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و تحريك بيروني در پيروزي ها انقالبتأثير متقابل انگيزش دروني

∗بهرام نوازني

 گروه علوم سياسي دانشگاه بين المللي امام خميني يار دانش

)23/11/85: تاريخ تصويب–13/9/85:تاريخ دريافت(

:چكيده
و استضمن اين مقاله تالش قالل اياالت متحده مطالعه تطبيقي دو انقالب پيروز مشروطيت ايران

و كند مي تا از ميان عوامل مختلف كه بر پيروزي انقالب اثرگذار است دو عامل انگيزش دروني
و تأثير متقابل هر يك از اين دو عامل را تحليل نمايد با. تحريك بيروني را بررسي اين مقاله

تال استفاده از منابع كتابخانه و تحليلي و شيوه بررسي توصيفي مياي در كنار توجه به كندش
و احوال داخلي هاي ريزي قدرت، برنامه كه به خودانگيختگي ملل تحت ستم انجاميده استاوضاع

و نتيجه تأثير متقابل اين بزرگ  براي به بر هم وضع موجود در كشور انقالب زده را تشريح نمايد
و پيامدهاي بعدي آن تحليل نمايد ترديد هيچگاه همه مردمبي. دو عامل را بر پيروزي انقالب

مي كنند اما گروه انقالب نمي با هاي ناراضي كه رهبري جريان ناراضي را برعهده گيرند چنانچه
 جديد به قدرتايهاي بزرگ در كمين انقالب به هم آميزند آنگاه نه فقط هيئت حاكمه قدرت

دست در دست قدرت حامي خواهد رسيد بلكه منافع اقتصادي نيز به سود هيئت حاكمه جديد كه
سر دخالت انگلستان در انقالب مشروطيت، كمترين ثمره. رقم خواهد خورد،دارد  اسر ايرانخروج

و خروج اياالت متحده كمترين سودهاي فرانسه در انقالب استقاللوهاز حوزه نفوذ روسي  آمريكا
خ ستاناز حوزه نفوذ انگلاين سرزمين ود در مقابلو حفاظت از مستعمرات آمريكايي

.بودهاي انگلستان طلبي توسعه

: واژگان كليدي
 انگلستان– فرانسه– آمريكا- ايران– مشروطيت– انقالب– دخالت خارجي- خودانگيختگي
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 مقدمه
و يـا رشـد در زمينـه و همراه با پيـشرفت و ناگهاني هـاي انقالب به معني دگرگوني شديد

و در سطو  و رفتاري و اجتماعي، كاربرد مختلف فكري . گسترده يافته استيح گوناگون فردي

هاي دايمي، معموال به جانشيني گروهـي كـه از قـدرت حكـومتي اين دگرگوني جز در انقالب

خارج بوده به جاي گروهي كه تاكنون متصدي اداره دستگاه سياسي كـشور بـوده اسـت منجـر 

رخ. شود مي و ناگهاني بودن  با يك خيزش همـراه بـا داد آن عمالً اين جانشيني به خاطر شدت

و يـا دسـت از كـم بـا يـك توطئـه برانـدازي همـراه مـي زور شـود كـه بـه ايـن ترتيـب آن را

مي دگرگوني كه بر پايه توافق صورت ب گيرد يا دگرگوني هايي و بـهه هايي كه صورت تـدريجي

مي  مي،افتد اصطالح تكاملي اتفاق شـك در همـين نكتـه نشانه بارز اين جـدايي بـي. سازد جدا

و تكاملي موجب برهم خـوردن  و ناگهاني برخالف دگرگوني توافقي است كه دگرگوني شديد

مي  و ثبات جامعه مي پايداري و اين احتمال قوت كه عوامل ناخواسـته شود اي در جريـان گيرد

به نفع خود بهره و از جريان خودانگيخته انقالبي .دبرداري كنن اين دگرگوني دخالت بكنند

و سـالمي نبودنـد و آمريكايي كه دچار انقالب گرديدند جامعه پايـدار هر دو جامعه ايراني

كه تنش  و غيرقابـل چرا و ناگهـاني و به دگرگوني شديد هاي موجود از حد خويش خارج شد

از،در واقع.بيني تبديل گرديد پيش كه مي» تب انقالب« وقتي شـود حكايـت از وجـود صحبت

ن  و را ميكـرب«كه»تب«كه همچون هايي در درون جامعه دارد ابسامانيناماليمات هـاي شـرير

و آسيب... سوزاند، مي و نهادهاي ناسودمند » دارد رسان را از ميـان برمـي انقالب هم مردم شرير

در.)20، 1363برينتـون،( و سي سال از يكديگر يكـي به فاصله نزديك به يكصد كه  اين دو انقالب

درو ديگر 1783 و نارضايتي به ثمر رسيدند، نتيجه سال 1906ي ها سوء مديريت هيئت حاكمه

و مورد قبول همگان پيدا كرد . عمومي بود كه شايد نتوان براي آن هيچ نقطه آغاز مشخص

و پـذيرش ايـن نكتـه كـه به پديده انقـالب اين مقاله ضمن رد هرگونه نگرش تك عاملي

و نشانه« به هيچ روي نمي هاي انقالب چندان متعدد به سادگي آنها را در يـك متفاوتند كه توان

مي،)2همان،(» الگو تركيب كرد  و پيـشرفت مـوثر هاي احتمـالي كند همساني تالش  در پيـدايش

و بر مهمراانقالب تا پيروزي و نفعي كه براي عوامـل آن داشـته اسـت شناسايي كند ترين آنها

.تأكيد نمايد

 انگيزش دروني
كه نخستين گاماسناد هاي انقالبي در هر دو جامعهو مدارك فراوان حكايت از آن دارد

و نويسنده به شكلي تقريبا خودانگيخته از سوي ملتي ستمديده برداشته شد و آمريكا اي ايران

و بيدادگري غفلت كرده و شايستگي اين دو ملت براي سرنگوني استبداد ديده نشد كه از نيرو
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ا. باشد به حركت نيروهاي و با نفرت از بيدادگري كه بطور طبيعي نقالبي، مردمي بودند

و ستاد عملياتي ويژه و رهبر و بدون آنكه مأموريتي از كسي دريافت كرده باشند  درآمدند

چه. دست به انقالب زدند،برنامه آنان را بطور آگاهانه ترسيم كند اما اينكه اين دو انقالب از

ت نقطه .نظران است رديد صاحباي آغاز شد محل

و تنبـاكو درباره انقالب مشروطيت ايران، برخي اين نقطـه آغـاز را در انحـصارنامه توتـون

كه  ب«رژي و اروپاييان در ايـران فـراوان شـدنده پاي بيگانگان را ، 1373كـسروي،(» كشور باز كرد

و)15، 1373 به 1268 سالششورو اعتراض كرمـاني،( انـد دانـسته،انجاميـد» بيداري ايرانيان«كه

ج 1361 و از اعتـراض عمـومي بـه.)46، 1376؛ بـراون،1،19-60، و برخي نيز به زمـاني پيـشتر رفتـه

درباره آمريكا نيز اين نقطه آغـاز انقـالب.)53-50، 1377آبراهاميـان،(اند انحصارنامه رويتر ياد كرده

و اخـتالف شـده اسـت  رده مـردم مهاجرنـشين هـاي گـست برخـي اعتـراض. دستخوش ترديـد

به مصوبات  از جمله اليحـه تمبـر» پارلمان امپراطوري«مستعمرات انگليسي آمريكا در اعتراض

)Stamp Act(و اقـدامات 1765 مارس22كه در به امضاء جورج سوم پادشاه اين كشور رسـيد

و فشار شديد موكه در پي اين قانون بـر مهاجرنـشين مالي جـب هـاي آمريكـايي اعمـال شـد،

 ;Novack, 2002, 65)داننـد برانگيخته شدن نارضايتي گسترده مردم اين مناطق ضد سلطنت مـي 

Henretta, 1987, 125) .و انگلـستان بـر سـر كه از نظـر برخـي ديگـر جنـگ فرانـسه در حالي

و از دسـت 1763مستعمرات آمريكايي كه تا سال  و بـا شكـست فرانـسه ن رفـت ادامـه داشـت

و من مي طقه غرب كوه سراسر كانادا و دره به پايانسيسي هاي آلگيني به جز منطقه لوئيزيان، پي

ساز اتحاد سيزده مهاجرنشين مستقر در شرق اين سرزمين بـراي نبـرد بعـدي بـا سببرا رسيد،

.) Kennedy, 1990, 115؛41، 1345مشيري،(اند دانستهها انگليسي

و مشكالت هاي پيش از انقالب، در هر دو جامعه در سال حكومت دست به گريبان مسائل

كه در اين زمـان برخـي. كم مالي بود حاد اقتصادي يا دست  اين يك واقعيت انكار ناپذير است

هم از گروه  و از كمبود شديد اقتصادي هاي اين دو جامعه نيز گرفتار اين گونه مشكالت بودند

مي  هـاي مقـدماتين تأثيري در بـروز نـشانه اما اين گروه از مردم بينوا چندا.كردند اظهار گاليه

و در بسياري مواقـع در گذشـته نيـز  كه اين پديده ويژه زمان انقالب نبود انقالب نداشتند چرا

و دايمي بينوايان را رقم زده بود بطوري كه اينـان بـا آن وضـعيت خـو كـرده  سرنوشت محتوم

به لحاظ مدارك موجود، وضع جامعه بعنـوا. بودند ن يـك كـل، از يـك افـزايش از اين گذشته

و رفاه نسبي نسبت به گذشته نيز برخوردار بود . درآمد ملي

پيش از انقالبق1324 تا 1314ي كه در دوره ده سالهيها همه حكومتدر ايران

به گريبان بودندآروي كار مشروطيت  خان خانان.)104، 1355آدميت،( مدند با بحران مالي دست

كه در  براي مظفرالدين شاه نوشت وضع كشور را اين گونه 1314 صفر15 در يك رساله خطي
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بي: تشريح كرد بيكار ملك غنهايت و حال خلق به و دست تعدياسامان است يت پريشان

يمشكالت اقتصادي فشار اين.)جا همان( گويي بنياد حكومت ايران بر ظلم است... عمال دراز 

و سنگين را بر برخي گروه ميهاي مردم نيز و تنگدستي كرد؛ ارد 300مهاجرت موجب بيكاري

و عثماني قمري 1323 نفر در سال هزار ده؛)141همان،(شدبه قفقاز و دارانو با شيوع يافته بود

و جو را در انبارهاي خود احتكار مي و درباريان بودند گندم كردند تا نان كه عمدتا از اعيان

به قيمت بيشت و گران شود تا و حتي نانوايان هم كمياب يكهبر بفروشند سه چارك جاي من،

ميندددا بلكه كمتر مي كهو آشكارا هم اعالم مايك«كردند »سه چارك است مردم بدانيد،من

و» تعديات«و هيئت حاكم بيدادگري.) 1373،143 كسروي،( و حكام و شاهزادگان روزافزون شاه

به تودهأم دامنه نارضايتيو)268، 1333،كرماني(را بستوه آورده بودن آنا،هاي محروم موران دولتي

) تهران، قزوين، سمنان، قوچان، تبريز، شيراز، مشهد(و اعتراض مردمي را در سرتاسر واليات 

. گسترش داده بود

ب و ميه هياهو يا غوغاي نان گرچه در جاي خود با اهميت است تواند موجب تنهايي

ميچندين آشوب شده باشد اما و اندازه يك انقالب،به نظر كه اين قبيل غوغاها در حد رسد

و كشته شدن تني  و حداكثر با غارت يك يا چند نانوايي يا انبار آذوقه اربابان گسترده نشد

هايو تاراج خانهقمري 1316آشوب خونين ربيع الثاني چند، فروكش كرد هم چنان كه در 

عالءنظام العلما و ديگراءو شدن الملك در جريان.)1373،140 كسروي،(در تبريز چنين

و كنسول بست كه ناهار نشيني در سفارت انگليس در تهران گري اين كشور در تبريز با وجودي

و در اختيار بست و كسبه فراهم شده ميو شام رايگاني از سوي تجار از نشينان قرار گرفت اما

و شتر بستبي. خبري نبود»به غايت پريشان«اين مردم  و طالب و كسبه نشينان از تجار

ب و اعيان مردم كه آنها هم بيشتر از اشراف ميه شاگردان مدارس بودند به. رفتند شمار با توجه

اينكه در اجتماعات چند سال بعد در جريان استبداد صغير، جمعيت حاضر در صحنه بهارستان 

از به نظر مي)86، 1377آبراهاميان،(به يك صد هزار تخمين زده شده،  رسد كه عدم استقبال بيش

نشيني در سفارت انگلستان در تهران نشانه از بست)374، 1371زاده، ملك(حداكثر بيست هزار نفر 

و يا دست و كسبه بوده است وضع مساعد و شام رايگان تجار . كم عدم نياز آنها به ناهار

و بيدادگري حكام نيز بنظر مي كه امري اتفاقي  ويژه اين زمان نبوده باشد يا اينكه مثالًرسد

كه توده اي خارق گونههب كه ميرزا. هاي مردم را بستوه آورده باشد العاده شدت يافته باشد چرا

كه به گفته خود  كه از وطن عزيز خود، از ... ايراني«رضا كرماني از جمله همين افرادي بود

و ظلم فرار كرده، كثيف عاقبت» اندو شغل را از ناچاري پيش گرفتهترين كسب دست تعدي

و كسي هم واكنش جدي نشان نداد  و اعدام شد .)82، 1376، براون(گرفتار حبس، شكنجه
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كه اين اعتراض سبعدهب1300ها از اوايل سال نكته مهم اين است هبيياسبتدريج رنگ

و عالوه بر حك دشنامخود گرفت و نكوهش گماشتگان و«گروهاز، ومتگويي به دولت تجار

كه در آينده» كسبه و همين گروه است تر عمومي حركت وسيعاهنگپيشنيز سخن به ميان آمد

ح كه درباره انقالب مشروطيت منتشر شده. اكم گرديدعليه نظام و خارجي در اسناد داخلي

تمام«يزآمو بسته شدن اعتراض» نارضامندي شديد مردم«اي مستقيم ميان است همواره رابطه

و بازار به خاطر» دكان و قضيه تنزل پول نقره شهر مثال به چوب بستن تاجران قند  يا

.نشيني در مسجد شاه وجود داشته استبست

نگاران، كه براي بسياري از تاريخ» وضع ماليات بدون نمايندگي ممنوع«در آمريكا نيز شعار

ميبه1770توجيه كافي براي بروز انقالب در سال  كه در واقع شمار آيد، حاكي از آن است

گيري از بخشي از درآمد خود بعنوان ماليات مردم حاضر نبودند بدون مشاركت در تصميم

مي. پوشي كنند چشم به: نويسد جيمز سي ديويس در اين باره به حمله آنچه يك گروه را

ميان است ناپذيرلدارد صرفا محروميت يا بينوايي نيست، بلكه شكاف تحم حكومت وا مي

مي آنچه مردم مي و آنچه بدست مي انقالب.آورند خواهند يك ها بيشتر زماني پديدار شوند كه

به دنبال دوراني از باالرفتن عمومي معيارهاي  ميكسادي اقتصادي  ,Davies) آيد زندگي پيش

v27آمريكايي پيش از كرين برينتون درباره اوضاع اقتصادي مهاجرنشينان.)33، 1363 برينتون،؛ 

مي ظهور زمينه : نويسد هاي انقالبي

ب كه انقالب كردند توده،نظر كرينتونه در ميان مهاجرنشينان آمريكايي نيز هاي مردم نبودند

و متعصب منضبط،«كه بطور» گروه كوچك فعال«بلكه يك  از» اصولي و تشكيل شده بودند

ت و چريكي، شورش مبتني بليغات، جنجال آفريني، تظاهرات، تحصن، جنگطريق هاي خياباني

و ميانجي  ترورهاي گري براي اعمال فشار بر حكومت، بر عدم خشونت، درخواست وساطت

و تصفيه و فنون ديگر با تركيب پراكنده از نوع تنبيهي را اي هاي گوناگون زمينه بروز انقالب

كه مورد استناد كرينتون بوده.)181همان،(فراهم كردند  كهح منابعي اگر شما«اكي از آن است

و افراد به سلطنت بييوفاداران آشكار و در سراسر دوران بيشمار را كه تفاوت يا خنثي بودند

به كشت زمين هايشان اشتغال داشتند، كنار بگذاريد گروهي كه انقالب آمريكا را فعاالنه جنگ

و سازمان مي ميدادند مي پشتيباني و » بيش از ده درصد جمعيت نبودندجنگيدند، احتماالً كردند

بي.)177همان،( و درآمد كه حاضر نبودند از امتيازات پوشي سابقه خود چشم اينان كساني بودند

و نيوهمـشايرمجموع مهاجرنشين{در نيوانگلند، }هاي ماساچوست، كانكتيكات، رودآيلند

و... البتـه. هاي كاميابي بودند سالهاي نخست دهه هشتم سده هيجدهم، مشخصاً سال فـشارها

داشت، اما ايـن فـشارهاي اقتـصادي هـيچهاي اقتصادي در آمريكاي استعمارزده وجود سختي

به ذلت بينوايي نينداخته بودطبقه .)35همان،(اي را
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به درجه و در زمان انقالب از كنند اي از قدرت اقتصادي رسيده بودند كه خواستار برخورداري

ب در كرين برينتون با ذكر نمونه. ودندقدرت سياسي كه هايي از جمله شخص جورج واشنگتن

مي كار بورس معامالت زمين هاي تأثير انگيزه«نويسد هاي غرب اين سرزمين اشتغال داشت

كه معموالً به شورش كشاندن طبقات دارايي به پشتيباني از نهادهاي موجود اقتصادي در

از نظر.)37همان،(» هاي ويرجينيا آشكار است زادگان كرانه رافگرايش داشتند بويژه در ميان اش

همان،(» در آمريكا اين بازرگانان بودند كه نخستين مخالفت را عليه سلطنت سازمان دادند«وي 

به.)117 افرادي كه اعالميه استقالل آمريكا را امضاء» اعتبار اجتماعي عالي«برينتون با اشاره

: نويسدمي،اند كرده

به اليحه كبك به هدف به انحصار درآوردن 1763كه در سال) Quebec Act(اعتراض

به تجارت پوست براي انگليسي و محدود كردن اين تجارت براي مهاجرنشينان آمريكايي ها

و در سال)Allegheny(هاي الگيني مناطق ساحلي كوهستان هاي زمين1774 صورت گرفته بود

و ضميمه كاناداسشمال اوهايو در آن و ديگر مدعيان گرفته وي رودخانه را از ايالت ويرجينيا

هاي غرب كوهستان الگيني اين قانون تمام زمين. كرده بود حاكي از همين جنبه اشرافي داشت

به هيچ كس اجازه تصرف مالكانه نمي را ملك طلق پادشاه اعالم مي و و همين موجب كرد داد

و و ديگر مهاجرنشيناني نارضايتي كشاورزان بزرگ و شكارچيان پوست  كوچك، جنگل نشينان

كه با تصرف زمين و خسارات سنگين، اميدوار بودند كه پس از تحمل تلفات هاي شد

و خسارت را جبران كنند  . (Novack, 1949, 37-38)فرانسويان، اين تلفات

و تصاحب كه پس از شكست فرانسه ي آمريكاي شماليها سرزمينتماميپارلمان بريتانيا

به اين داشت تالش،تغيير داده بود» پارلمان امپراطوري«نام خود را به  تا مصوبات خود را

هاي سيزده گانه كه خود نيز مجالس قانونگذاري داشتند تسري ها از جمله مهاجرنشين سرزمين

و چند چيز) Townsend(وضع حقوق گمركي خفيف تاونزند.بدهد بر چاي، شيشه، چرم

به آمريكا وارد مي به همراه يك رشته قوانين ديگر از در قالب شد، ديگري كه اليحه كبك

و قانون شيره قند، جمله قانون تمبر، تا قانون دريانوردي از كساني پول«از چه اقداماتي بود

كه از پرداخت آن سر باز مي ، اين1763 اما از همان آغاز در آوريل.»زدند گردآوري كند

كه در آن معموال33ً امضاء كننده،56از ميان« توانـستند افراد كمـي مـي تن از آنها در سني

 تن از اين امضاء كنندگان آمـوزش نديـده4وارد دانشگاه شوند درجات دانشگاهي داشتند تنها

22 تن كـشاورز4 تن بازرگان11 تن از اينان پزشك بودند5. بودند يا كم تحصيل كرده بودند

وت تقريبا همگي اينـان دارا. تن از اينان وزير زاده بودند12حتي. تن وزير بودند3ن حقوقدان

مي. بودند كه در ميان ريشه گراترين رهبران ما جاي گيرد، از يـك خـانواده بازرگـان سام آدامز

و در سال .)121-120همان،(» از هاروارد فارغ التحصيل گشته بود1740توانگر برخاسته بود



و تحريك بيروني در پيروزي  345ها انقالبتأثير متقابل انگيزش دروني

كه جامعهبازرگا و بازرگاني در ايالت ماساچوست نان بوستون بودند اي را براي تشويق پيشه

و بر امور بازرگاني نظارت  كه يك كميته دايمي مركب از پانزده تن داشت سازمان دادند

از جمله هاي انقالبي كارآ بود، اين كارها پيش درآمدي بر آن هسته.)100، 1363برينتون،(كرد مي

آ كه سام Correspondence (Committee(هاي مكاتباتو كميته(Sons of Liberty)زادي پسران

مي1780آدامز آنها را در دهه و اداره .كرد تشكيل داده

و استقالل كه انقالب آمريكا به از همين روي است خواهي مردم مهاجرنشين اين سرزمين

و اين احساس اعتراض به همين ماليات و بلندپرواز را در ميان گروهها پيوند خورد هاي فعال

كه فرمانرواي انگلستان بر آمريكا فشار به وجود آورد و حساب نشده استي آمريكا غيرضرور

،1345؛ مشيري،94و38همان،(باشدو جز مانعي بر سر راه موفقيت كامل آنها در زندگي چيزي نمي

و اي مردم ساكن در مهاجرنشينه اين قوانين ظالمانه كه مغاير با آزادي.)42-43 هاي آمريكا بود

در ديگر نارضايتي به برگزاري1765 اكتبر7ها سبب شد تا مهاجرنشينان آمريكايي  اقدام

با اي متشكل از نمايندگان مجالس قانونگذاري مهاجرنشين كنگره و ها در نيويورك نمايند

از اه انگلستان، قطعنامه كنگره ضمن اعالم وفاداري به پادشنخستينصدور   با هر گونه ماليات

را،در نتيجه اين اقدام. سوي پارلمان انگلستان مخالفت كنند  پارلمان انگلستان قانون تمبر پست

ولي ادامه اعمال.)51-50، 1345؛ مشيري، Novack, 2002, 65( لغو كرد1766در مارس

و وضع عوارض بر چاي موجب شد تا كنگ محدوديت  سپتامبر5ره ديگري در هاي بازرگاني

و ايرلند، اعالم 1774 و در آن ضمن تحريم بازرگاني انگلستان  در شهر فيالدلفيا برگزار شود

ب«كرد كه موقعه اگر دولت انگلستان اصرار نمايد كه كماكان قوانين ظالمانه را در مستعمرات

و مقررات مزبور اجرا بگذارد مستعمرات آمريكا نيز با توسل بقوه قهريه مانع از اجرا ي قوانين

شد.» خواهند شد و مهاجرنشينان آمريكايي آغاز . از همين زمان جنگ ميان دولت انگلستان

.)52همان،(

و هم در جامعه مهاجرنشينان آمريكايي زماني فرا رسـيده بـود در واقع هم در جامعه ايراني

 خـود را از بـاالترين تـشخص كه طبقه اي به ثروتي دست يافته بود ولي بنا بـه داليـل قـومي، 

و پايگاه و باز سياسي محروم احساس مـي اجتماعي و درسـت در ايـن هاي قدرت آشكار كـرد

كه تعارض  به اوج خويش رسيدند زمان بود هـايو اين احساس را در ميان گروههاي اجتماعي

و حكومت مس  كه فرمانروايي انگلستان بر آمريكا به وجود آورد و بلندپرواز تبد قاجـار بـر فعال

و جز مانعي بر سر راه موفقيـت كامـل آنهـا در  و حساب نشده است ايران يك فشار غيرضرور

.زندگي چيزي نيست
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 بيرونيتحريك
و آمريكـا بـه شـكلي خودانگيختـه با اينكه نخستين گام هاي انقالبي در هر دو جامعه ايران

وو آمريكا در خالء زندگي مي آغاز شد اما اين بدين معني نيست كه هر دو جامعه ايران  كردند

و دولت  به تحوالت اين دو جامعـه بـي سروكاري با جوامع ديگر نداشتند تفـاوت هاي ديگر نيز

و براي حفظ آنهـا بـه. بودند و نفوذي بودند و فرانسه در آمريكا داراي منافع انگلستان در ايران

به تحريك گروه  و حتي دخالت در وضعيت هاي هوادار خود براي پيگيري طور مستقيم  انقالب

. ملتهب حاكم بر اين دو جامعه دست زدند

مياين زمان علت دخالت انگلستان در تحوالت داخلي ايران در ديد دولت از آنجا بود كه

مي روسيه از طريق پرداخت وام به دولت ايران تالش را هاي مختلف كند تا نفوذ خود در ايران

و نيم منات22امو. بيش از پيش افزايش دهد  گرجي نژادصدراعظم،السلطان امينيميليون

كه در ظاهر براي اهداف عمراني ولي در اصل براي تأمين 1900 ژانويه20در ارمني مذهب،

 شمالي ايران هاي گمركمخارج سفر شاه به اروپا از بانك استقراضي روسيه دريافت شده بود،

تالسا75براي مدت را و دولت ايران را ملزم كرده بود در گرو دولت روسيه قرار داده بود

كه براي خسارت فسخ امتياز رژي دريافت كرده بود بانك شاهنشاهياي هزار ليره500وام  را

و   اين.وام نگيردنيز از هيچ دولت ديگري بازپرداخت كامل اقساط وام روسيه، تا تسويه نموده

به اندا و شرايط آن آنزهوام اي براي دولت انگلستان سنگين بود كه ادوارد براون در توصيف

:نويسد مي

مي)25-1373،24 كسروي،(»افزار سياست همسايه شمالي«السلطان كه خود امين رفت، به شمار

و در ازاده ميليون منات لغ چندي بعد وام ديگري از روسيه به مب امتياز اين وام اين بارءگرفت

و تهران را به آن دولت داداحداث  و تبريز تا قزوين ؛ آدميت،27همان،( يك راه شوسه از جلفا

 ربيع27(1903 ژوئيه23تلگراف، وزير مختار انگلستان در تهران نيز در هاردينگ.)116، 1355

 را سياست قرض گرفتن از روسانگلستان اين امور خارجهبه وزارتخود)1321الثاني

و مذهبي عليه حكومت فعلي ايران« و)121همان،(معرفي كرده» ريشه حقيقي حركت ملي

و بهبهاني براي ويران كردن ساختمان بانك استقراضي به رهبري طباطبايي هجوم مردم تهران

مي توان نشانه1323 رمضان27روس در  ا را نيز و روحانيون از حضور اي ز ناخشنودي مردم

ج1361كرماني،(هاي روزافزون روسيه در ايران برشمردو دخالت ؛1373،57؛ كسروي،1،324-328،

كه لغو امتيـاز رژي ضـربه اي بـرنخستين ضربه بزرگ بر حيثيت مادي بريتانيا بود همانسان

و از هنگام وانهادن تمام. حيثيت معنوي اين كشور تلقي گرديد كه از اين پس شايد بتوان گفت

به اخت  نزول نفوذ انگلستان ها بودند، خوار روس ها كه در اين ماجرا ريزه يار بلژيكي گمرك ايران

و بي .) 105، 1376، براون(هاي ايران آغاز گرديدنظميو صعود مصائب
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.)60، 1382طباطبايي،

و موضوع كه گمرك  1324 تا پايان1316از استخدام افراد بلژيكي از جمله جوزف نوز

بدست داشتند قمري اداره آن را و بازرگانان ايرانير رنجشعالوه هايي كه براي كاروانيان

؛ آدميت،1373،29 كسروي،(شد مشكالتي هم براي دولت انگلستانموجب بروزايجاد كرده بود 

كه اين اقدامات امين.) 134، 1355  نجف را فراهمءعلما» تكفير«السلطان زمينه شايعه با وجودي

 از صدارت شد اما آثار اقدامات او همچنان باقي ماندو موجب عزل وي)1373،32 كسروي،(كرد

ه بست كه طبق آن براي كاالهايي پيمان گمركي با روسييك 1321در رجببه ويژه اينكه نوز

كه از ايران وارد روسيه يا از جاهاي شد تعرفهكه از روسيه وارد ايران مي اي كمتر از كاالهايي

مي ديگر وارد ايران مي وينه فقط خسارتاين پيمان. كرد شد اعمال  سنگين را به صنايع داخلي

كرد بلكه موجب زيان هنگفتي نيز بر صادرات انگلستان به ايران شده بازرگاني ايرانيان وارد مي

به ناچار پيمان. بود چه چند ماه بعد دولت ايران و شرايط جديد با انگليسييگر يها بست

ف ها نكاست راهم كرد اما چيزي از وابستگي نوز به روسمشابه را براي بازرگانان انگليسي

كه مورگان  را آمريكايي بعدهاشوستربطوري او» نگه داشته بنام«ويهافزار دست روسنيز وي

.)37،همان( شمرد مي

كه دولت انگلستان وضع ايران پس از عهدنامه،به اين ترتيب  داليل روشني وجود دارد

با براي دخالتايكه وسيلهرا تركمانچاي و روزافزون روسيه در ايران شده بود، هاي مستمر

و پادشاهي آينده محمدعلي ميرزا السلطان از صدارت امينويدد هاي خود مساعد نمي سياست

به روسيه شهرت داشت را مهدي ملك.بودو نگران دلخورندكه به وابستگي زاده اين موضوع

كهمي» حقيقت«يك   در ايران قدرت بسياري پيدا كرده بود، اكثر رجال دولت روسيه«داند

و دولت انگليس بسيار از اوضاع ايران دولت، خدمتگذاري پطرسبورغ را بر گردن نهاده بودند

.)369، 1371زاده، ملك(» ها بيمناك بودو نفوذ روزافزون روس

ندان عباس طبق فصل هفتم عهدنامه تركمانچاي دولت روسيه متعهد شده بود از وراثت خا

و از همين زمان بود كه ايران در كانون) 1369نوازني،(ميرزا در سلطنت قاجاريه حمايت كند 

 دولت انگلستان از يك طرف بايد جلوي،بر اين اساس. انگلستان قرار گرفتسياست خارجي

مي مدارانه حاكمان قاجاري را در استقراض سياست روسي و اعطاء امتيازات و هاي مكرر  گرفت

مي از سوي ديگر اعتراض خودجوش مردم ايران را به روشي مسالمت و فصل تا آميز حل كرد

و اشغال خاك ايران دست بهانه به اقدام نظامي به دست دولت روسيه ندهد كه بخواهد اي

مي. بزند كه در صورت اقدام نظامي روسيه، انگلستان نيز بايد اقدام مشابه و بخش چرا هاي كرد

ميجنوبي ايرا در تأييد اينهم، نخست وزير انگلستان،بالفور.آوردن را به اشغال خود در

تا روس حركتي نكرده ما ساكت از نظر ما اصل اساسي اين است«:سياست نوشته بود
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ميلكه روس داخل شما نشينيم همين مي در شد ما وارد جنوب و گرديم اما در نخستين وهله

.) 183، 1355آدميت،(» روس مطرح باشدهمه احوال اساسا نبايد جنگ با

و به منظور پرهيز از چنين رويارويي بود كه ، وزير ادوارد گريدر پي اين نگراني

1906 اوت2در اين كشور در تهران كاردار) Grant Doff(خارجه انگلستان به گرانت داف،

سه روز پيش از امضاي فرمان مشروطيت)1324الثاني جمادي11( تاب يعني وي اجازه داد ه

و عادت جاري«بر مبناي و نقش» عرف و كسبه در محل سفارتخانه پناه بدهد به تجار

را بپذيرد و دربار بي البته بست.)188همان،(ميانجي ميان آنان ترديد بر پايه نشيني

و كسبه بود كه از سفارت انگلستان درخواست مساعدت هاي مكرر درخواست و تجار  بهبهاني

و ناظمكرد ما«: االسالم كرماني مضمون دومين نامه بهبهاني را اين چنين نقل كرده استه بودند

به اماكن مقدسه را عازم و مجتهدين چون راضي نيستيم خونريزي بشود لهذا حركت علماء

و تعدي همراهي خود را از ما دريغ ندارد و از آن جناب تمنا داريم كه در دفع ظلم » گشتيم

ج1361كرماني،( و.)1373،109؛ كسروي،373، 1371زاده،؛ ملك1،501-502، در واقع اقدامات مستبدانه

و كسبه سبب شد تا دوشنبه جويانه عين تالفي و ناامني تجار 23الدوله، صدراعظم،

به) 1906 ژوئيه16(1324االول جمادي به هدف تأمين جاني نه نفر از تجار معتبر شب هنگام

ا و كاردار انگلستان هم به منظور حمايت از اينان سرهنگ سفارتخانه نگليس پناهنده شوند

و قزاق را براي حفاظت از بست)Daglas(داگالس به محل نشينانو چندين هندي  از قلهك

ج1361كرماني،(. سفارت اعزام كرد .)26، 1363؛ هدايت، 1،510-511،

به بست ان با وجود اينكه تصميم و همچنين تأمين نشيني در سفارت گلستان در تهران

و كسبه صورت گرفته بود ؛ 1،507ج،1361؛ كرماني، 1373،110 كسروي،(مخارج آن از سوي تجار

و نهايي آنان فاحش كه ميان درخواستي اما تغيير)80، 1377؛ آبراهاميان، 165، 1355آدميت، هاي اوليه

از«از جمله شرط(ايجاد شد  و ساير اصناف براي افتتاح عدالتخانه كه و تجار  طبقه علماء

و شرط» رسيدگي در مرافعات شركت در او داشته باشند افتتاح«در درخواست اوليه

گري انگستان دهد كه ميانجي نشان مي)113-1373،110 كسروي،() در درخواست نهايي» دارالشوري

به گفتگوي دو نفر از كارك ناظم. كارساز شده است نان ايراني سفارت انگلستان االسالم كرماني

و ميرزا يحيي هاي حسينقلي به نام نشيني اشاره خان با تجار در روز نخست بست خان نواب

كه از آنها خواسته بودند مي :كند

و صرف امنيت خواستن براي خودتان را تنها« كه مقصود را اهميت دهيد بهتر اين است

همرا]علما[عنوان نكنيد بلكه معاودت آقايان  و كه الزمه آن امنيت خودتان است عنوان كنيد

و اهل علم را نيز با خود همراه كنيد از. چند نفري از سادات و هر قدر چه عده زيادتر هر

و طالب با شما باشند بهتر است ج1361كرماني،(»سادات ،1،511 (.
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و كسبه بست و هم تجار ان در واقع هم علماء مهاجر به قم گلستان در نشين در سفارت

كه. يكسان از سفارت انگلستان داشتنديتهران، انتظار به عمل«انتظار علماء اين بود تا مقصود

ت و و اطمينانأنيايد و)459همان،(به تهران بازنگردند» ندهند...مين از سفارت انگليس

در بست مي الثاني هم متفق جمادي17نشينان كه القول اصرار ان«كردند گليس ضمانت تا سفارت

و تشكيل مجلس را ندهد ما از اين اجراء و قول تأسيس و عمل به مضمون آن نكند  دستخط را

و خارج نمي سفارتخانه حركت نمي و بازارها را باز نمي كنيم .)561همان،(»كنيم شويم

به عنوان صدراعظم سرانجام مظفرالدين شاه پس از بركناري عين و تعيين مشيرالدوله  الدوله

و گرانت داف،1324الثاني جمادي18جديد، در  ضمن تغيير كاردار انگلستان، در حضور وي

مجلس شوراي«و جايگزين كردن عبارت)1906 اوت5( 1324الثاني جمادي14دستخط

و الزام»مجلس شوراي ملي«با عبارت» اسالمي و مجوس نيز بايد«، و ارامنه آنكه طايفه يهود

با،)562همان،(» اين مجلس بفرستندمنتخب خود را به تشكيل مجلسي از موافقت خود را

و اصناف بانتخاب« و تجار و مالكين و اشراف و اعيان و قاجاريه و علماء منتخبين شاهزادگان

در اين زمان بود كه گرانت.)480-479همان،(اعالم كرد» طبقات مرقومه در دارالخالفه تهران

ر و با داف فرمان مشروطيت و همچنين» تأمين«ا به سفارت برد به قم سفارت، مهاجران

. نشينان پيروزي مشروطيت را جشن گرفتند بست

با اينكه بـسياري. همين وضعيت درباره انقالب استقالل اياالت متحده نيز صادق است

ختگي بـر خـودانگي (Henretta, 1987; Heale, 1986; Brinton, 1952) از منابع تاريخي آمريكايي

را در سال كامل انقالب آمريكا تأكيد كرده  و حتي تاريخ استقالل اياالت متحده آمريكا اند

 كه نمايندگان مهاجرنشينان آمريكايي در كنگره فيالدلفيا چنين تصميم گرفتند به ثبت 1776

، اما تحريك دولـت فرانـسه بـه تغييـر درخواسـت مهاجرنـشينان آمريكـايي از اند رسانده

و بـا اهميـت اسـت خواهي هي به استقالل خوا آزادي از سـال. از انگلستان نيز بسيار جدي

گانه آمريكـايي در مقابـل قـانون هاي سيزدهو از ابتداي اعتراضات مردمي در مهاجرنشين 1776

كـرد تـا ضـمن حفـظ حـضور مـستمر خـود در ميـان ايـن تمبر، فرانـسه همـواره تـالش مـي 

ر مهاجرنشين و در فرصت مناسب از ايـن ها، شدت احساسات مردمي ا مورد ارزيابي قرار دهد

به جنگ. مند شود ها براي انتقام از دشمن ديرين خود بهره اعتراض هاي كينه فرانسه از انگلستان

مي   مجبور 1763گشت كه در نتيجه آن، فرانسه در سال هفت ساله در مستعمرات آمريكايي باز

و سراسـر مـسير1605 سـال شد از تمام سرزمين كاناداي امروزي كـه تـا  تـصرف كـرده بـود

 بنا 1718كه در سال)New Orleans(پي تا سرچشمه آن، قلعه اورلئان جديدسيسي رودخانه مي

و سراسر اين منطقه را فرانسه جديد به جـز منطقـه لوئيزيانـا مي)New France(كرده بود ناميد،

.)41-38، 1345مشيري،(پوشي كند چشم
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و يـك سـال پـيش از اعـالم اسـتقالل اينـان، در جريان نا رضايتي مهاجرنشينان آمريكـايي

 مأمور مخفي دولت فرانسه در وزارت مستعمراتي انگلستان در سـال)Beaumachais(بيماچايس

كه انگلستان گرفتار جنگ داخلي خواهـد هاي متعدد خود پيش در گزارش 1775 بيني كرده بود

و مهاجرنشينان آمريكايي فرص  ,Benson) مناسب پيدا خواهند كرد كه به پيروزي برسـنديتشد

به اعضاء كنگره مهاجرنشين. (1877 به طور محرمانه هاي آمريكايي اطـالع داده بـود بيماچايس

مي  و ديگـر دولـتكه در مبارزه با انگلستان هـاي اروپـايي اتكـاء توانند به كمك دولت فرانسه

ب. كنند كه در كنگره بعدي كـه در در نتيجه اين حمايت فرانسه و1775 مـه10ود  در فيالدلفيـا

 مقرر شـد نماينـدگان از ايـن پـس از طـرف اهـالي،در حين جنگ با انگلستان تشكيل گرديد

و نه از طرف حكومت مهاجرنشين و به كنگره اعزام شوند بـ هاي مهاجرنـشين ها انتخاب و ه هـا

و بـه ايـن» آمريكايي«ي كنند همه را جاي آنكه يكديگر را بنام اهل آن مهاجرنشين معرف بنامند

كه اين خـود تحـول مهـم ترتيب آزادي  و جملگي آمريكايي تلقي شدند خواهان اهل يك ملت

مي ديگر در خواسته به شمار . رود هاي انقالبي مهاجرنشينان آمريكايي

و 1775هاي سالبه اين ترتيب تا نيمه و مردم نماينـدگان هنوز بحثي از استقالل نشده بود

هاي پارلمان انگلستان، همچنـان بايـد آنان معتقد بودند كه ضمن حفظ آزادي خود از بيدادگري 

پي حمايت. به پادشاه انگلستان وفادار باشند  و در كميتـه«هاي فرانسه، اما در نوامبر همين سال

و در بهار» مكاتبات مخفي بعنوان) Silas Deane( سيالس دين 1776به رياست فرانكلين تشكيل

به فرانسه اعزام شد تا ابزار جنگي براي مقاومت خريداري نمايد  . مأمور تجاري از طرف كنگره

و حوادث آينده چنين بر مي هـاي دولـت آيد كه توصيه از اين ارتباطات مخفي با دولت فرانسه

و ترويج جريان استقالل هاي گذشته فرانسه در انتقام از شكست   كارساز خواهي اش از انگلستان

كه اندكي بعد. شده باشد ديگـر حاضـر بـه اطاعـت از شـخص» آمريكايي«خواهان آزادي،چرا

و در   در كنگره نمايندگان سيزده مهاجرنشين، اعالميه اسـتقالل1776 ژوئيه4پادشاه نيز نبودند

به تصويب رساندند» اياالت متحده آمريكا« .)62-57، 1345مشيري،(را

ب كه يك ماه پـس از) Sir William Howe(ه فرماندهي ژنرال هو نيروهاي انگليسي در نبردي

اعالم استقالل صورت گرفت توانايي خود را براي شكست نيروهاي آمريكـايي بـه فرمانـدهي 

به تصرف خود در آوردنـد امـا  و حتي فيالدلفيا مقر كنگره را نيز جرج واشنگتن را نشان دادند

اني از ادامه جنگ تا شناسايي استقالل اياالت متحده آمريكا از موافقت دولت فرانسه براي پشتيب 

به نفـع انقالبيـون ورق زد  اعـالم.)Benson, 1877؛64-63همـان،(سوي انگلستان صحنه جنگ را

به انگلستان در ژوئن  و اعـزام ناوگـان جنگـي بـه سـواحل شـرقي 1778رسمي جنگ فرانسه

و اعـزام شـش هـزار نيـروي فرانـسوي در آمريكا موجب تخليه فيالدلفيا از نيروها ي انگليسي

و شركت مؤثر آنان در كمك به استقالل طلبان آمريكايي موجب شكـست نيـروي مرحله بعدي
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به نيروهـاي مـشترك فرانـسوي بـه 1781 اكتبر19هفت هزار نفري انگليسي در و تسليم آنان

آ)Count de Rochambeau(فرماندهي كنت دوروشامبو مريكايي به فرماندهي جـورجو نيروهاي

و مهـم امـا.)65-64، 1345مـشيري،(واشنگتن شـد  تـرين ابتكـار فرانـسه در ايـن زمـان، وسـاطت

و ميانجي ايـن اقـدام فرانـسه موجـب. بود»اياالت متحده آمريكا«گري ميان دولت انگلستان

را در سـال تحقير انگلستان، بزرگ  و آن  بـه 1782ترين قدرت دريايي آن روز جهان شـد

را به پاريس كشاند تا در مذاكره با نمايندگان مهاجرنشينان آمريكايي، قرارداد صلح پاريس

را به رسميت بشناسد و در نتيجه استقالل آنان . امضا برساند

 نتيجه
و استقالل آمريكا تحث تأثير عوامـل مختلـف بـود كـه دو هر دو انقالب مشروطيت ايران

و تحري  از.به سزا داشتيك بيروني در پيروزي آن نقش عامل انگيزش دروني نارضايتي مـردم

هاي فشار جديد شد كه بـا افـزايش ثـروت خـود خواسـتار هيئت حاكمه موجب تشكيل گروه 

هـاي دولـت. كـرد مشاركت بيشتر در صحنه سياسي بودند كه استبداد موجود آنـان را منـع مـي 

كه پيشتر از اين از صح  نه سياسي كشور بـه دور مانـده بودنـد در بيگانه رقيب در وضع موجود

و نارضـايتي كمين فرصتي بودند تا از اين انگيزش دروني مـردم بـه نفـع خـود اسـتفاده كننـد

و حتـييموجود، فرصت  و تـسليحاتي  مناسب را براي آنان فراهم ساخت تـا بـا كمـك فكـري

و رسمي جنگ با دولت رقيب، گـروه طرفـدار خـود ميانجي و اعالم آشكار  را بـر كـشور گري

.حاكم گرداند

هايي كه ملك طلق طلب در اياالت متحده آمريكا، زمين در نتيجه پيروزي انقالبيون استقالل

و ثروتمندان تقسيم گرديـد  و ميان اقليتي از مالكان به تصرف در آمد و دربار انگلستان بود شاه

(Novack, 1949, 50-51) .،و روشنفكران كـه در در انقالب مشروطيت نيز سه گروه علماء  تجار

و رژي، نسبت به تحوالت جامعه خود احساس وظيفه مـي كردنـد، جنـبشپي امتيازهاي رويتر

به مشروطيت تبديل كردند عدالت و اينان نقش اصـلي در قـدرت حكـومتي. خواهي را رهبري

و در مخالف با  به اصالحات اقتصاد نفوذ اقتصادي بيگانه جديد را به دست گرفتند زد دست ي

در» ملي ايـران بانك«تأسيس با 1324 شوال12كه از جمله آن در  ذيحجـه12و انـدكي بعـد

ح بانكاين» امتيازنامه«قانون با تصويب 1324 و كشيدن راه آهن، ق انحصاري استخراج معادن

و غواصي مرواريد در خليج فارس ازو حتيو ساختن راه شوسه حق انتشار اسـكناس را پـس

ج 1361كرماني،(واگذار كردند بانك اينهبتيازنامه بانك شاهنشاهي، انقضاي ام  ، 1363؛ هـدايت،2،17،

.)437-436، 1355،؛ آدميت30-31
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و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

، ترجمـه كـاظم فيروزمنـد، حـسن ايران بين دو انقـالب؛ از مـشروطه تـا انقـالب اسـالمي،)1377(آبراهاميان، يرواند،.1

و محسن مديرشانهشمس .چي، تهران، نشر مركز آوري

.، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران، پيام)1355(آدميت فريدون،.2

. قزويني، تهران، انتشارات كوير ترجمه مهري،انقالب مشروطيت ايران،)1376( ادوارد، براون،.3

. نشر نو، چاپ سوم ثالثي، تهران،ترجمه محسن، كالبد شكافي چهار انقالب،)1363( كرين، برينتون،.4

ر،.5 و يك دوره قانونگذاري،)1344(شجيعي، .، تهراننمايندگان مجلس شوراي ملي در بيست

طب هاي منتشر نشده از انقالب مشروطيت ايران يادداشت،)1382(طباطبايي، سيد محمد،.6 اطبايي، تهران،، به كوشش حسن

.نشر آبي

.هفدهم چاپ اميركبير، تهران،،تاريخ مشروطه ايران،)1373(احمد،،زي تبريكسروي.7

جامقدمات مشروطيت،)1363(محيط مافي، هاشم،.8 و جواد . انتشارات فردوسين فدا، تهران،، به كوشش مجيد تفرشي

. سازمان انتشارات اشرفي تهران،،تاريخ سياسي آمريكا،)1345(مشيري، ابوالقاسم،.9

. انتشارات علمي، چاپ سوم تهران،،تاريخ انقالب مشروطيت ايران،)1371( مهدي، زاده،لكم. 10

 انتشارات آگـاه، اكبر سعيدي سيرجاني، تهران،، به اهتمام عليتاريخ بيداري ايرانيان،)1361(ناظم االسالم كرماني، محمد،. 11
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