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چكيده
در اوايل قرن بيستم ،روس و انگليس بنا به مصالح و منافع مشترك خود ،رقابت ديرين خود بر سر مسائل
ايران را كنار گذارده و رو به هﻤگرايي و هﻤكاري با يكديگر آوردند و به دنبال آن ،قرارداد ١٩٠٧م .بين دو كشور
امضاء گرديد .اين قرارداد ميخواست تا سياست دو كشور در قبال ايران را تا ١٩١٧م .تعيين كند.هدف مقاله
ﺣاﺿر  ،بررسي تأثير اين هﻤگرايي و هﻤكاري دو كشور ،بر سرنوشت تاريخي ايران با تأكيد بر فجايع سال
 ١٩١١/١٣٣٠روسها در تبريﺰ ميباشد .نتايج اين پژوهش كه با اتّكا به اسناد ،نامهها ،تلگرافها و هﻤچنين
تحقيقات جديد اين موﺿوع را به بررسي و تحليل گذاشته است ،نشان ميدهد آسيب و زياني كه ايران در اين
دوره ،بهواسطهي هﻤكاري دو دولت استعﻤاري روسيه و انگلستان متحﻤل شد ،بهمراتب بيش از زيان و آسيب
دورة رقابت اين دو دولت در ايران بود .بعد از انعقاد قرارداد ١٩٠٧م ،روس و انگليس ،استقلال و تﻤاميت ارﺿي
ايران را فداي منافع خود كردند  .زماني كه روسيه آشكارا به نقض استقلال و تﻤاميت ارﺿي ايران پرداخت،
انگليسيها با تو ّجه به منافع خود و از ترس لغو قرارداد ١٩٠٧م .از سوي روسها ،به تأييد اقدامات تجاوزگرايانه
روسها پرداخته و با اين كار ،آنها را در ادامه اقدامات خود تحريك و تشويق كردند  .اوج اين تجاوزها ،اشغال
تبريﺰ در سال  ١٩١١/١٣٣٠به دست روسها بود كه منجر به كشته و يا مهاجرت عدهي زيادي از مشروطهطلبان
و آزادي خواهان اين شهر و ايجاد فضايي از رعب و وﺣشت گرديد.
واژگان كليدي :قاجار ،روس و انگليس ،قرارداد١٩٠٧م ،مشروطه ،مشروطهطلبان ،آزاديخواهان تبريﺰ.
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ﻣﻘدﻣﻪ
رقابت سياسي -تجاري روس و انگليس در ايران كه از اوايل دورة قاجار شروعشده بود ،تا اواخر
قرن نوزدهم ادامه داشت .طي اين مدّت ،دو دولت روس و انگليس در چارچوب »راهبرد بازي بﺰرگ«،
نهتنها در ايران ،بلكه در خاور دور و نﺰديك به رقابت با يكديگر مشغول بودند .ايران در طي اين دوره ،با
در پيش گرفتن سياست موازنه منفي ،توانست استقلال نسبي خود را ﺣفظ نﻤايد .ايران كه رقابت بين دو
دولت روس و انگليس را تنها ماية تضﻤين بقاي خود ميدانست ،از ﺣصول هرگونه تفاهم بين دو كشور
متنفر و وﺣشتناك بود ) .كاظمزاده٤٧٤-٤٧٦ :١٣٥٤ ،؛ اسپرينگرايس١٤٧ :١٣٧٥ ،؛ بلوشر(٢٤ :١٣٦٩ ،
امّا از اواخر سدة نوزدهم ،تحوّلاتي در عرصهي بينالﻤللي به وجود آمد كه زمينهي هﻤگرايي و
هﻤكاري اين دو قدرت رقيب در ايران را فراهم كرد و متعاقب آن قراردادي در ١٩٠٧م ،بين دو كشور
روس و انگليس منعقد شد .مسﺌله اصلي پژوهش ﺣاﺿر كه با روش توصيفي -تحليلي و با بهرهگيري از
منابع دست اوّل شامل اسناد ،نامهها ،تلگرافها و هﻤچنين تحقيقات جديد انجامشده است ،بررسي تأثير
اين قرارداد و هﻤگرايي و هﻤكاري روس و انگليس ،بر اوﺿاع داخلي ايران ،با تأكيد بر فجايع روسها
در  ١٣٣٠ق١٩١١/م .در تبريﺰ است .بررسي اين بحث ،تا ﺣ ّد زيادي اهداف و ماهيت سياستهاي روس
و بهويژه انگليس را در ايران روشن ميكند.
همگرايي روس و انگليس و انعﻘاد قرارداد ١٩٠٧م.
از اوايل دورة قاجار تا اواخر سدة نوزدهم ،روسيه و انگليس ،ايران را تحت نفوذ سياسي و اقتصادي
خود درآورده و براي پيشبرد منافع و ﺣفظ برتري خود در ايران ،در رقابت با يكديگر به سر ميبردند.
انگليس ايران را سپر دفاعي هند ،بهويژه در مقابل روسيه ميدانست و روسيه نيﺰ نهتنها چشم به
هندوستان داشت ،بلكه هﻤچنين ايران را گذرگاهي براي رسيدن به آبهاي آزاد جنوب ميدانست.
در اواخر سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم ،تحوّلاتي در عرصة مناسبات بينالﻤللي رخ داد كه
درنهايت به رقابت بين دو دولت روس و انگليس در ايران پايان داد .در اواخر سدة نوزدهم ،روسيه بعد از
استحكام موقعيت خود در ايران ،توجّهاش را بهسوي خليجفارس معطوف كرد .پيشرويهاي روسها در
آسياي ميانه و نواﺣي مرزي شرق ايران در سالهاي دهة ١٨٩٠-١٨٨٠م)كاظمزاده،(٣٨٩-٣٨٧ :١٣٥٤ ،
تلاش براي در دست گرفتن بندرعباس و تأسيس كنسولگري در بصره و بوشهر توسط روسيه ،اعﺰام
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كشتيهاي جنگي و تجاري اين كشور به خليجفارس در ١٩٠١ -١٨٩٩م ،نگراني شديد انگليس را
برانگيخت ) .كاظمزاده٤١٨-٤١٣ :١٣٥٤ ،؛ ناظم (٢٢-٢١ :١٣٨٠ ،چنانكه قبل ًا گفته شد ،هند براي
انگلستان اهﻤيت فراواني داشت ،بهطوريكه كرزن دراينباره مينويسد» :انگلستان بدون هندوستان
امكان زيست ندارد .در دست داشتن هند سند تعويض ناپذيري در فرمانروائى بر جهان شرق
است«)كرزن ،(٢١ :١٣٨٠ ،امّا ﺣفظ هند از سوي انگليس ،ارتباط تنگاتنگي با سلطه اين كشور بر
خليجفارس داشت  .درواقع ،انگليس ،به ايران و بهويژه خليجفارس بهعنوان بخشي از سرﺣدات هند نگاه
ميكرد و ايجاد يك پايگاه دريايي يا يك بندر در خليجفارس بهوسيله هر قدرت ديگري را بهعنوان
تهديد خيلي مهم براي منافع بريتانيا ميدانست ) .ناظم(٢٦-٢٥ :١٣٨٠ ،
انگليسيها براي جلوگيري از نفوذ بيشتر روسها در ايران و خليجفارس و جلوگيري از خطر
اﺣتﻤالي روسها براي هندوستان ،مسﺌلة رفع رقابتها و مبارزههاي سياسي خود با روسيه و تقسيم
ايران بين انگليس و روس را مطرح كردند ) .وﺣيد مازندراني (١٥-١٤ :١٣٢٨ ،درواقع ،انگليس درصدد
برآمد بود براي ﺣفظ منافع خود و جلب رﺿايت روسها ،ايران را فدا نﻤايد .اسپرينگ رايس دراينباره
مينويسد »ازنظر هيﺌت ﺣاكﻤه ما ايران سوراخ مﺰاﺣﻤي است در نقشه آسيا كه ﺣتّي ارزش پشت جلد
روزنامه تايﻤﺰ را ندارد .عقيده گري ظاهراً اين است كه اگر ميشد كه بهنوعي توافق ﺣقيقي با روسيه
رسيد ،فدا كردن ايران در اين راه بهايي است كه ميشود پرداخت و از معامله راﺿي بود )« .اسپرينگ-
رايس (١٩١ :١٣٧٥ ،امّا روسها كه معتقد بودند ايران بايد كامل ًا تحت نفوذ روسيه درآيد و در تلاش
براي داشتن بندري آزاد در خليجفارس و ايجاد نقطهاي مستحكم در كرانة خليج بودند)كاظمزاده:١٣٥٤ ،
 ،(٤٦٧پيشنهاد انگليس را رد كردند .انگليسيها از  ١٨٨٩تا ١٩٠٤م در موارد متعدّد ،مستقيم و
ﻏيرمستقيم لﺰوم داشتن ﺣسن روابط با يكديگر را به روسيه تكرار كردند )كاظمزاده،(٤٦٧-٤٥٥ :١٣٥٤ ،
امّا روسيه از قبول اين پيشنهاد سرباز ميزد .انگليس با اقداماتي در داخل ايران ،مانند گرفتن اطﻤينان از
سوي ناصرالدينشاه مبني بر اينكه در مقابل امتياز انحصاري خط آهن شﻤال كه به روسيه دادهشده بود،
امتياز ديگري در جنوب به بريتانيا اعطا ميشود ،در تحكيم موقعيت خود در ايران كوشيد .اگرچه اين
اقدامات و بهويژه ،امضاي قرارداد ﺣسن روابط با فرانسه كه به انگليس اطﻤينان ميداد در رقابت برتري
در آن منطقه به روسيه نﻤيپيوندند و هﻤچنين شكست روسيه از ژاپن كه جلوي توسعه نفوذ روسيه در
ايران را گرفت ،موقعيت بريتانيا در خليجفارس و ايران را در برابر روسيه مستحكم كرد )ناظم:١٣٨٠ ،
 ،(٢٨-٢٧ ،٢٢اما اينك مهمترين و بﺰرگترين عامل تهديد بريتانيا ،نه روسيه ،بلكه آلﻤان بود ) .ذوقي،
٣٠ :١٣٦٨؛ كاظمزاده (٤٦٧-٤٥٥ :١٣٥٤ ،طرح آلﻤان براي اﺣداث خط راهآهن بغداد ،گسترش
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فعاليتهاي آلﻤان در تهران و در جنوب ايران ،و تلاش آلﻤان براي مداخله در نﺰاع ايران و تركيه بر سر
مسائل مرزي ،برخي از رهبران بريتانيا را نگران كرد ) .ناظم (٢٨ ،٢٢ :١٣٨٠ ،هﻤچنين از سال ١٨٩٦م.
انگليس درصدد بود براي خنثي كردن سياست امپراتوري آلﻤان در اروپا با فرانسه و روسيه دوستي و
اتّحاد برقرار سازد )وﺣيد مازندراني ،(٩ :١٣٢٨ ،ولي روسها كه در اين دوره بسيار قوي و مغرور بودند،
چنانكه قبل ًا گفته شد ،مخالف طرح تقسيم ايران بودند.
درنهايت عواملي چون ايجاد روابط دوستانه ميان انگليس و فرانسه در ١٩٠٤م) .كاظمزاده:١٣٥٤ ،
 (٤٥٦-٤٥٥كه قبل ًا به آن اشاره شد ،شكست روسيه از ژاپن)سايكس (٨٥٠ :١٣٨٠ ،و تضعيف موقعيت
روسيه در ايران در پي پيروزي انقلاب مشروطه)كاظمزاده (٤٧٢-٤٦٢ :١٣٥٤ ،و مهمتر از هﻤه ،ترس
روسها از نفوذ آلﻤانها در خاورميانه ،تغيير سياست خارجي روسيه در ايران را اجتنابناپذير نﻤود و
محافل ﺣاكﻤه روسيه را متقاعد كرد كه بايد طرح قرارداد پيشنهادي انگليس ،مبني بر تقسيم ايران به
دو ﺣوزة نفوذ را بپذيرند  .روسها ارتباط كاملي ميان قرارداد مورد پيشنهاد و طرح آلﻤان در مورد
كشيدن راهآهن بغداد ميديدند  .آنها دريافته بودند كه راهآهن بغداد وﺿع تسلّط آميﺰ آنان را در ايران
تهديد خواهد كرد ).كاظمزاده (٤٦٨-٤٦٧ :١٣٥٤ ،بدين ترتيب ،سياست»بهسوي شرق« آلﻤان و
اﺣساس خطر مشترك روس و انگليس از اين امر ،دليل عﻤده هﻤگرايي اين دو كشور گرديد ) .كاظم-
زاده٤٥٧-٤٦٣ :١٣٥٤ ،؛افشار يﺰدي٢٨٨ :١٣٥٨ ،؛ ذوقي(٣٠ :١٣٦٨ ،
بنابراين قراردادي در  ٣١اوت ١٩٠٧م .مابين روس و انگليس در سنپترزبورگ به امضاء رسيد.
مطابق اين قرارداد كه » بهترين و آخرين درجه مساعى را براى برانداختن رقابتهاى انگليس و روس در
ايران  ،افغانستان و تبت نﻤايش ميداد «)سايكس ،(٥٨٠ :١٣٨٠ ،ايران بهعنوان مهمترين مسﺌله مورد
اختلاف دو دولت و نقطه كانوني سياست هﻤگرايي دو كشور )كاظمزاده ،(٤٥٧-٤٦٣ :١٣٥٤ ،به دو
منطقة نفوذ روس و انگليس تقسيمشده بود.
بعد از امضا اين قرارداد كه بلوشر آن را يكي از »مصيبتبارترين« وقايع دوران جديدمعرفي مي-
كند)بلوشر ،(٢٥ :١٣٦٩ ،دورة جديدي از روابط بين روس و انگليس در ايران آﻏاز شد ؛ دورهاي كه به
قول محﻤود محﻤود ،انگليس ،روسها را آزاد گذاشت تا هر نوع فتنه و فسادي كه ميخواستند ،در ايران
برپا كنند ) .محﻤود ،بيتا (٢١١-٢١٢:در طي اين دوره كه تا وقوع انقلاب شوروي در ١٩١٧م .به طول
انجاميد ،سياست خارجي دو دولت در ايران بر طبق اين قرارداد تنظيم ميگرديد .چنانكه در ادامه
بهتفصيل گفته خواهد شد،روسها طي اين دوره ،آشكارا ﺣاكﻤيت ملّي و استقلال ايران را نقض مي-
كردند و انگليسيها براي ﺣفظ قراردادي كه بيش از يك دهه براي كسب رﺿايت روسها براي امضاي
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آن زﺣﻤتكشيده )محﻤود ،بيتا٢٠٩ :؛ كاظمزاده (٤٥٥-٤٦٧ :١٣٥٤ ،و تا آخرين لحظهي انعقاد آن نيﺰ
نگران اخلال روسها بودند )كاظمزاده ،(٤٧٧-٤٧٦ :١٣٥٤ ،ايران را قرباني منافع خود نﻤودند ؛ بدين
معني كه انگليس نهتنها در مقابل نقض استقلال و تﻤاميت ايران از طرف روسها ،مانع آنها نﻤيشد،
بلكه با تأييد اقدامات آنها ،در انهدام اساس استقلال ايران به آنان ياري مينﻤود ) .افشار يﺰدي:١٣٥٨ ،
.(٣٠٢
گرچه در قرارداد  ١٩٠٧م .و ﺣتّي بعد از امضا آن ،دو دولت اعلام كرده بودند كه تﻤاميت ارﺿي و
استقلال ايران را كامل ًا رعايت خواهند نﻤود)) (١كاظمزاده٤٧٨ :١٣٥٤ ،؛ سايكس٥٨١ :١٣٨٠ ،؛ افشار
يﺰدي٣٠٣-٢٩٨ :١٣٥٨ ،؛ ناظم١٣٨٠:١٤٦ ،؛ كتاب آبي ،١٣٦٢،ج  ،١نﻤره (٤٠؛ امّا اين قرارداد كه در
بحبوﺣه مبارزات مشروطهخواهي ايرانيان بستهشده بود ،هﻤانطور كه گرانتوسكي بهدرستي اشارهكرده،
عﻤلاً به گونة فعالانهاى براى خفه كردن انقلاب ايران)گرانتوسكي (٣٨٩ :١٣٥٩ ،و نفي استقلال و تﻤاميت
ارﺿي آن به كار رفت.
همكاري روس و انگليس و برقراري استبداد صغير
به توپ بسته شدن مجلس از سوي محﻤدعلي شاه ،با هﻤراهي و كﻤك روسها)كاظمزاده:١٣٥٤ ،
٤٩٣-٤٩١و  (٥٠١و با تأييد ﺿﻤني انگليس را ميتوان اولين پيامد يا نتيجه مهم اين قرارداد دانست.
مصالحه دولت روسيه و انگليس ،طرفداران استبداد را جان تازهاي بخشيد .روسيه كه قبل امضاي
قرارداد١٩٠٧م ،موفّق شده بود خود را از دست مجلس خلاص كند ،نﻤيتوانست ريشه گرفتن پارلﻤان در
يك كشور هﻤسايه را كه ميتوانست در آينده موجبات زﺣﻤتش شود ،تحﻤّل كند .در اين ميان كه
روسيه درصدد نابودي مشروطه ايران برآمده بود ،شاه مستبد ايران نيﺰ »از دلوجان« به روسها پيوسته
بودند ) .اسپرينگرايس(١٩١ :١٣٧٥ ،
با تو ّجه به ﺣاكﻤيت دوگانهاي كه با پيروزي انقلاب مشروطه در نظام سياسي ايران شكلگرفته بود،
بود ،ﺣﻤايت عامل خارجي از يكي از دو طرف ،ميتوانست تعيينكننده بوده و تحوّلات سياسي ايران را
رقم بﺰند ) .مختاري (٣٥ :١٣٨٧ ،ريچارد كاتم  ،در اين زمينه مينويسد » :ائتلاف مشروطهخواهان شايد
بيشكل و ازنظر عددي نﻤاينده درصد كوچكي از كل جﻤعيت محسوب ميگرديد ،امّا بازهم ازنظر تعداد
آنقدرها كم نبود و ازنظر روﺣيه و انرژي بر دشﻤن مستبد برتري داشت .با اين موازنه شكننده تنها
مداخله خارجي به سود يكي از دو طرف ميتوانست موجب پيروزي آن گردد )« .كاتم-٢٠٥ :١٣٧١ ،
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 (٢٠٦اينك كه انگليس نيﺰ »مرام و ايدئولوژي خويش را در پيشگاه منافع هﻤاهنگش با روسيه قرباني
كرده بود« ،هيچ مانعي سر راه نابودي مشروطه در ايران وجود نداشت).كاتم(٢٠٦-٢٠٥ :١٣٧١ ،
اسپرينگرايس  ،وزيرمختار انگليس ،در آوريل ١٩٠٧م .در نامهاي به يكي از دوستانش ﺿﻤن اشاره به
اينكه روسها به شاه ايران ياد ميدهند كه چگونه مجلس ملّي كشورش را منهدم سازد و انگليسيها
نيﺰ روسيه را به اين كار تشويق ميكنند ،مينويسد :ليبرالهاي عﺰيﺰ ما ميكوشند تا »خود را مقرّب
امپراتور روسيه سازند و براي نيل به اين منظور ،وي را تشويق به از بين بردن آزادي اتباع خود ميكنند
و به اين هم قانع نيستند ،بلكه ميخواهند كﻤكش كنند تا چراغ آزادي ايران را كه تازه روشنشده،
خاموش سازد)) .(٢اسپرينگرايس(١٧٩ :١٣٧٥ ،
درهرﺣال مجلس به كﻤك و هﻤكاري روسها به توپ بسته شد و انگليس نهتنها از مشروطه-
خواهان و آزادي خواهان ايراني ﺣﻤايتي نكرد ؛ بلكه بر اعﻤال و تجاوزهاي روسها در راستاي سركوبي
هرچه بيشتر جنبش مشروطه صحّه گذارد ) .ذوقي (٦٧ :١٣٦٨ ،امّا مسﺌلهاي كه در اين ميان ،در نگاه
اوّل جلب توجّه ميكند ،توصيه ،نصيحت ،اصرار و ﺣتّي اخطارهاي مكرّر روسها به هﻤراه انگليسيها،
به محﻤدعلي شاه ،براي اعلام مجدّد مشروطه بعد از به توپ بستن مجلس است ) .كتاب آبي،١٣٦٢ ،
ج،.١نﻤره ٢٧٨،٣٠٢،٢٧٨،٢٣٨،٢٤١؛ كتاب آبي ،١٣٦٢ ،ج ،٢نﻤره ٢١ ،١٧؛ كتاب نارنجي ،١٣٦٦،ج،2
ص١٤٠ ،١٢٧ ،١١١ ،٥٠ ،٤٢ ،٣٧،٣٩،٤٠ ،٣٥ ،٣٢ ،١٤،٢٠،٢٣-١٣؛ و نيﺰ كاظمزاده(٥١٥-٥٠٨ :١٣٥٤ ،
براي نﻤونه ،مستر هارتويگدر تلگرام  ١٦سپتامبر  ١٩٠٨خود مينويسد :من تقريباً هرروز ،مصرانه لﺰوم
انتشار هرچه سريعتر فرمان مشروطه را يادآور ميشدم)كتاب نارنجي ،١٣٦٦ ،ج(١٠ :٢
اما دليل اينهﻤه اصرار از سوي روسها براي برقراري مجدّد مشروطه و بازگشايي مجلس كه با
كﻤك و هﻤراهي خود آنان به توپ بستهشده بود ،چه بود؟ گرچه مواردي چون مسﺌله كﻤبود آذوقه براي
مصارف كنسولگري و اتباع خارجي و گرسنگي شديد مردم تبريﺰ)كتاب نارنجي ،١٣٦٦ ،ج،(١٤٢ ،١٣٠ :٢
اﺣتﻤال ﺣﻤلة اهالي گرسنة به محلات ارمنينشين كه كنسول روس و انگليس در آنجا مستقر بودند
)كتاب نارنجي ،١٣٦٦ ،ج (١٤٢ ،١٤١ :٢و هﻤچنين عدم امكان تأمين گندم براي اتباع خارجي مطرح
بود )كتاب نارنجي ،١٣٦٦ ،ج ،(١٣٨ :٢ولي دلايل اصلي چيﺰ ديگري بود.
باكﻤي دقّت در تلگرافهاي ردوبدل شده بين كارگﺰاران دولت روس و انگليس در ايران با
دولتهاي متبوعشان  ،مشخﺺ ميشود كه يكي از دﻏدﻏهها و نگرانيهاي اصلي روسيه در اين زمينه،
زيان و خساراتي بود كه بهواسطه دوام اﻏتشاشات به تجارت روس وارد ميشد ) .كتاب آبي ،١٣٦٢ ،ج:1
نﻤره  ،١١٦نﻤره  ،٢٨٨نﻤره  ،٢٩٢نﻤره ٣٢٦؛ كتاب نارنجي ،١٣٦٦ ،ج٢٦-٢٥ : ٢و .(٣١- ٣٠وﺿعيت
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تبريﺰ به نفع روسيه نبود.با ادامه جنگ خياباني بين م ّليون و سلطنتطلبان ،نظم بهسختي ميتوانست در
آنجا ﺣاكم شود و روسيه ناچار بايد تجارتش با تبريﺰ را قطع ميكرد .بنابراين روسيه در درجه اوّل،نگران
تجارتش با آذربايجان بود)ناظم (٧٠ :١٣٨٠،و نه برقراري مجدّد مشروطه در ايران .مسيو ايﺰولسكي در
ماه اوت در جواب مستر اوبرن كه گفته بود مداخله روس در امور ايران عاقبت وخيﻤي خواهد داشت،
گفته بود كه مداخله در امور ايران ،آخرين چيﺰي است كه دولت روس طالب هست و»چيﺰي كه باعث
اين اقدام خواهد شد ،فقط خسارات بسيار عظيﻤي است كه به تجارت روس وارد آيد )« .كتاب آبي،
 ،١٣٦٢ج :1نﻤره  (١١٦روسيه بعدها نيﺰ بهعنوان پيششرط خروج قواي خود از ايران ،ﺿﻤانت بازماندن
هﻤه راههاي تجاري شﻤال را از تهران خواسته بود ) .آفاري(٣٧١ :١٣٧٩ ،
دليل ديگر روسها ،نياز آنان به كسب ﺣﻤايت انگليسيها در بازيهاي سياسي بالكان بود.
انگليسيها تنها راه ﺣفظ نظم در ايران را  ،برقراري مجدّد مشروطه و مجلس ميدانستند .بنابراين
روسها براي كسب ﺣﻤايت انگليسيها ،مجبور شدند مشتركاً از شاه بخواهند كه مشروطيت را مجدّد
برقرار سازد ) .كاظمزاده(٥٠٩-٥٠٨ :١٣٥٤ ،
قابل توجّه اينكه عليرﻏم هﻤه نصايح و هشدارهاي مكرّر دولت روس و انگليس به محﻤدعلي شاه
مبني بر اعلام مجدّد مشروطه و بازگشايي مجلس ،محﻤدعلي شاه نهتنها ﺣاﺿر نشد نصايح آنان را
بپذيرد ،بلكه هﻤچنان منتظر كﻤك و هﻤراهي روسيه بود ) .كتاب آبي ،١٣٦٢ ،ج :١نﻤره
 (٣١٩،٢٩٩،٣٠٥،٣١٧اين انتظار بيترديد ،با توجه به شناخت شاه از نيات واقعي روسيه بود.
هﻤكاري دو دولت روس و انگليس در اين دوره هﻤچنان ادامه يافت .روسها به انگليسيها قول
داده بودند كه درصورتيكه بخواهند نيرو به تبريﺰ بفرستند ،انگليس را پيش از اجراي آن ،مطلع خواهند
ساخت ) .كتاب آبي ،١٣٦٢ ،ج :١نﻤره  (٢٩٢ ،١١٦درهرﺣال ،زماني كه به هشدارهاي روسها داير بر
اينكه در صورت باز نشدن راه ورود خواروبار به تبريﺰ ،مجبور به استفاده از قوه نظامي براي بازگشايي آن
خواهند شد )كتاب نارنجي ،١٣٦٦ ،ج١٤٢ :٢؛  ،(١٤٨پاسﺦ مناسبي از سوي دولتﻤردان ايران داده نشد،
روسها از فرصت استفاده كرده و قشون وارد ايران نﻤودند.
قشون روس كه بنا به اعلام كنسول انگليس و روس خطاب به انجﻤن ايالتي تبريﺰ »به ملاﺣظه
شرايط انسانيت« وبراي ﺣﻤل آذوقه به تبريﺰ ،در چهارم ربيعالثاني ١٣٢٧ق روانه تبريﺰ شده و اعلامشده
بود كه »پس از اعاده آسايش و آسودگي و امنيت ،بدون تأخير و شرط ،بدون اينكه در آتيه ادعايي
نﻤايد ،خاك ايران را ترك و به روسيه مراجعت خواهد كرد« )اسنادي درباره هجوم انگليس و روس به
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ايران ،(٥٨-٥٧ :١٣٧٠ ،بعد از باز شدن راههاواصلاح امور ،تنها با توسل به بهانههايي چون ﺣفظ ﺣقوق
اتباع خارجه و اعاده آسايش،خاك ايران را ترك نكرد .
قشون روس نهتنها در ايجاد امنيت منطقه تلاش نﻤيكردند ،بلكه هرروز به تجاوزات خود افﺰوده،
موجبات زﺣﻤت مردم شهر و دولت ايران را فراهم ميآورد ) .اميرخيﺰي٩ ،١٣٥٤ ،؛ اميرخيﺰي،٢٥٣٦ ،
٤٢٨-٤٢٥؛ برون ،بيتا٣٦٥-٣٥٩ ،؛ اسنادي درباره هجوم انگليس و روس به ايران (٩٩-٩٨ :١٣٧٠ ،در
اين ميان اعتراﺿات مردم و انجﻤن ايالتي تبريﺰ)اميرخيﺰي٤٢٥ ،٢٥٣٦ ،؛ اسنادي درباره هجوم انگليس و
روس به ايران (٩٩ :١٣٧٠ ،و دولت ايران نسبت به ﺣضور قشون روس و درخواست خروج آنان هيچ
سودي نداشت ) .كتاب نارنجي ،١٣٦٨ ،ج ١٨، ٤و ٢٠و ٢٥-٢٤و  (٣١روسها ﺣتّي در كﻤال پررويي،
نوعي منّت نيﺰ از اين بابت بر سر ايرانيان ميگذاردند ،بهطوريكه وزير امور خارجه روسيه در ١٣٢٨ق.
خطاب به سفير ايران ،بعد از اعلام انﺰجار)!( از اقامت قشون روس در ايران و مخارجي كه از اين باب به
خﺰانه روسيه تحﻤيل ميشود ،ﺿﻤن اشاره به متﺰلﺰل بودن وﺿع دولت ايران ،گفته بود هر آني كه اين
معايب رفع شود ،دولت روسيه باكﻤال ميل قشون خود را اﺣضار خواهد كرد ) .اسنادي درباره هجوم
انگليس و روس به ايران (١١٩ :١٣٧٠ ،امّا خوب ميدانيم كه روسيه درصدد بود به هر نحوي كه شده
قشون خود را در ايران نگه دارد.
درهرﺣال روسها پس از ورود به تبريﺰ ،دنبال بهانه بودند تا نوعي اسباب فراهم آورند كه از اهالي
يا از ستارخان و باقرخان نسبت به آنها رفتاري خلاف نﺰاكت سر زند تا به دستاويﺰ آن ،كشور را تصاﺣب
نﻤايند ) .ﺿﻤيري (٣٨-٣٧ :١٣٣٦ ،روسها كه وجود سرداران و قهرمان آزادي را سد راه منافع خود
ميديدند ،درصدد برآمدند كه ستارخان و باقرخان را از شهر دور سازند .وزير امور خارجه روس در طي
دو ماه فوريه و مارس ١٩١٠م ،.چندين بار از دولت ايران خواسته بود نسبت به خلع سلاح و اخراج
ستارخان و باقرخان و دستههاي آنان اقدام كنند .ﺣ ّتي تهديد كرده بود در ﻏير اين صورت »ما آنچه را
لازم بدانيم انجام خواهيم داد«و گروهان روس از مرز خواهد گذشت ) .كتاب نارنجي ،١٣٦٨،ج-٥٤،:٤
 (،٦٠،٦٥ ،٥٥درهرﺣال ،اين تهديدات نتيجه داد و ستارخان و باقرخان روانه تهران شدند).(٣
بااينكه دولت ايران از روسيه ميخواست كه قشون خود را از ايران بيرون ببرد ،امّا روسها هرروز با
خشونت و بهانهگيري بيشتري ميخواستند كه دولت ايران مطابق ميل آنان رفتار نﻤايد .اقدامات
مداخلهجويانه روسها ،اگرچه نگراني انگليسيها را برانگيخته بود ،اما ﺣفظ قرارداد ١٩٠٧م مهمتر بود.
سِر ادوارد گري درصدد بود به هر قيﻤتي شده از لغو قرارداد جلوگيري كند ؛ بنابراين آماده بود ﺣتّي براي
پذيرش تﻤام تقاﺿاهاي روسيه به دولت ايران فشار آورد ِ .سر ادوارد گري به باركلي نوشت» :به دلايل
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اروپايي و نهفقط محلي اين مطلب اهﻤيت اصلي و اساسي دارد كه وﺣدت عﻤل دو دولت بايد در ايران
ﺣفظ گردد و بايد دقّت كنيد و اجازه ندهيد كه بين شﻤا و هﻤكار روسي شﻤا اختلافنظر بهجاي باريك
كشد ... .نبايد بنا به ملاﺣظاتي اجازه داده شود كه به هﻤاهنگي كنوني ميان دو دولت لطﻤه وارد آيد .
«)كاظمزاده(٥٥٤-٥٥٥ :١٣٥٤ ،
روسها ،اينك درصدد برآمده بودند به محﻤدعلي شاه مخلوع براي بازگشت به سلطنت كﻤك
كنند ،بنابراين وي را در ١٧ژوئيه ١٩١١م١٣٢٩/ق با اسلحه و مهﻤات و توسط يك كشتي تجاري
روسي ،نﺰديك استرآباد پياده كردند ) .كاظمزاده (٥٧٤ :١٣٥٤ ،هدف روسها كه نقش مسلﻤي در تلاش
شاه سابق براي بازگشت به تخت سلطنت داشتند ،از ميان بردن ﺣكومت مشروطه ايران بود .
)افشاريﺰدي(١٢٨،١٤٩-١٢٢ :١٣٥٨ ،
در اين ميان ،بختياريها كه نگران سرنوشت خود در صورت پيروزي شاه سابق بودند ،پنهاني به
وزيرمختار روس اعلام كردند خواهان ﺣُسن تفاهم با روسيهاند.هﻤچنين اظهار كردند كه مجلس را وادار
مينﻤايند تا اختيارات مقام سلطنت و دولت را افﺰايش دهند و درصورتيكه مجلس با اين تقاﺿا موافقت
ننﻤايد ،از سياست كناره خواهند گرفت و راه را براي بازگشت شاه سابق خواهند گشود.امّا با كشته شدن
سردار ارشد)ارشدالدوله( در سپتامبر ١٩١١م١٣٢٩/.ق توسط قواي دولتي ،رؤياي بازگشت شاه سابق به
سلطنت بر باد رفت ) .كاظمزاده(٥٨٦-٥٨٧ :١٣٥٤ ،
اولتيماتوم روس بﻪ ايران و تﺄييد آن از سوي انگليس
روسها كه از ناكامي در سركوبي مشروطهخواهان و شكست پيدرپي اردوهاي شاه مخلوع،
خشﻤگين و از اصلاح امور مالي و اقتصادي كه مانع مداخله آنان در امور داخلي ايران ميشد ،به شدّت
ناراﺿي بودند ،اين بار تصﻤيم گرفتند ،مستقيﻤ ًا وارد عﻤل شوند ) .كسروي٤٨٦ :٢٥٣٧،؛
كلارك،تابستان١٢٩-١٢٨ :١٣٨٤؛ ملكزاده (١٣٧٣:١٤٤٥ ،روسها ،زيانبخشترين مسﺌله براي روسيه
روسيه را  ،ﺣضور مورگان شوستر در تهران ميدانستند و نﻤيتوانستند نقش شوستر را در ناكام گذاردن
سعي شاه سابق در بازگشت به سلطنت فراموش كنند .هﻤچنين روسيه از تلاشهاي مداوم شوستر براي
قطع مداخله خارجي در امور ايران ناراﺿي بودند .بنابراين روسها دنبال فرصتي براي تلافي بودند كه
تصﻤيم شوستر به انتصاب استوكس به فرماندهي نيروي ژاندارم مالي ايران ،بهانه را فراهم نﻤود.
بنابراين روس هافرصت مناسب دانسته)) (٤كاظمزاده ٥٨٨ :١٣٥٤ ،؛ بنكداريان (٣٦٤-٣٦٣ :١٣٩٢ ،و دو
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اولتيﻤاتوم يكي پس از ديگري به ايران دادند ،امري كه درنهايت به انقلاب ايران پايان داد ) .بنكداريان،
(٣٦٤ :١٣٩٢
لازم به ذكر است سياست روسها در ايران در ١٩١٠و ١٩١١م .كاملاً با مسائل بينالﻤللي پيوند
خورده بود ) .كاظمزاده (٥٦٨ :١٣٥٤ ،سختگيري روسها در ايران ،درواقع نشاندهنده وخامت كلي
روابط روس و انگليس بود كه خود بازتابي از تغييرات سياستهاي روس در اروپا بود .روسها تﻤايل
داشتند روابط خود را با آلﻤان بهبود بخشند و ﺣاميان اين طرز فكر توانسته بودند ايﺰولسكي وزير امور
خارجة متﻤايل به دوستي با انگليس را در پاييﺰ١٩١٠م وادار به استعفا كنند .امّا سر ادوارد گري براي
تقويت عناصر آنگلوفيل و ﺣفظ قرارداد ١٩٠٧م ،.درصدد بود ايرانيان را به قبول تﻤام تقاﺿاهاي روسيه
مجبور نﻤايد و اين فشار انگليس ،پايداري دولت ايران را در برابر درخواستهاي روسيه دشوارتر كرد ).
هﻤان (٥٥٧ ::
ايران درخواست عﺰل سركنسول روسيه و بيرون بردن قﺰاقها از خانه شعاعالسلطنه را داشت ،امّا
اين درخواست ازنظر روسها امري ناروا تلقّي شد  .دولت روسيه طي اولتيﻤاتومي كه در ١١نوامبر ١٩١١
به دولت ايران داد ،خواستار عذرخواهي رسﻤي تهران به خاطررفتارنامناسب ايرانيها نسبت به افسران
سركنسول روسيه و هﻤچنين خواستار بيرون بردن ژاندارمهاي خﺰانهداري از املاك شعاعالسلطنه شد .با
سرباز زدن هﻤه وزراي ايران از موافقت با چنين شرايط سنگيني ،كابينه ايران يكجا استعفا داد .
)بنكداريان٣٨٣ :١٣٩٢ ،؛ ناظم (١٣٢-١٣٨٠:١٣١،مسلﻤاً آنچه روسيه ميخواست نه اعاده ﺣيثيت
مأموران كنسولي خود ،كه داشتن بهانهاي براي ادامه اشغال شﻤال ايران بود .شوستر در اين زمينه
مينويسد»:مثل روز روشن بود كه روسيه قصد داشت قﺰاقهايش را به شﻤال ايران بريﺰد )« .شوستر،
(١٤٢ :١٣٨٥
مقامات تهران دست به دامن انگليس شدند .اما تنها توصيه گري به آنان ،قبول تقاﺿاي روسيه و
عذرخواهي رسﻤي بود ) .دولتآبادي ،تير و مرداد ١٩٦ ،١٣٥١؛ بنكداريان (٣٩١-٣٩٠ :١٣٩٢ ،وي
اطﻤينان ميداد كه اين عﻤل به عقبنشيني سريع نيروهاي روسي اعﺰامي به قﺰوين خواهد انجاميد.
بنابراين كابينه ايران شتابان تشكيل يافته و در ٢٤نوامبر١٣٢٩ /١٩١١ق .وزير امور خارجه ايران شخص ًا
عذرخواهي ايران را تسليم نﻤاينده روسيه در تهران كرد .امّا نهتنها نيروهاي خود عقبنشيني نكردند،
بلكه نيروهاي روسي بيشتري هﻤچنان وارد شﻤال ايران ميشد )بنكداريان (٣٩١-٣٩٠ :١٣٩٢ ،و اندكي
بعد ؛ يعني در هفتم آذر نيﺰ ،روسيه اولتيﻤاتوم دوم خود را به ايران داد .در اين اولتيﻤاتوم جديد ،روسيه در
كنار درخواست انفصال مستر شوستر و مستر لكوف ،و تعهّد دولت ايران مبني برعدم استخدام اتباع
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خارجي بدون رﺿايت سفارتهاي روس و انگليس ،از دولت ايران ميخواست كه پرداخت ﻏرامت
مخارجي كه دولت روس براي لشكركشي به ايران نﻤوده است ،را به عهده گيرد).كسروي،٢٥٣٧ ،ج 2
٤٧٦،؛شوستر١٤٣ :١٣٨٥ ،؛اسنادي درباره هجوم انگليس و روس به ايران (٣٥٣ :١٣٧٠،به قول شوستر
»اگر ايران اين خواستهي دولت روسيه را ميپذيرفت،تقريباً مثل اين بود كه ﺣق ﺣاكﻤيت خود را
دودستي تقديم روس و انگليس كرده باشد )« .شوستر  (١٥٤:امّا از سوي ديگر اگر ايران طي
چهلوهشت ساعت پاسﺦ رﺿايت بخشي به روسها نﻤيداد ،قﺰاقها پيشرَوي ميكردند ) .كسروي،
،٢٥٣٧ج٤٧٦، ٢؛شوستر١٤٣ :١٣٨٥ ،؛اسنادي درباره هجوم انگليس و روس به ايران(٣٥٣ :١٣٧٠،
مسﺌله مهمتر ،امكان برهم خوردن قرارداد ١٩٠٧بود .بنابراين انگليسيها درﺣاليكه در تهران
مشغول فرونشاندن جوشوخروش ﺣاصل از اولتيﻤاتوم روس در بين مردم بودند)) (٥كسروي:٢٥٣٧ ،
 ،(٤٧٩بار ديگر به اميد تضﻤين منافع خود ،ايران را فداي توسعهطلبي روسيه كردند .گري كه اشغال
شﻤال ايران توسط روسيه را آخرين ﺿربه مهلك بر قرارداد ميدانست ،درصدد بود تا هر طوري شده
مانع آن شود .بنابراين گري  ،اين بار نيﺰ تهران را ترﻏيب كرد اولتيﻤاتوم روس را بپذيرد ).بنكداريان،
(٣٨٤،٤٠١-٣٨٣ :١٣٩٢
بدين ترتيب درﺣاليكه روسيه آشكارا استقلال و تﻤاميت ايران را نقض ميكرد ،انگليس با تأييد
اقدامات همپيﻤان خود ،در انهدام اساس استقلال ايران معاﺿدت و مساعدت نﻤود ).افشار يﺰدي:١٣٥٨ ،
٣٠٢؛ ناظم١٣٩-١٣٨ :١٣٨٠ ،؛ محﻤود ،بيتا (٢١٣ :انگليسيها بهواسطه ترس از برهم خوردن قرارداد،
به هﻤراهي و هﻤكاري با روسها به بهاي زيرپا گذاردن استقلال و تﻤاميت ارﺿي ايران پرداختند.
محﻤود محﻤود بعد از اشاره به اينكه دولت ايران بعد از قرارداد ١٩٠٧به »سختترين شكنجههاي
طاقتفرسا« گرفتار آمد ،مينويسد» :تﻤام اين آوازها ...از طرف انگليسيها بود .براي وارد آوردن آن
صدمات كه ﻏالب ًا به دست عﻤّال روسها بهموقع اجرا گذاشته ميشد ،قبل ًا دولت انگليس نظر موافق با
آن عﻤليات وﺣشيانه ابراز داشته بود .منتهي طوري بامهارت و استادي اين صدمات را بر ملت ايران وارد
ميآورد كه ملت بلاديده ايران نﻤيتوانست تﻤييﺰ بدهد كه هﻤه صدمات از جانب آن دولت پر مكر و
ﺣيله يعني انگليس است )« .محﻤود ،بيتا(٢١٣:
هﻤانطور كه قبل ًا گفته شد ،گري تهران را ترﻏيب ميكرد كه اولتيﻤاتوم روس را بپذيرد ،امّا در اين
اين ميان بين بختياريها اختلاف بود كه كودتا كنند و از ش ّر مجلس و شوستر خلاص شوند و يا از
پايتخت بيرون روند و كشور را به محﻤدعلي شاه سابق واگذارند ) .كاظمزاده ( ٦١٣ :١٣٥٤ ،درنهايت
كابينه تحت تس ّلط بختياريها ،اين بار نيﺰ توصيه گري را پذيرفت .لازم به ذكر است كه اختلاف بين
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مجلس و كابينه صرف ًا تفاوت در برداشت دو طرف از منافع ايران نبود ،بلكه به نظر ميرسد كابينه ،منافع
خودش را بر منافع ملي ترجيح ميداده است .صﻤصامالسلطنه و كابينهاش از اقتدار وسيع شوستر كه
كنترل مجلس بر ماليه كشور را به ﺿرر كابينه تحكيم كرده بود ،خشﻤگين بودند )بنكداريان:١٣٩٢ ،
 (٤٠٤و ظاهراً بدشان نﻤيآمده كه از دست وي راﺣت شوند ،البته كابينه هﻤچنين درصدد برآمد از دست
مجلس نيﺰ راﺣت شود .بنابراين بعدازاينكه در اواخر شب ٢٠دسامبر  ٢٨ /١٩١١آذر ،١٢٩٠قواي مسلح
بختياري و پليس يپرمخان ،ﺿﻤن محاصرة مجلس ،نﻤايندگان را مجبور به پذيرش اولتيﻤاتوم كرده
بودند)كاظمزاده ،(٦١٩ :١٣٥٤ ،روز بعد نيﺰ فرمان بسته شدن مجلس را صادر كرد)) (٦كسروي:٢٥٣٧ ،
٤٨٠؛ ناظم (١٧٣ :١٣٨٠ ،در تهران با دست ناصرالﻤلك ووثوقالدوله ريشه آزادي را ميكندند«.
بختياريها ﺣتّي آمادگي خود براي بازگرداندن شاه سابق را در صورت علاقه لندن و سن پترزبورگ ،به
دو قدرت اطلاع دادند.بختياريها كه در تابستان١٩١١/١٢٩٠م» .پستهاي ﺣساسي«در داخل كابينه و
خارج از آن به دست آورده بودند ،بدينوسيله ميخواستند كه ترس از نقشه بختياريها براي تشكيل
سلسله پادشاهي خود در ايران را برطرف سازند .امّا انگليس و روس ،هر دو بهواسطة ترس از افﺰايش
نفوذ ديگري ،از قبول پيشنهادهاي بختياريها سرباز زدند ).بنكداريان (٤٠٦ :١٣٩٢ ،روسيه ميترسيد
بختياريها كه تحت نفوذ اقتصادي انگليس در ايران بودند و بيشتر به هﻤكاري با لندن تﻤايل داشتند،
اقتدار بيشتري كسب كنند و با كودتايي عليه مجلس ،سلسله پادشاهي تشكيل دهندگري نيﺰ ميترسيد
كه بازگشت شاه سابق ،موجب تسلّط سياسي روسيه بر اكثر نواﺣي ايران گردد و مخالفت شديدي در
انگليس عليه او برانگيﺰد ) .هﻤان(٤٠٦-٤٠٧،
درهرﺣال ،پذيرش اولتيﻤاتوم از سوي ايران پايان ماجرا نبود ،چراكه هدف واقعي روسها ،درواقع
چيﺰ ديگري بود،به نوشته كسروي در روزهايي كه مجلس در برابر اولتيﻤاتوم روس ايستادگي مينﻤوده،
وزيرمختار روس ،طي تلگرافي به پترزبورگ اعلام كرده بود :ﺣتّي »اگر دولت ايران با پذيرفتن تﻤام مواد
مواد اولتيﻤاتوم خرسندي ما را فراهم بياورد ،باز ما بايد از پيشرفت سپاهيانﻤان سود جسته و بهرهمندي
هامان را در ايران در زمانهاي آينده به يكرويه اطﻤينان و ايﻤني بخشي درآوريم .مجلس و اينگونه
فرمانروايي)ﺣكومت مشروطه( ،پسازآنكه از وام گرفتن از ما سرباز زد و گفتگوي ديپلﻤاسي بهجايي
نرسيد ،ديگر اميد نگذاشت.بايد بيرون كردن شوستر توأم باشد با تغيير سبك فرمانروايي در ايران.
پسازاين در ايران بايد يك دولتي سر كار باشد كه با انجام هﻤه كارهايي كه بسود دولت روس است،
همداستان باشد )« .كسروي (٢٥٣٧:٤٨٨،بدين ترتيب ميبينيم كه اولتيﻤاتوم بهانهاي بيش نبوده و
پذيرش آن نﻤيتوانست مانع ادامه تجاوزات روسها شود ،بنابراين با پذيرش اولتيﻤاتوم توسط ايران،
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روسها نهتنها قشون خود را از شهر بيرون نبردند ،بلكه به بهانهاي واهي بناي جنگ سختي را با
مجاهدان تبريﺰ گذاردند.
فجايع روسها در تبريز
مشروطهخواهان آذربايجان از آﻏاز جريان مشروطهخواهي ،خود را بهعنوان رهبران و تندروترين
نﻤايندگان جنبش مشروطه نشان داده بودند ) .كلارك(١٠٩ :تبريﺰ اولين نقطهاي بود كه با بسته شدن
مجلس توسط محﻤدعلي شاه ،مردانه قد علم كرده و به ﺣﻤايت از مشروطه بر خواسته بود ) .ناظم،
١٣٨٠:٦٩؛ كسروي (٤٨٦ :٢٥٣٧،بنابراين طبيعي بود روسها كه مشروطه را به زيان خود ميديدند و از
گام نخست از در دشﻤني و كارشكني با آن درآمده بودند ،از تبريﺰيان كينه به دل بگيرند .
)كلارك،تابستان١٢٨-١٢٩ :١٣٨٤؛ كسروي (٢٥٣٧:٤٨٦ ،هﻤچنين مقاومت در برابر اولتيﻤاتوم روس نيﺰ
در تبريﺰ بيش از جاهاي ديگر بود .با رسيدن خبر اولتيﻤاتوم به تبريﺰ ،جنبشي در شهر آﻏازشده
بود،انجﻤن شهر تلگرافهايي براي مجلس و كابينه وزرا و هﻤه انجﻤنهاي ايالتي و ولايتي ايران
فرستاده و هﻤگي را بهبه مقاومت در برابر اولتيﻤاتوم روس برانگيخته بود ) .كسروي(٢٥٣-٢٥١ :٢٥٣٧ ،
زماني هم كه كابينه در تهران ﻏالب شده و از شدّت مخالفتها و ايستادگي مردم تهران در مقابل
اولتيﻤاتوم روس كاسته ميشد ،در تبريﺰ روزبهروز بر نيروي ايستادگي مردم افﺰوده ميشد ) .كسروي،
 ٤٧٩ :٢٥٣٧و٢٥٣؛ ملكزاده(١٤٧٣-١٤٧٢ :١٣٧٣ ،
روسها خصوصاً بعد از اولتيﻤاتوم اوّل خود و براي به دست آوردن بهانهاي براي تصاﺣب ايران،
دست به شرارتهايي ميزدند تا خشم و طغيان آزادي خواهان را برانگيﺰند )طاهرزاده بهﺰاد٣٤٩ ،؛
ﺿﻤيري٣٨-٣٧ :١٣٣٦ ،؛ ﺣبلالﻤتين ،ش  ،(٢٠ :٣١امّا سران آزاديخواه و ديگر مردم شهر كه متوجّه
اين مسﺌله شده بودند ،نهايت درجه مساعي و مراقبت را ميكردند ) .اسنادي درباره هجوم انگليس و
روس به ايران٦٩-٦٨ :١٣٧٠ ،؛ اميرخيﺰي ٤٠٥ ،٢٥٣٦ ،و ٤٤٠؛ رئيسنيا و ناهيد٩٦ ،؛ ﺣبلالﻤتين ،ش
.(٢٠ :٣١بنابراين زماني كه روسها نتيجهاي از شرارتهاي خود نديدند ،بدون دليل جنگ را در تبريﺰ
آﻏاز كردند.
نحوة آﻏاز جنگ ازاينقرار بود كه در شب  ٢٩ذيﺣجه )شب قبل از پذيرش اولتيﻤاتوم( ،چند نفر
سرباز روس براي تعﻤير تلفن كونسولگري به اداره نظﻤيه ميروند ،امّا زماني كه قراول نظﻤيه مﻤانعت
ميكند  ،روسها دو تن از قراولان)به قول ديگر ،يك قراول و يك فرد نظامي( را كشته )قاﺿي-
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طباطبايي١٨٦-١٨٧ ،؛ ﺿﻤيري٤٤ :١٣٣٦ ،؛ كسروي٢٦٠-٢٥٩ :٢٥٣٧،؛ اميرخيﺰي١٠ :١٣٥٤ ،؛ براون،
١٢٨ :١٣٥١؛ كاظمزاده (٦٢٢ :١٣٥٤ ،و صبح نيﺰ بر شهرباني و عﻤارت عاليقاپو و ديگر ادارهها درآمده
و در هركدام ،يك دسته سالدات و قﺰاق جاي ميدهند) .قاﺿيطباطبايي١٨٦-١٨٧ ،؛ كسروي:٢٥٣٧،
٢٦٠-٢٥٩؛ ﺣبلالﻤتين ،شﻤاره،٢٩ص  (٢٤گرچه فرداي آن روز دولت ايران رأي به پذيرفتن اولتيﻤاتوم
روس داده و اين امر به روس اطلاع داده شد،ولي روسها ،نهتنها قشون خود را از شهر بيرون نبردند،
بلكه جنگ سختي را با مجاهدان شهر كه بهناچار درصدد دفاع از خود برآمده بودند ،شروع كردند.
روسها كه مجاهدان و آزادي خواهان تبريﺰ را سنگ راه سياست خود ميدانستند  ،درصدد از ميان
بردن ايشان و فرونشاندن جنبش و گرمي آذربايجان برآمده بودند ) .كسروي(٢٨٩ ،٢٧٥ :٢٥٣٧ ،
درهرﺣال در تبريﺰ ،جنگ شديدي بين دو طرف درگرفت)ﺣبلالﻤتين ،ش (١٩ :٢٥و همزمان با آن،
فجايع مشابهي نيﺰ توسط روسها در شهرهاي ديگر چون رشت و انﺰلي صورت گرفت ) .بنكداريان،
 (٤٢٢ -٤٢١ :١٣٩٢اين درﺣاليكه بود كه چنانكه كه قبل ًا گفته شد،در اين زمان دولت ايران مطالبات
روسها را پذيرفته بود .درهرﺣال ،جنگ و زدوخورد شديد در تبريﺰ ميان مجاهدان و روسها چند روز
ادامه يافت ؛ درﺣاليكه سردمداران تهران در اين مدّت ،فقط به فكر منافع خود بوده و درصدد دلجويي
از روسها بودند ) .كسروي،ج،٢٧٧-٢٧٦ ،١؛ملكزاده (٢٧٧ :١٣٧٣ ،بهطوريكه كسروي معتقد است كه
درماجراي تبريﺰ ميان ناصرالﻤلك و هﻤدستانش با روسها سازشهايي بوده است ) .كسروي:٢٥٣٧،
 (٤٨٨دولتﻤردان تهران ،ﺣتّي مجاهدان تبريﺰ را در اين ماجرا مقصر –دانسته پياپي دستور ميفرستادند
كه جنگ را متوقف كنند ) .كسروي :٢٥٣٧ ،ج (٢٧٦ ،١سرانجام با ميانجيگري كنسولهاي انگليس و
فرانسه و سران آزادي خواهان و مجاهدين تبريﺰ با ميلر ،كنسول روس به گفتگو نشستند .سرانجام قرار
شد مجاهدان سلاحها را كنار گذارند و به اينها زينهار داده شود و يا اگر خواستند از شهر بيرون روند و
هﻤچنين دستگيرشدگان نيﺰ آزاد شوند ) .كسروي ٢٧٩ -٢٧٣ :٢٥٣٧،و ٢٩٧-٢٩٦؛ ملكزاده:١٣٧٣ ،
.(١٤٩٢
مجاهدان تبريﺰ دودسته شدند :عدهي اندكي از آنها ،از شهر خارج و رهسپار عثﻤاني
شدند)كسروي ،(٤٤٦-٤٤٣ :٢٥٣٧،امّا عدة بيشتري از مجاهدان يا از فشار تنگدستي و يا از روي
دلبستگي به خاندان و فرزندان خويش و يا به اميد زينهار روسها در شهر مانده)كسروي ٢٨٤ :٢٥٣٧،و
٢٩٧و ٢٨٠؛ ملكزاده (١٤٩٢ :١٣٧٣ ،و سلاح خود را زمين گذاشتند .اما فرداي روز مذاكره ،درﺣاليكه
ﺣدود  ٢٤ساعتي بود كه مجاهدين اسلحه را كنار گذارده و دست از جنگ كشيده بودند  ،توپهاي
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سنگين روس به صدا درآمد و عﻤارت عاليقاپوي تبريﺰ را زير آتش گرفت ) .ثقهالاسلام١٦٥ :٢٥٣٥ ،؛
كسروي٢٨٥ :٢٥٣٧،؛ اميرخيﺰي(١٠ :١٣٥٤ ،
روسها كه طي مذاكره وعده داده بودند كه اگر مجاهدان سلاح خود را بر زمين بگذارند ،به آنها
زينهار خواهند داد ،خُلف وعده كرده و از دهم ديماه /دهم محرم ،اعدام گروهي مجاهدان و آزادي
خواهان را بدون دليل آﻏاز كردند ) .طاهرزاده بهﺰاد ،بيتا ،٣٥١ :كسروي٣٢٨-٢٥٣٧:٣١٠،؛ ملكزاده،
 (١٥٣٦-١٥٥٠ :١٣٧٣در روز اوّل ،يعني روز عاشوراي ١٣٣٠ق ،اولين گروه از آزادي خواهان و
مجاهدان كه هشت نفر بودند ،بالاي دار رفتند ) .كسروي٣١٢-٣١٠ :٢٥٣٧ ،؛ طاهرزاده بهﺰاد ،بيتا:
ت
٣٥١؛ ﺿﻤيري (٧٦ :١٣٣٦ ،كسروي دراينباره مينويسد » :هنگامه دلگداز بس سختى ميبود ،يكدس ِ
مردان ﻏيرتﻤندى را دشﻤنان بيگانه ،در شهر خودشان بگناه آزاديخواهي بهددار ميكشيدند و كسى
نبود به داد ايشان رسد )« .كسروي (٣١١ :٢٥٣٧،بااينﺣال كنسول روس در تبريﺰ ،ﺿﻤن تلگرافي اعلام
نﻤود» :با نهايت افتخار راپورت ميدهم كه قريب  ٤بعدازظهر امروز ،روسها  ٨نفر را كه شيﺦ سليم و
ثقهالاسلام هم جﺰو آنها باشند ،مقتول نﻤوده بودند )« .كتاب آبي ،١٣٦٦ ،ج :٧نﻤره(٤٤
دار زدنها و كشتار مجاهدان و آزادي خواهان ،در روزهاي بعد ادامه يافت  .دوازدهم ديماه/محرم
دومين گروه )طاهرزاده بهﺰاد ،بيتا ،٣٥١ :كسروي٣٢٨-٣٢٧ :٢٥٣٧،؛ ملكزاده،(١٥٣٦-١٥٣٨ :١٣٧٣ ،
نوزدهم محرم سومين گروه )طاهرزاده بهﺰاد ،بيتا٣٥١ :؛ دولتآبادي٨٩-٨٨ ،١٣٥١ ،؛ ملكزاده:١٣٧٣ ،
 ،(١٥٣٩روز بيست و دوم محرم چهارمين گروه )كسروي٣٤٢ :٢٥٣٧،؛ ملكزاده(١٥٥٠-١٥٤٠ :١٣٧٣ ،
و بعد پنجﻤين)طاهرزاده بهﺰاد ،بيتا ،(٣٥١ :و بالاخره در ششم صفر ،ششﻤين گروه از مجاهدان و آزادي
خواهان تبريﺰ بالاي دار رفتند ) .كسروي (٣٦٨ :٢٥٣٧،درواقع ،اين هﻤان آينده بهتري بود كه سابلين به
هنگام عازم شدن قشون روس در چهارم ربيعالثاني ١٣٢٧ق .به ايران ،وعده داده بود)) (٧نارنجي،
 ،١٣٦٦ج.(١٥٥-١٥٤ ،٢شدّت عﻤل روسها با مجاهدان و آزادي خواهان به ﺣ ّدي بود كه سرجارج
بيوكانان از دولت روس خواست كه در اجراي مجازات ،بين مقصر و بيگناه تﻤييﺰ داده شود .هﻤچنين
اظهار اميدواري نﻤوده بود كه مأموران نظامي از ﺣدّت خود كاسته و با اعتدال رفتار نﻤايند ) .كتاب آبي،
 ،١٣٦٦ج :٢نﻤره(٦٣ ،٧٠
درهرﺣال ،دستهدسته آزادي خواهان بالاي دار رفته و يا به بدترين شكل شكنجه و ﺣبس شدند!
افرادي كه به قول براون ،تنها گناه آنان اين بود كه»جسارت ورزيده ،از شهر خود در مقابل مهاجﻤان
بيگانه دفاع كرده بودند« .ﺣتّي برخي از آنان در جنگ نيﺰ شركت نكرده بودند!)براون (٦٨ :١٣٥١ ،ولي
ظاهراً روسها تصﻤيم داشتند كه هﻤه افراد برجسته و آزاديخواهي را كه مﻤكن بود روزي براي آنان
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دردسري ايجاد كند ،از بين ببرند .لازم به ذكر است كه بيشتر كساني كه بالاي دار ميرفتند ،يا از علﻤا و
و دانشﻤندان بودند ؛ مانند ثقهالاسلام ،شيﺦ سليم و ﺿياءالعلﻤا و يا از خيرين و بانيان مدارس مانند ﺣاج
علي دوافروش ،يا نويسندگان معروف چون اﺣﻤد سهيلي و يا خطباي مشهور مانند ميرزاعلي ويجويه و
يا مجاهدان و آزادي خواهان و يا كساني كه با اينان خويشاوندي و ارتباطي داشتند ) .براون:١٣٥١ ،
(٦٧-٦٨
روسها ﺣتّي به خانههاي مجاهدان و ديگر مردم شهر نيﺰ رﺣم نكرده و خانههاي بسياري از
آنان،ازجﻤله خانههاي ستارخان و باقر خان ،ﺣاجي علي دوافروش ،مشهدي ﻏفار برادر ستارخان ،امير
ﺣشﻤت ،آقا ميرزاعلي ويجويهاي و بسياري ديگر را به هﻤراه عﻤارت انجﻤن ،ديوارهاي ارگ عليشاه و
تﻤامي دكاكين و كاروانسراهاي واقعه در نﺰديكي پل آجي ﻏارت و ويران شد ) .تقيزاده ،خرداد :١٣٥٦
٢١٢؛ كريمزاده بهﺰاد٣٥٣ ،؛ ﺿﻤيري٧٩-٧٧ :١٣٣٦ ،؛ براون٢٣١ ،١٣٥١ ،؛ دولتآبادي(٨٨ :١٣٥١ ،
درﺣاليكه وﺣشيگريهاي روسها در تبريﺰ كه از آن تحت عناويني مختلفي چون»وﺣشيانهترين شكل
و بدترين وﺣشيگري عالم«)براون» ،(٩٧ ،٦٨ :١٣٥١،عﻤليات عجيبى كه در تاريﺦ سابقه ندارد«،
»قصابيهاي فجيع«)مستوفي» ،(١٣٨٤:٣٦٢ ،قصابيهاي وﺣشيانه«)ﺣبلالﻤتين ،ش .(١٧ :٣٠
بدين ترتيب اين روزنامه ،بعدازاين هﻤه وﺣشيگريها و تجاوزهاي آشكار ،نهتنها هنوز تﻤاميت
ايران را محفوظ ميدانست؛ بلكه لازمه ﺣفظ اين تﻤاميت را منوط به ادامه اين وﺣشيگريها و تجاوزات
نيﺰ كرده بود .روزنامه نيﻤهرسﻤي »نووئه ورميا« روسيه نيﺰ نوشته بود»كل جﻤعيت تبريﺰ را بايد مسﺌول
شناخت و مجازات كرد )« .شوستر (١٧٢ :١٣٨٥ ،اين منطق كارگﺰاران دو دولت روس و انگليس بود.
اﺣتﻤال ًا دولت روسيه نيﺰ بر پايه چنين استدلالهايي بود كه بعدازآن هﻤه جنايات و تجاوزات نسبت به
ايران ،پيوسته خود را در قبال ايران»دولت دوست«ميخواند ) .افشار يﺰدي (١٦٢ :١٣٥٨ ،البته لازم به
ذكر است كه هﻤه سياستﻤداران انگليس موافق سياستهاي» گري« نبودند .براي مثال كﻤيته ايران در
لندن ،مخالف سرسخت سياست دولت انگليس در قبال ايران بود .اين كﻤيته به هﻤراه ديگر مخالفان
سياست خارجي انگليس ،ﺣتّي در پي بسته شدن مجلس و بركناري شوستر ،مصﻤّم شده بودند كه در
يك اقدام متقابل ،به اﺣياي نهضت مشروطه ايران كﻤك كنند ).بنكداريان(٤١٧ :١٣٩٢،
درهرﺣال دو دولت روس و انگليس ،نهتنها دم از دوستي و خيرخواهي زده و خود را دو كشور
دوست و هﻤسايهاي معرفي ميكردند كه صادقانه آرزوي رفاه و پيشرفت صلحآميﺰ ايران را دارند و
مدعي بودند از اصل عدممداخله در امور داخلي ايران پيروي نﻤوده و از اين اصل مهم تخطّي نخواهند
كرد ).كتاب نارنجي ،ج٣٢ :٢؛ كتاب آبي ،١٣٦٢،ج ،1نﻤره (١١٦اين دو دولت ،زماني كه نيﺰ كه شاه
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سابق با دار و دسته خود بهسوي تهران درﺣركت بود و دولت ايران از آن دو خواسته بود براي جلوگيري
از خونريﺰي از طريق سياسي و دوستانه مداخله كنند ،در پشت اصل عدممداخله سنگر گرفته و اعلام
كرده بودند ميخواهند »اصل سياست بيطرفي را پاس بدارند)« .افشار يﺰدي(١٢٥ :١٣٥٨ ،
يك نكته مهم و قابل توجّه نقش مهم و تأثيرگذار انگليس در فجايع ١٣٣٠ق .تبريﺰ و ﺣوادث
خونين آن است ،انگليس نهتنها در مقابل اقدامات روسيه مخالفتي نكرد ،بلكه به هﻤراهي و تأييد
اقدامات آنها نيﺰ پرداخت .ادوارد براون از هﻤكاري ادوارد گري در برابر اقدامات روسها در ايران تحت
عنوان »خوشرقصي ﻏيرقابل درك ادوارد گري در برابر روسيه و نقض كامل اصول مورداﺣترام هر
سياستﻤدار مآلانديش بريتانيائي« كه ﺣفظ دولتهاي ﺣائل ميان امپراتوري بريتانيا و مﻤالك امپراتوري
روسيه را ﺿرور ميشﻤارد ،ياد ميكند ) .افشار يﺰدي( ١٤٧ : ١٣٨٥ ،
هﻤكاري و هﻤگرايي روس و انگليس ،در ايران در اين دوره را دو كاريكاتوري از لﺌوناردو
ريونهيلكه در نشريه طنﺰ »پانچ« در انگليس منتشر شد  ،به بهترين نحوي به تصوير كشيده
است).(٨كاريكاتور ا ّول با عنوان»بيندوستان« كه كﻤتر از دو هفته قبل از كودتاي بختياري چاپ شد،
نشان ميداد كه خرس روسي روي دم گربه ايراني نشسته و درﺣاليكه شير انگليسي كﻤي دورتر
نشسته ،به خرس ميگويد »اگر باهم اينهﻤه تفاهم نداشتيم وسوسه ميشدم بپرسم باهم بازي
كوچولوي ما چه كارداري ميكني )« .بنكداريان(٤١٧ :١٣٩٢ ،
كاريكاتور دوم نيﺰ كه نﺰديك سه هفته پس از كودتاي بختياري و تعطيلي مجلس ،يعني در
بحبوﺣهي فجايع روسها در تبريﺰ منتشر شد ،با عنوان»اتحاد ياران«منتشر شد ،نشان مي دهدكه شير
بريتانيا و خرس روسيه،گربه ايران را له ميكنند.شير انگليس به خرس روسي ميگويد»من هم مي ايم
پيش تو،هرچند اعتراض دارم،بالاخره قرار گذاشتيم هﻤكاري كنيم )« .بنكداريان(٤١٩-٤٢٠ :١٣٩٢ ،
اما فجايع تبريﺰ تنها به كشت و كشتار روسها محدود نشد ،بلكه فجايع استبداد داخلي كه به
دنبال آن شروع شد ،دستكﻤي از فجايع روسها نداشت .استبدادطلبان داخلي و هواخواهان محﻤدعلي
ميرزا كه در پي تسلّط روسها ،آرزوي بازگشت محﻤدعلي را داشتند ،هﻤينكه ترك مجادله بين روسها
و مجاهدان و پراكنده شدن مجاهدان را ديدند  ،فور ًا به فكر افتادند مقدمات ورود صﻤدخان شجاعالدوله،
مستبد معروف را به شهر فراهم آورده و مجدّدا بساط استبداد را بگسترانند ) .طاهرزاده بهﺰاد ،بيتا(٣٤٩ :
آنان در چهارم ديماه،درﺣاليكه شعار ميدادند »ما مشروطه نﻤىخواهيم،دين مىخواهيم« ،عﻤارت
انجﻤن شهر را تاراج و ويرانه ساخته ،و بعد روانه باسﻤنج شدند تا صﻤدخان را به شهر آورند .
)كسروي (٢٥٣٧:٢٨٣،در اين ميان روسها نيﺰ كه از ترس انتقاد اروپاييها نﻤيتوانستند خودشان بهطور
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كامل امور شهر را به دستگيرند ،تصﻤيم گرفته بودند توسط صﻤدخان اهدافشان را پيش ببرند .
)كسروي(٢٩٩-٢٩٨ :٢٥٣٧ ،
بدين ترتيب صﻤدخان شجاعالدوله در١١ام ديماه١١ /ام .محرم ،بدون آنكه سﻤتي از طرف دولت
داشته باشد ،وارد تبريﺰ شد و زمام جان و مال مردم شهر تبريﺰ را به دست گرفت ) .دولتآبادي،١٣٥١ ،
٨٨؛ ﺿﻤيري (٧٧ :١٣٣٦ ،گرچه صﻤدخان تا يك هفته بعد از ورود به شهر ،تنها به گرفتن و بند كردن
و پول طلبيدن از مردم بيگناه شهر بسنده نﻤود و اگر كسي را سﺰاوار كشته شدن ميپنداشت ،به باغ
شﻤال نﺰد روسها ميفرستاد ؛امّا پس از يك هفته ،وي نيﺰ دست به كشتن مردم بيگناه زد و به قول
كسروي »كشتارگاه ديگرى« هم او برپا كرد)كسروي (٢٣٨ :٢٥٣٧،و در قتل و كشتار مجاهدان به ياري
روسها شتافت.
جناياتي كه صﻤدخان مرتكب شد ،دستكﻤي از جنايات روسها نداشت ،بلكه ﺣتّي كشتار مردم از
پير و جوان و شكنجه دادنها و خرابكاريهاي وﺣشيانه پيروان وي را بهمراتب بيشتر از درندهخوييهاي
سربازان روس دانستهاند ) .كاظمزاده (٦٢٦ :١٣٥٤ ،براون معتقد است فجيعترين وﺣشيگريها در تبريﺰ
را نه روسها ،بلكه شجاعالدوله انجام داده است ) .براون (٧٠ ،١٣٥١ ،صﻤدخان تا  ١٣شوال  ١٣٣٢ق
كه در آذربايجان ﺣكومت خودسرانه داشت ،صدها نفر از اﺣرار و اشخاص سياسي و علﻤي و وطندوست
را با وﺣشيگري بسيار و شكنجههايي مانند شقه نﻤودن ،سربريدن ،خفه كردن ،چشم درآوردن ،دوختن
دهان به قتل رسانيد)) (٩ﺿﻤيري٧٧ :١٣٦٦ ،؛ براون(٧٠ :١٣٥١ ،
البته مسﺌول اصلي فجايع استبدادطلبان داخلي و صﻤدخان نيﺰ دو دولت روس و انگليس بودند كه
وي را در ورود به شهر و در دست گرفتن امور ،ياري كرده بودند.
بدين ترتيب در فجايع تبريﺰ ،نقش استبداد داخلي و هﻤكاري و هﻤراهي آن با استعﻤار خارجي را
نبايد دستكم گرفت .دولتآبادي ﺿﻤن شرح ﺣوادث تبريﺰ مينويسد :در ﺣقيقت اين اشخاص به دست
مستبدين داخلى كشته شدند كه چون اندك پروبال يافتند ،خواستند تلافى كرده باشند آنچه را
مشروطهخواهان بعد از فتح تهران كردند كه شيﺦ فضلالله نورى و ميرهاشم تبريﺰى و ﻏيره را كشتند .
«)دولتآبادي .(٢٠٣، ١٣٧١ ،لازم به يادآوري است كه استبدادطلبان در روز شانﺰدهم ديماه ،مجالس
ختم به يادبود شيﺦ فضلالله نوري ،آخوند قربانعلي زنجاني و فاﺿل قﺰويني برپا نﻤوده بودند و
روﺿهخوانها در مساجد از مفاسد مشروطه سخن گفته و مشروطهخواهان را بيدين و بابي خوانده بودند
) .براون١٢٩ :١٣٥١ ،؛ كسروي٣٣٠ :٢٥٣٧،؛ ملكزاده(١٥٣٨ :١٣٧٣ ،
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مسﺌله ديگري كه در اين ايام مطرح بود ،اﺣتﻤال بازگشت شاه مخلوع به سلطنت ،با ﺣﻤايت
صﻤدخان بود ) .كتاب آبي ،١٣٦٦ ،ج :٢نﻤره (٥٥ ،٣٢صﻤدخان كه با زور روسها آذربايجان را در دست
داشت و پشتش به يارى آنان گرم بود ،در رؤياي به تاجوتخت نشاندن مجدّد محﻤّدعليميرزابود
).كسروي(٤٠٢ :٢٥٣٧،
شاه مخلوع نيﺰ هنوز به كﻤك روسها اميدوار بود ،اما تصﻤيم نهايي روسيه درباره سرنوشت وي،
اينك به ملاﺣظات سياسي مهم روسيه در اروپا مبتني بود ) .كاظمزاده (٦٣١ :١٣٥٤ ،انگليسيها سخت
از محﻤّدعليميرزا بيﺰار بودند و روسها ناگﺰير بودند با آنان هﻤراهي كنند ).كسروي (٤٠٢ :٢٥٣٧ ،در
اواخر سال  ١٩١١م .روسها متوجّه شده بودند كه انگليسيها تﻤايل دارند كه روابطشان با آلﻤان را
بهبود بخشند  .بهبود روابط با آلﻤان به انگليسيها مجال ميداد كه بار ديگر تو ّجه خود را به ايران
معطوف كنند و جلوي يكهتازي روسيه را بگيرند.بنابراين روسها ،بهواسطه ترس از دست دادن دوستي
انگليس ،دست از ﺣﻤايت محﻤدعلي برداشته و به درخواست ﺣﻤايت وي براي بازگشت به سلطنت در
فوريه ١٩١٢م ، (١٠).جواب رد دادند ) .كاظمزاده٦٣١ :١٣٥٤ ،؛ ناظم.١٨٩-١٨٨ :١٣٨٠ ،
در تابستان ١٢٩١ش محﻤدولي خان سپهدار به والي گري آذربايجان انتخاب شد ).كسروي:٢٥٣٧،
 (٤٢٧ ،٤١-٤١٠روسيه براي موافقت با انتصاب سپهدار ،دو شرط براي دولت ايران گذاشت .١ :اقدام به
تشكيل بريگاد قﺰاق در تبريﺰ نﻤايد و  .٢براي هواداران شجاعالدوله فرمان عفو عﻤومي صادر كند ،با
پذيرش هر دو شرط از سوي دولت ايران)كاظمزاده :١٣٥٤ ،ص ،(٦٢٨-٦٢٧سپهدار وارد تبريﺰ شد .به
گفته مسترتورنر هﻤﺰمان با ورود سپهدار به تبريﺰ در مرداد ١٢٩١ش ،اين شهر هﻤچنان بهطور كامل در
چنگ روسها بوده است ،روس ها هﻤه عﻤارت هاي مهم شهر را در دست داشته و سالداتها در كوچه
و خيابان پراكنده و سرگرم دژخويي بودهاند.
هرچند با ورود سپهدار به آذربايجان ،صﻤدخان از كشتار بيگناهان دست كشيد ،ولي با پشتيباني
روسها امور هﻤچنان در دست وي باقي ماند ) .كسروي ٥٥١ :٢٥٣٧،و ٤٢٥-٤٢٤؛ملكزاده:١٣٧٣ ،
 (٦٠٠بنابراين سپهدار كه ميدانست بهواسطه نداشتن قوه نظامي در مقابل روسها و صﻤدخان كاري از
پيش نخواهد برد،چند ماه بعد ؛ يعني در بهﻤن هﻤان سال به بهانه كسالت مﺰاج و لﺰوم معالجه عازم
اروپا شد .به دنبال آن ،دولت ايران محﻤدﺣسن ميرزا،وليعهد را به فرمانروايي آذربايجان منصوب و
صﻤدخان را بهعنوان پيشكار وي انتخاب كرد و بدين ترتيب ،صﻤدخان رسﻤ ًا نﻤاينده دولت اعلام شد.
ناگفته نﻤاند صﻤدخان از مدتي قبل كه از بازگشت محﻤدعلي ميرزا به تخت شاهي نااميد شده بود ،تا
ﺣدي راه تﻤكين و فرمانبرداري از دولت ايران را در پيشگرفته بود)كسروي٥٨٩-٥٨٧ :٢٥٣٧،؛ملك-
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زاده،(١٦٠٧ -١٦٠٢ :١٣٧٣ ،امري كه گرچه موجب رنجش خاطر بسيار روس
هاشد)كسروي (٥٥٨-٢٥٣٧:٥٦٠،؛ امّا چون روسها اﺣتﻤال آﻏاز جنگ جهاني را ميدادند ،اعﻤال خودزا
در آذربايجان تعديل كردند ) .ملكزاده (١٥٩٩ :١٣٧٣ ،كسروي مينويسد چهبسا هرگاه جنگ جهاني
اول روي نﻤيداد و دولت امپراتورى روس برنﻤيافتاد ،شايد بهآساني آذربايجان آزاد نﻤيشد .
)كسروي (٢٧٥ :٢٥٣٧،آذربايجان آزاد شد ،ولي ديگر رمقي در مشروطه و مشروطهخواهان باقي نﻤانده
بود .انقلاب مشروطه شكست خورد و عامل مهم اين شكست ،تركيب نيروهاى ﺿدانقلاب بود،اين نيروها
نيروها چنانكه اشاره شد ،نهتنها عناصر مرتجع داخلى،بلكه دولتهاي امپرياليستي روس و انگليس را
هم شامل مىشد ) .گرانتسكي (٤٠٤ :دولتهاي امپرياليستي كه چهبسا نقششان در شكست انقلاب
ﺣتّي بيش از عناصر داخلي بود.

نتيجﻪ
مهمترين نتيجه و پيامد هﻤكاري و هﻤگرايي روس و انگليس در ايران ،نابودي مشروطه و
مشروطهخواهان در ايران و ﺣتّي اساس استقلال و تﻤاميت ارﺿي ايران بود .تا قبل از قرارداد١٩٠٧م.
ﺣﻤايت انگليس از مشروطه خواهان و ﺣﻤايت روس از استبدادطلبان ،وزنه تعادلي بين آزادي خواهان و
استبدادطلبان ايجاد كرده بود .امّا بعدازاين امضاء اين قرارداد ،مهمترين مسﺌله براي انگليس ،ﺣفظ
قرارداد بود .بنابراين انگليس براي رسيدن بدين منظور به هﻤراهي با تجاوزات و اقدامات روسها در
ايران پرداخته و ايران و استقلال و تﻤاميت ارﺿي آن را فداي خواستها و منافع خود نﻤود .اين در ﺣالي
است كه دو دولت روس و انگليس چند بار صراﺣتاً اعلام كرده بودند استقلال و تﻤاميت ارﺿي ايران را
ﺣفظ خواهند نﻤود .بررسي ﺣوادث اين دوره نشان داد كه استقلال و تﻤاميت ارﺿي ايران ،در دوره رقابت
رقابت و دشﻤني دو دولت روس و انگليس ،نسبت به دورة بعد از انعقاد قرارداد كه دو دولت هﻤاهنگ با
يكديگر عﻤل ميكردند ،بهتر ﺣفظ ميشده است.روسها كه آشكارا دست به تجاوز عليه منافع ملي و
ارﺿي ايران ميزدند ،چون هﻤراهي و تأييد انگليس را باسياستهاي خود ميديدند ،هر چه بيشتر در
اين امر گستاختر شده و به تجاوزات خود ميافﺰودند .اوج تجاوزگريهاي روسها ،فجايع آنان در تبريﺰ
در سال ١٣٣٠ق ١٩١١/م .بود ،فجايعي كه منجر به كشته و يا مهاجرت و آواره شدن تعداد زيادي از
بﺰرگمردان و آزادي خواهان اين شهر گرديد .در اين ميان نقش استبدادطلبان خصوصاً در فجايع تبريﺰ
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را نبايد دستكم گرفت .استبدادطلبان كه بعد از هﻤراهي انگليس با روسِ طرفدار استبداد ،در موﺿع
برتري نسبت به مشروطهخواهان قرارگرفته بودند ،به ياري استعﻤارگران روس و انگليس شتافتند.
درواقع هﻤكاري و هﻤراهي استعﻤار خارجي و استبداد داخلي بود كه درنهايت منجر به نابودي اساس
مشروطه و مشروطهخواهي گرديد.
يادداشتها
 .١در ٧سپتامبر ١٩٠٧ادوارد گري طي تلگرافي از اسپرينگ رايس خواسته بود كه هﻤراه با
وزيرمختار دولت روس به دولت ايران اعلام كنند كه »:دولتين در امضاي قرارداد با عﺰم ثابت اين اصل
اساسي را در نظر داشته كه استقلال و تﻤاميت ايران كامل و مطلق ًا رعايت گردد.يگانه مقصود طرفين
هﻤانا اجتناب از هرگونه سبب و سوءتفاهم بين طرفين متعاهدين در زمينه امور ايران ميباشد .بر دولت
شاهنشاهي معلوم و ثابت خواهد شد كه قرارداد فيﻤابين روس و بريتانياي كبير باعث ازدياد سعادت،
امنيت و بالاخره ترقي و تعالي ايران به بهترين شكل خواهد بود«)كتاب آبي ،١٣٦٢ ،ج  :١نﻤره.(٤٠
 .٢اسپرينگرايس در پاياننامه نيﺰ مينويسد»بالاخره روزي خواهد رسيد كه نامهها و خاطراتم منتشر
گردد و نشان دهد كه چه توطﺌهاي براي خفه كردن آزادي ايرانيان در جريان بوده«)اسپرينگ رايس،
.(١٧٩ :١٣٧٥
 .٣كسروي گﺰارش ارزندهاي از اين واقعه دارد.
 ٤بهانهاي كه سرپرسي سايكس آن را خيلى ﺿعيف خوانده است)سايكس.(٦٠٠ :١٣٨٠ ،
 .٥كسروي در اين زمينه مينويسد»:پيداست كه آن روز گفتههاي اينانبس كارگر افتادي .
«)كسروي(٤٧٩،
 .٦در اين زمان در تهران شايع بوده كه وزراء و نايبالسلطنه پول گرفته و اولتيﻤاتوم را قبول كرده
مقاصد روس را انجام مىدهند)عينالسلطنه  ،١٣٧٤ج .(٣٦١٦ ،٥بسياري نيﺰ گﻤان داشتند سران
بختياري ناسيوناليستهاي فرصتطلب در هواي فرمانروايياند)بنكداريان.(٤١٧ :١٣٩٢ ،
 .٧سابلين اعلام كرده بود كه »فرستادن قواي نظامي به تبريﺰ فقط از راه انساندوستي است و اصل ًا
هدف دشﻤنانه ندارد .نظاميان روس در تبريﺰ خواهند ماند و بشارتدهنده آيندهاي بهتر براي مردم ايران
خواهند بود )« .نارنجي(١٥٥-١٥٤ :
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 .٨اين كاريكاتورها تصوير كننده دگرگوني كلي در تصور مردم انگليس از هﻤدستي گري با روس در
ايران است ).بنكداريان(٤١٧ :١٣٩٢ ،
 .٩براي اطلاعات بيشتر از وﺣشيگريهاي صﻤدخان در كشتار مردم رجوع شود به كسروي.٣٥٥-٣٣٧ ،
 .١٠به دولت روس خبر داد كه او در امور ايران آنگونه كه شايسته است،عﻤل خواهد كرد و در ﺣوزه
نفوذ بريتانيا مطابق دستورات امپرتوري روسيه عﻤل خواهد كرد؛ بازگشت محﻤدعلي براي نشستن بر
تخت سلطنت از طرف ازانف موردﺣﻤايت قرار نگرفت ).ناظم:١٣٨٠ ،ص(١٨٩-١٨٨
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٢٢٩

ﻣﻨابع
آفاري،ژانت)،(١٣٧٩انقلاب مشروطيت ايران١٢٩٠-١٢٨٥/١٩١١-١٩٠٦؛ ترجﻤة رﺿارﺿايي،نشربيستون.
اسنادي درباره هجوم انگليس و روس به ايران ١٢٨٦:تا ١٢٩١ش) (١٣٧٠؛ به كوشش محﻤّدتركﻤان،وزارت
امورخارجه،دفترمطالعات سياسي وبين الﻤللي.
اسپرينگرايس ،سرسسيل) ،(١٣٧٥نامههاي خصوصي ؛ ترجﻤة جواد شيﺦالاسلامي ،تهران :انتشارات
اطلاعات.
تقيزاده ،ﺣسن)خرداد  ،(١٣٥٦يادداشتهاي تقيزاده ؛ تنظيم افشار ،ايرج ،گوهر ،شﻤاره  ،٥١صﺺ-٢٠٧
.٢١٢
افشار يﺰدي ،محﻤود) ،(١٣٥٨سياست اروپا در ايران ؛ ترجﻤة سيدﺿياءالدين دهشيري ،بنياد موقوفات دكتر
محﻤود افشار.
اميرخيﺰي،اسﻤاعيل)،(٢٥٣٦قيام آذربايجان و ستارخان ،چاپ دوم،كتابفروشي تهران.
______________)فروردين ،(١٣٥٤يادداشتهاي اميرخيﺰي،خاطرات وﺣيد،شﻤاره  ،٤٢صﺺ.١٢-٩
برون،ادوارد)بيتا(،انقلاب ايران ؛ ترجﻤه وﺣواشي:اﺣﻤدپژوه ،كانون معرفت.
براون ،ادوارد) ،(١٣٥١نامههايي از تبريﺰ ؛ ترجﻤة ﺣسن جوادي ،شركت سهامي انتشارات خوارزمي.
بلوشر ،ويپرت) ،(١٣٦٩سفرنامه بلوشر ؛ ترجﻤه كيكاووس جهانداري ،چاپ دوم ،تهران  :نشر خوارزمي.
بنكداريان ،منصور) ،(١٣٩٢بريتانيا و انقلاب مشروطه ايران) (١٩١١-١٩٠٦سياست خارجي ،امپرياليسم و
اپوزيسيون ؛ ترجﻤة كاظم فيروزمند ،تهران :نامك.
ثقهالاسلام تبريﺰي،علي)،(٢٥٣٥مجﻤوعه آثار قلﻤى ثقةالاسلام شهيد تبريﺰى ؛ مصحّح :نصرت الله
فتحى،انجﻤن آثارعلﻤى.
ﺣبلالﻤتين ،سال نوزدهم ،١٣٢٩ ،شﻤاره ٢٥و سال نوزدهم ،١٣٣٠ ،شﻤارههاي ٣١و  ٣٠و.٢٩
دولتآبادي ،يحيي)،(١٣٧١ﺣيات يحيى ،جلد سوم ،تهران  :عطار.
دولت آبادي،سيد علي محﻤّد)تير و مرداد ،(١٣٥١وقايع تبريﺰ از  ٢٨ذيحجه  ١٣٢٩تا  ١١محرم ،١٣٣٠
خاطرات وﺣيد ،شﻤاره ٩و .١٠
ذوقي ،ايرج) ،(١٣٦٨تاريﺦ روابط سياسي ايران و قدرت هاي بﺰرگ) ،(١٩٢٥-١٩٠٠انتشارات پاژنگ.
سايكس ،سرپرسى) ،(١٣٨٠تاريﺦ ايران ؛ ترجﻤة سيد محﻤّد تقى فخر داعى گيلانى ،چاپ هفتم ،جلد دوم،
تهران  :افسون.
شوستر،مورگان)،(١٣٨٥اختناق ايران ؛ ترجﻤةﺣسن افشار،تهران  :نشرماهي.
ﺿﻤيري ،ميرزا اسدالله) ،(١٣٣٦يادداشتهاي ميرزا اسدالله ﺿﻤيري ،ملازم خاص ثقهالاسلام ؛ به كوشش
برادران شكوهي ،تبريﺰ  :چاپ نور.
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طاهرزاده بهﺰاد)بيتا( ،كريم ،قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ،از انتشارات شركت نسبي ﺣاج محﻤّد
ﺣسين اقبال و شركاء.
كاتم ،ريچارد) ،(١٣٧١ناسيوناليسم در ايران ؛ ترجﻤه اﺣﻤد تديّن ،انتشارات كوير.
كاظمزاده ،فيروز) ،(١٣٥٤روس و انگليس در ايران١٩١٤-١٨٦٤ :پژوهشي دربارة امپرياليسم ؛ ترجﻤةدكتر
منوچهر اميري ،چاپ ا ّول ،تهران  :شركت سهامي كتابهاي ﺣبيبي.
كتاب آبي :گﺰارش هاي محرمانه وزارت امورخارجه انگليس درباره انقلاب مشروطه ايران)،(١٣٦٢جلداوّل ؛
به كوشش :اﺣﻤدبشيري ،تهران  :نشرنو.
________________ ___) ،(١٣٦٦جلدهفتم ؛ به كوشش:اﺣﻤدبشيري ،تهران  :نشرنو.
كتاب نارنجي:اسنادسياسي وزارت خارجه روسيه تﺰاري درباره رويدادهاي انقلاب مشروطه ايران) (١٣٦٦؛ به
كوشش اﺣﻤدبشيري،جلد دوم ،تهران  :نشرنور.
____________________) (١٣٦٨؛ترجﻤة پروين منﺰوي،جلدچهارم ،تهران :كتاب پرواز.
كسروي ،اﺣﻤد)،(٢٥٣٧تاريﺦ هيجده ساله آذربايجان  ،دوجلد ،موً ّسسه انتشارات اميركبير.
عينالسطنه ،قهرمان ميرزا سالور) ،(١٣٧٤روزنامه خاطرات عينالسلطنه ؛ چاپ مسعود سالور و ايرج افشار،
جلد پنجم ،اساطير.
كرزن ،جورج ناتانيل) ،(١٣٨٠ايران و قضيه ايران ،ج ، ١چاپ پنجم ،تهران :انتشارات علﻤى و فرهنگى.
كلارك ،جيﻤﺰ)تابستان ،(١٣٨٤مشروطه خواهان و قﺰاق ها :جنبش مشروطيت و مداخله روسها در
آذربايجان ) (١٩٠٧ – ١١؛ ترجﻤةمريم ربي ،مجله تاريﺦ روابط خارجي ،شﻤاره  ،٢٣صﺺ .١٣٨-١٠٧
گرانتوسكي ،ا.آ.م و ديگران) ،(١٣٥٩تاريﺦ ايران از زمان باستان تا امروز ؛ ترجﻤه كيخسرو كشاورز،
انتشارات پويش.
محﻤود ،محﻤود)بيتا( ،تاريﺦ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم ،جلد هشتم ،تهران  :نشر
اقبال.
مختاري ،محﻤّدتقي)» ،(١٣٨٧نگاهي به تاريﺦ روابط ايران و روسيه« ،در كتاب :روابط ايران و روسيه ؛ به
كوشش مهدي سنايي و جهانگير كرمي ،ايراس.
مستوفي ،عبدالله) ،(١٣٨٤شرح زندگانى من ،جلد دوم ،تهران ،ناشر :زوار.
ملكزاده،مهدي)،(١٣٧٣تاريﺦ انقلاب مشروطيت ايران ،جلد ششم و هفتم ،چاپ چهارم ،انتشارات علﻤي.
ناظم ،ﺣسين) ،(١٣٨٠روس و انگليس در ايران) (١٩٠٠-١٩١٤؛ ترجﻤة فرامرز محﻤّدپور ،تهران  :مركﺰ
اسناد انقلاب اسلامي.
وﺣيد مازندراني ،ع) ،( ١٣٢٨قرارداد  ١٩٠٧روس و انگليس راجع به ايران ،تهران :كتابخانة سقراط ،چاپخانه
چهر.

قرارداد ١٩٠٧م؛ هﻤكاري روس و انگليس وﺣوادث خونين تبريﺰ در سال ١٣٣٠ق١٩١١/م.

٢٣١

٢٣٢

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شﻤاره  ٢١پاييﺰ و زمستان ١٣٩٦

