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استبداد و مشروطه در دوران استبداد صغیر با تکیه بر روزنامه  رویارویی »

 «حبل المتین کلکته

 تاریخ دانشگاه پیام نور اهواز استادمحمد امیری: 

Ma538538@gmail.com 

 

 

 

 چکیده:

بتنی تی مملت ایران در برهه ای از تاریخ خود دست به اقدامی زد تا بتواند استبداد سیاسی را برکنار کرده و حکوم

بر قانون را جایگزین آن سازد. پس از تالشهای بی وقفه و کنار زدن مشکالت گوناگون، این خواسته جامه عمل 

پوشید و هیئت حاکمه مستبد قاجار تن به مشروطیت داد. اما اندک زمانی از صدور فرمان مشروطیت گذشته بود که 

عد از گذشت دوسال از پیروزی مشروطیت و تشکیل مجلس نشانه های اختالف و چند دستگی نمایان شد. سرانجام ب

شورای ملی اول، دسته بندیها و شکافهای سیاسی آنقدر عمیق و گسترده شد که منجر به بمباران نماد مشروطیت 

یعنی مجلس گردید. این تقابل بین مشروطه خواهان و استبداد طلبان بعد از بمباران مجلس نیز ادامه یافت. این 

 ، علل دسته بندیها و اختالفات را معین و مشخص کند.نگرشی نو به این تحوالتبا نظر دارد تا پژوهش در 

 مجلس شورای ملی، قانون اساسی، دربار قاجار، روشنفکرانمشروطه، استبداد، واژگان کلیدی: 
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 قدمه:م -1

بيه نيام  دورانيی ،از بتوپ بستن مجلس توسط محمد علیشاه واز میان رفتن نمادهای مشروطه خواهی سپ

هر چند که دیر پا نبود اما حوادث مهمی را در خيود پرورانيد. تالشيهای  هاستبداد صغیر در ایران بوجود آمد.این دور

ورت گرفيت تيا اوعياح بحاعيت عيادی سیاسی،فرهنگی وحتی نظامی زیادی در این دوره از سوی مشروطه خواهان ص

ی نسيلهای بعيدی مجهيول وناشيناخته مانيده اسيت.چرا کيه بيرا ماهیت بسیاری از این تالشها گشته وسامان یابد.بر

سران  همچون روزنامه ها ونشریات را تعطیل و اریرسانه های نوشت ههم ایران تقریباًه استبداد مسلط وحاکم بر جامع

مقطي  ی ایران در اجتماع ،سیاسیه غیبت این رسانه ها از عرص با .حبس وتبعید فرستاد هب یا و  آنها را یا از میان برد

اما در این میان یکی از نشریات  معلوم بر خود گرفته اند.ماهیتی نا ،یافت که چرا بسیاری از حوادثمیتوان در ،مذکور

 این نشریه در تمام طول مدت استبداد صغیر منتشر و .د حبل اعمتین کلکته بودیبه طب  میرس که در خارج از کشور

اجتمياعی ایيران  ،در واق  آیینه تمام نمای اوعاح سیاسيی ،ه خواهانومشروط انعکاس اخبار فعاعیت های مستبدین با

در این نکته است که حبل اعمتيین بيدعیل انتشيار در خيارج از کشيور بيا  هاهمیت این مسئل مذکور میباشد. رۀدر دو

نشيریه دیگر بيه دعیيل سيبس وسيیا   فاز طر تحریر در می آورد. هداخل ایران را به رشت اوعاحآزادی نسبتاً کاملی 

دارای اسيلوبها واسيتانداردهای الزم  ،پر مخاطبی همچون تایمز عندن اعگو میگرفت مذکور که از روزنامه های معتبر و

د بمسيت جنيا  بین فعاعیت هيا وتقابيل دوببرای ت یمقاعه حاعر تالش .اجتماعی ایران بود ،ن اوعاح سیاسیبییبرای ت

 .حبل اعمتین می باشد نگاه از مذکور و ۀومشروطه خواه  ایران در دور

 پایتخت پس از سرکوب مجلساوضاع سیاسی  -2

میرزا جهانگیر خان صيور اسيرافیل  مانند ملس اعمتکلمین و آزادیخواهانعده ای از  ،بمباران مجلسپس از 

 عده ای دیگير دهخدا و الخره تقی زاده واب بهبهانی تبعید و عبداهلل کسانی مانند سید محمد طباطبایی وسید م ودااع

محمد علی شاه  بودند و شدههواداران استبداد بظاهر پیروز  از آنجا راهی اروپا گشتند. پناهنده سفارت انگلیس شده و

امیر بهادر جني  پیراميون او  افرادی مانند شاپشال روسی و و دادت تیبدنبال آن در باغشاه دربار مجللی برای خود تر

از سوی دیگر مشروطه خواهان نیيز وقتيی در تهيران سيرکو   ند.دتحریکش می کر هبا مشروط تیدبه ع را گرفته و

پيس از چنيدین مياه  ومبارزه را پی گرفتنيد و ت سر بر آوردندااز مدت کوتاهی از والیپس  شکست خوردند، شدند و

ج مير در ایين دوران در پایتخيت هيرج و .بار دیگر مبارزه بر عد استبداد را پی بگیرنيد توانستند انسجام پیدا کنند و
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ت نیيز در سيرکو  مشيروطه احکام والیي .پیرامونیانش بود آعت دست شاه و (هئیت دوعت)دوعت  اسی حاکم بود،یس

دوسيتدار برخيی  ،تادر تهيران وچيه در والیي چيه علميای دینيی هيم خواهی از هیچ کوششی دریغ نميی ورزیدنيد.

نوراهلل در اصفهان از گروه اوّل وشيیخ حاج آقا  سید عبداعحسین الری در فارس و .تعدادی عد آن بودند ومشروطیت 

   از گروه دوم تلقی می شوند. *«مجتهد و میرهاشم میرزا حسن»فضل اهلل نوری وسید علی یزدی در تهران و

 ن در والیاتافعالیت های سیاسی استبداد طلب -3

ی سیاسيی کيه فعاعیيت هيا عیدر حاسردرگم و آشفته بودند. مشروطه خواهان  مجلس، تعطیلیمدتی بعد از  تا 

متعيددی در جهيت خيامور کيردن صيدای مشيروطه  اقيدامات هواداران استبداد بصورت همه جانبه ادامه داشت و

از طرفيی ميورد انتقياد  قاجيار دربيار قتل عيام مشيروطه خواهيان، پس از سرکو  مجلس و خواهان انجام می دادند.

بيه دنبيال راه  ،رهایی از این وعيعیت راین برایبناب از طرفی مورد نفرت ملت ایران واق  گردید، کشورهای خارجی و

در ایين راسيتا محميد  توسل به احساسات مذهبی مردم برای آنها راه مناسب تشخیص داده شد.  .حل مناسبی بودند

ن فتنه وآشو  وگوشمال آنها بخاطر سسی. سرکو  مؤ... » شد:ورآ یادعلی میرزا طی تلگرافی خطا  به حکام والیات 

اکنون که به مقصود رسیده ایم عقاید حسنه خيود را بير پایيه  اغراض آنان بوده است. طاول وتعیه از ظ قوانین شرفح

دوم  نيوامیس شيرعیه ، و ه اسيالمضياوّل حفظ بی انجام آنها را به هئیت وزرا پیشنهاد می کنیم. سه اصل بروز داده و

 /2،64،ر61بيل اعمتيین کلکتيه، سيال ح) «سوم امنیت وآسایش عموم افيراد مليت یم وتجلیل علمای روحانی،ظعت

مذهب نشان دهد تا دشيمنان  حامیخود را  (الف شاه از انجام این اقدام چند منظور داشت: (7-8،صص 6141رجب/

خيود را  (ج وی نمی خواست در ذهن عموم مردم ،دشمن علما وروحانیت تلقی شيود. (ب او عد مذهب جلوه کنند.

 ا همه راهزنیها وناامنیها بگردن مشروطه بیفتد .حامی رفاه وامنیت مردم معرفی کند ت

خود در برخی والیات دسيتور داده  املاین اقدام مساعمت آمیز در حاعی صورت می گرفت که محمد علی میرزا به عو

 «آنچيه در تيوان دارنيد در سيرکو  کيردن مشيروطیت  بکيار گیرنيد.»و مار کنند و: انجمن های ایاعتی را تار بود تا

محمد علی میرزا اقدام به تعویض حکام بسيیاری از والیيات  در همین راستا، (174،ص6111، کسروی، 46)همان،ص

اعدوعيه ین ع…»چند نمونه از عزل ونصب ها به شر  زیر می باشد: نماید. نمود تا شاید بتواند مشروطیت را ریشه کن

آصف اعدوعه شاهسون حکوميت  خراسان وحاکم تبریز،اقبال اعدوعه کاشی حاکم اصفهان،شاهزاده منیر اعدوعه حکومت 

وبی ..شاه نسبت به تعلیم یافتگان جدید نظر خ…واعی آذربایجان به سوی اروپا فرار نمود  اعسلطنهربخم .شیراز گرفت

-44) حبل اعمتین، صيص .«بود خل  می کند وغیر تعلیم یافتگان را روی کار می آورد ندارد وهر کدام در سر هر کار
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والیت  از جمله الیاتو و سرکو  مشروطه در ایاالت ،بازتا  این تحوالت  (467،ص6114م کرمانی،ناظم االسال ، 46

شياید بتيوان پاسيخ را در  چرا آذربایجان بیش از سایر والیات مد نظر استبداد طلبان بيود  . به راستیآذربایجان بود 

ایين  ب( حکم پایتخت دوم ایران را داشت  در واق  ،وعیعهد نشینتبریز به عنوان شهر الف( چند مورد خالصه نمود:

 واميلع ج(ایا عت همجوار با دوکشور قدرتمند روسیه وعثمانی بود که این دو کشور در چاعش جدی بيا ایيران بودنيد 

فو  موجب حضور رجال سیاسی درجه اوّل مملکت وتيثيیر آن بير تحيوالت آذربایجيان ورشيد افکيار سیاسيی در آن 

ن انقالبیون منطقه قفقاز ومشروطه خواهان ایران موجب انتقال افکار انقالبی وپیدایش یس ارتباط بید( منطقه گردید

ی یعهيدحضور محمد علی شاه در دوران وع ه( طبقه از رجال با افکار روشنفکرانه در آذربایجان بویژه در تبریز گردید.

مشروطه که باعث ایجياد بيدبینی در بعنوان فردی دارای افکار واحساسات عد  یدر تبریز وشناخت مردم نسبت به و

همزمان با به سلطنت رسیدن مظفر اعدین شاه وسپس محمد علی شاه عناصير سیاسيی تيرک  و( بین مردم شده بود.

 .ندوارد تهران شد یآذربایجان

تثسيیس انجمين بيه  اقيداممقابله با انجمن ملی تبریز  و در آذربایجان خود سیاسی برتریحفظ  برای استبداد طلبان

تحریيس افيرادی ماننيد رحيیم خيان  طیت در تبریز،وین برای سرکوبی مشرداز دیگر اقدامات مستبنمودند. سالمیه ا

حبل اعمتین در رابطه با حمالت مستمر رحیم خان مطياعبی را ذکير  راهزنی درآذربایجان بود. وشجاح نظام به تاراج و

زل تقریبياً دو هيزار خانيه اه رحیم خان قيرا داغيی وسيایر اربمبا شرت سوار ...در تبریز تا امروز ... »می کند از جمله:

،  مليس زاده،  41و 1) حبيل اعمتین،صيص «مسلمه اسیر متعرعین شيده انيد..نسوان یغما وجمعی  ودکان خرا   و

 4212، رئيیس نیيا و ناهیيد، 48شاهنشياهی، ص 4212،ویجویيه،  8،ص6111مخبراعسيلطنه،،  422-1، صص6111

متن حکمی را که محمد عليی شياه بيه رحيیم خيان )سيردار  جای دیگری حبل اعمتین در  (21-2شاهنشاهی،صص

. دستور اععمل می دهیم کيه در …نصرت(جهت سرکو  مردم تبریز داده ذکر نموده است:)رحیم خان سردار نصرت 

در  )کلنيل عیياخوف(.. همان وعيعیتی کيه کرنيل عیيا کوف… منمافرو گذار  یسرکوبی مخاعفین دوعت از هیچ اقدام

حبيل ) «…رعیت باید نزد احکام دوعت تسلیم محض باشيد …ده  سر مشق خود قرار ،اعبته شنیده ای تهران کرد و

اقيدام   (116-2،صيص6126، نبيوی،166شاهنشياهی، ص 4211، حاج سیا ،171-81، کسروی،صص 46اعمتین،ص

مایی آذربایجيان وعه به فرمانفربرگزیدن عین اعد ،ین جهت نابودی جنبش مشروطه خواهی در آذربایجاندبعدی مستب

بدنبال انتخا  عین اعدوعه،سپهدار)نصراعسلطنه( نیز بهميراه عيین  اعسلطنه از واعی گری آنجا بود.مخبر کناره گیری و

عین اعدوعه در پیامهای خيود بيه ميردم تبریيز  اعدوعه به سمت فرماندهی کل قشون آذربایجان به تبریز عزیمت نمود.
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ملس زاده منظور عيین اعدوعيه را از  آرزو دارم اختالفات با مساعمت حل شود. تبریزی هستم و اعالم کرد که من خود

 کار بزرگی که هزاران قشون وسوار ،دارداون را به تسلیم ویاگر بتواند ملّ... »گفتن سخنان نرم اینگونه تحلیل می کند:

مجبور بيه  و اوگاه مشروطه خواهان تسلیم نشوند دوم آنکه هر نتوانسته انجام دهد او بدون خونریزی انجام داده است،

، 681،ص6172، مخبراعسيلطنه،121-16، صيص6111)  «کند. جلوهخارجه بیگناه  هایدر مقابل دوعت ودجنگیدن ش

در  ادار بيه تيرک مقاوميت کنيد ووتدابیر گوناگون عین اعدوعه نتوانسيت ميردم را و ترفندها  (411ص ،6117بشیری،

این اخيتالف موجيب جيدا  عین اعدوعه اختالف پیدا شد و زیرا بین سپهدار و، دین پایان یافتمدت به زیان مستبدراز

باالخره مستبدین با کمس روسها دست به محاصره تبریز زدند تا شياید از  شدن سپهدار از نیروهای مستبدین گردید.

جلفا باعث شد تا مردم تبریيز در شدن راه  و بسته این محاصره ند مشروطه خواهان را شکست دهند .ناین طریق بتوا

 وسيبيدعیل ارتبياط بيا روسيیه از یکگيیالن والیيت  .الت نیز اوعياح بهميین منيوال بيوددر سایر ایا تنگنا قرار گیرند.

بنا براین چندی پس از سيرکو  مشيروطه  همجواری با آذربایجان از سوی دیگر از حساسیت ویژه ای برخوردار بود.و

سيتم شيهرت داشيت  سردار ا فخم را که بيه سيختگیری و یبجای و الن نیز برکنار شد وواعی گی خواهان در تهران،

 گيیالن بيود. درپی آمد این کار بر هم خوردن انجمن ایاعتی در رشت وگسترده شدن بساط اسيتبداد  و  کردند.صمن

  عی گیالن به آنجا وارد شددعوت اهاه ب و  سپهدار از عین اعدوعه کناره گرفتیکسو از ، هي. . 6147امّا در نیمه محرم 

بيه از طيرف آزادیخواهيان سيپهدار تنکيابنی  سردار افخم به قتل رسيید ،مدیریهاز سوی دیگر طی حمله ای به باغ  و

خيود  دربيرا ،محمد علی شياه .قشونی برای حمله به تهران افتاد از آن زمان بفکر تهیه حکومت گیالن گماشته شد و

ورود به رشت از سوی مشروطه خواهان توقیف شد  وعی نامبرده پس از ن گماشت شجاح اعسلطنه را به حکومت گیال

شيهر رشيت چيون درگيذرگاه »نوشيت:در مورد اهمیيت گيیالن حبل اعمتین  فدیه آزاد شد.مبلغی وتنها با پرداخت 

 4211نوایی، ،61) حبل اعمتین، ص «روسیه واق  است به این واسطه عرر زیاد به تجارت تواند خورد. مناقالت اروپا و

پیشینه اصفهان به عنوان پایتخيت ایيران در . از اهمیت زیادی برخوردار بودنیز والیت اصفهان   (617شاهنشاهی،ص

نیز مطير  بيودن اصيفهان بعنيوان مرکيز  دوران صفویه که منجر به پرورر رجال سیاسی بزرگی در آنجا شده بود و

همچنيین  انستند بر عامه مردم تسلط معنيوی داشيته باشيند ووجود علمای بزرگی که می تو بزرگ تشی  در ایران و

رونق این شهر موجب شده بيود کيه شياه  صنعتگری پر اصفهان و اهمیت بازار و تجاری وجود مراکز بزرگ بازرگانی و

اقبال اعدوعه کاشی کيه از طيرف محميد عليی شياه بيا  در حد امکان اجازه ندهد امور این شهر از دستش خارج شود.

محمد علی شاه نیز گور بيه زني  تحيوالت  .مردم رفتار می کرد نهایت خشونت بادر  د تمام حکومت داشت،استبدا

ن جهت نجفقلی خان صمصام اعسيلطنه یمه به وعی خطر اصلی را از سوی خوانین بختیاری می دانست،، اصفهان بود
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محميد عليی شياه بيا :»ميورد آورده اسيت حاج سیا  در این کنار کرد.فخم از ایلخانی بختیاری برمرا به تحریس امیر 

عميوم ميردم دسيتور دادنيد کيه بر بدین فرسيتاده وبه تمام والیات حکامی از مست ،بعد از خرابی مجلس... همراهان 

 …حکوميت اصيفهان فرسيتاده بودنيد ه از آن جمله اقبال اعدوعه را ب د.ننبر جان ومال کسی ابقاء نک سخت بگیرند و

بيه اقبيال  …عدل اعملس از هیچگونه ظلم بير ميردم کوتياهی نکردنيد م]پیشکارر[  دم او وآنطور که اطالح پیدا کر

وعی او اعتنا ، اند ملتجی شده اند به بختیاریها  هشد اعدوعه گفته بودند که مردم اصفهان پس از اینکه از تهران مثیوس

همراهيان نفردویسيت  از ميردم گرفتيه،پوعها  شدت زیادی نشان داده جمعی را گرفتار و ،موافق دستور اععمل و نکرد

، 41، حبيل اعمتيین،ص166-61شاهنشياهی، صيص 4211)  «…خود را امر کرده بود که بيه ميردم سيخت بگیرنيد

اصيفهان  نهایت امر اینکه با تمام سخت گیریهای استبداد طلبان، (181، ص6142، مستوفی،641،ص6114زینوویف،

کشيور هيم  استبدادطلبان در دیگير نقياط شروطه خواهان قرار گرفت.از دست آنها خارج شد وبطورکامل در اختیار م

کرمان وسایر نقاط کشور به عوامل خود  خراسان، در جنوبی،بنا از جمله در فارس و ،ای داشتند فعاعیت های گسترده

 نيد.استقرارمشيروطیت جليوگیری کن خيورد از پیشيرفت و زد و سپردند که با ناامن کردن راهها وایجاد هرج ومرج و

همدستی آنها با آصف اعدوعه شاهسون منجر به درگیریهيایی در ایين  و اقدامات خاندان قوامی از ایل خمسه در فارس

ایاعت فارس بيه وعي  منقليب بياقی اسيت  »گزارشی به شر  زیر ارائه می دهد: موردکتا  آبی در این  خطه گردید.

بنظير میرسيد کيه  ( 86و 674-466،صيص6177س،) رعا زاده ملي ..«…ل هم گزارر داده شده است فوسرقت قوا

های روس یرسيوعگنکشياید ایين امير موجيب دخاعتهيای گياه وبیگياه  حکومت از آرام کردن مردم ناتوان بوده است و

حبل اعمتین اوعاح واحوال مستبدین در خراسان را وخیم توصيیف ميی کنيد و  می شد. هاوانگلیس در امور این ایاعت

واعی  تربت برای مدافعه از خود توپ خواسته و حکومت قوچان و سخت مضطر  است، واعی خراسان …»می نویسد:

االمر در این موق  بی پوعی دوعت بعد از شش سال توقف در تهران آخر.. حشمت اعملس سیستانی .بر مشهد می ترسد

 لوز ورود اعيی حيااز ر حسام اعدوعيه گرفتيه ومراجعيت کيرد. عقب به تقدیم شصت هزار تومان حکومت قائنات را با ،

رئیس تلگرافخانه را هيم  ی احترامی کرده که به تحریر نمی گنجد،بمحترم را بطوری چو  زده و چندین نفر اشخاص

زده  سليعيذا رعیيت ف نيدارد، تلگراف رئیس دیگری آورده که هیچکس جرأت به تقدیم دویست تومان معزول کرده و

، 2،ص6117)   «بعضی هم تریاک بخورند وخودکشيی کننيد و روس را قبول کند مجبور شده است رعیتی انگلیس و

بوشهر اشاره کرد که نقش  عباس و راز نقاط دیگر بحران خیز در دوران استبداد صغیر می توان به بند (67،ص6141

در نقاط جنوبی نیز تحرکاتی صيورت ، اصفهان  آذربایجان وگیالن وجنبش  آغازداشتند. با  بسیار ی در اقتصاد کشور

اطراف آن زمینه های فرهنگی برای پیدایش یس طیف سیاسيی مقتيدر  در جنو  بویژه در بوشهر و متثسفانه فت.گر
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انتقيام  مردم تبدیل به شورشهای محلی تحت رهبری خيوانین منطقيه شيد و تهمین دعیل مخاعفه وجود نداشت ، ب

ذکير ميی کنيد مبنيی بير اینکيه  حبل اعمتین در این ميورد گزارشيی را گیریهای شخصی جایگزین هدف اصلی شد.

دی مسيلو  ححکومت بنادر هم ب …تجارت بوشهر خرا  گردیده اختالفات میان خوانین محلی هنوز برقرار است :»

شيوارح  امين  دوعت می گوینيد طير  و بااین حال امناء …بوشهر را ندارد  خیاعقوه است که قدرت انتظام یس فرس

کتا  آبی هم گزارر ميی دهيد   (66،ص6141) «می باشد. راحت بوده و است ومماعس مختلفه ایران قرین امنیت و

دوفقيره  ه بوشهر اکثر پستها سيرقت شيده اسيت،هم دررا راه اصفهان ، هم در خیلی بد است، وع  طر  حقیقتاً»که:

بيد سيلوکی  ی بسيیار ودراه بوشهر به شیراز گيزارر شيده ومسيافرین داخليه از تعي نوامبر درسرقت عمده در اواخر

 بدیندر هرصورت گزارر مناب  حاکی است اگر چه مست (674و446،صص6177) «راه شکایت داشتند. فظینمستح

مسيیر نشيد بلکيه  ن اميرایي کات از دست آنها خارج نشود وعی با شرایطی کيه بوجيود آميد،شتند درآمد گمردامیل 

 در سایر .نصیب مشروطه خواهان شد علیرغم برخی مزاحمتهای انگلیسی ها ی مستقر در بنادر، آنها مدآکات ودرگمر

تالر کردند که از پیشرفت مشروطه خواهی جلوگیری کنند امّا بنظر میرسد قادر بيه انجيام  تبدینایران نیز مس بالد

فعاعیت مستبدین می توان گفت که بدعیل گسترر بیش از حد تفکر مشيروطه  و تالردر تحلیل نهایی از. آن نشدند

ل ووصي بنيادر جنيوبی کشيور،و فيارس و اصفهان و الت بزرگی مانند آذربایجان وگیالن ومردم در ایا جنبشخواهی و

موجب شد تيا فعاعیيت مسيتبدین خنثيی  ،اخبار مقاومت مشروطه خواهان از طریق روزنامه ها خصوصاً حبل اعمتین

شيرایط سیاسيی اگر  شاید .ندبازی بظاهر برده خویش را با یس باخت سرنوشت ساز عوض کد علی شاه  محم و دگرد

نکه چند سيال بعيد ایين اتفيا  افتياد کما ای داخلی اجازه می داد سلطنت از خاندان قاجار بیرون می رفت، خارجی و

 .وخاندان قاجار برای همیشه از صحنه سیاسی ایران خارج شدند

 فعالیت های سیاسی مشروطه خواهان دردوران استبدادصغیر -4

ایين نیز سعی در خنثی نميودن  اینان ،می دادندقرار سیاسی ا تحت فشار که مستبدین مشروطه خواهان ر یبه میزان

امّيا دارای یس هدف مشترک عمده )حفظ مجلس و قانون اساسيی( بودنيد، مشروطه خواهان اگر چه  داشتند. فشارها

بنظر میرسد دیدگاههای سيید محميد طباطبيایی  .طیف های فکری متعدد و سلیقه های گوناگون داشتند در درون 

یا سیاستمدارانی مانند مشیر اعدوعه ومؤتمن  اسرافیل، ورص مانند ملس اعمتکلمین و یاشخاص وسید عبداعه بهبهانی با

در  هم تفاوتهای جدی داشته اسيت. را طرفدار مشروطیت می دانست با مانند ظل اعسلطان که خود فردییا  اعملس و

ز اصحا  مطبوعات در مبارزات سیاسی کامالً واعي  اسيت. نی نقش انجمنهای ملی و ،خواهکنار این رهبران مشروطه 

بود تيا هير کيدام بيرای حفيظ قيانون ومشيروطیت سيعی در  گوناگونی عقاید در میان مشروطه خواهان موجب شده
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 نظيام جيایگزینی یيس و واژگونی نظيام سیاسيی تندروها اعتقاد به انقال  و د.نبکارگیری روشهای مناسب خود بنمای

چنین نظامی را می خواستند امّا در چهار چو  سلطنت قاجار  ،داشتند . میانه روها هم (یترعما نتاریسپا)قانون مدار 

فرصت طلبان هم بدنبال رسیدن به اهداف خود بودند .اگر چه مشروطه خواهان در مقابيل  و ،آریستو کراسی حاکم و

خود گرفتند امّا واکينش جيدی آنهيا در هجوم مستبدین بعد از به سلطنت رسیدن محمد علی شاه حاعت تدافعی به 

موجب بير هيم خيوردن نقشيه هيای مسيتبدین شيد  ،همچنین واقعه توپخانه ن امین اعسلطان ودمقابل روی کار آور

امّا سیر حوادث نشان داد که مشيروطه خواهيان  .ومحمد علی شاه وادار شد تا سوگند وفاداری به مشروطیت یاد کند

اجتمياح کيه نمونيه آن  شيتنددا رحل مساعمت آمیز اختالفات با دربابنابراین سعی در  .در تنگنای سیاسی قرار دارند

از واقعیت تا پایان عمر مجلس اوّل ادامه داشت وهمچنيان  این انفعال وگریز  *.اعملس رئیس ایل قاجار بود دخانه عض

راکنده نمودن مردم در روزهيای پ کردن انجمن ها و منحل شات نشان می دادند.مقابل فشارهای دربار از خود مما در

این انفعال وعقب نشینی محسو  می شود .شر  واقعه بمباران بطيور تفصيیلی دیس به بمباران مجلس نمونه ای ازنز

نها به نقل از حبل اعمتین که آنهم بنقيل از یيس خبرنگيار تدر اکثر مناب  ذکر شده است ونیازی به تکرار نیست بلکه 

جلس اصابت کرد وآن را شکسيته موقتی که اوعین خمپاره به دروازه »اینجا ذکر می شود: حاعر در واقعه می باشد در

سربازان به مجلس هجوم آوردند شروح به غارت کيردن هير چیيزی  به مجردیکه ...قزاقها حمله ور شدند  باز نمود ، و

خالف شياه بليوا ميی کردنيد بير تماح کرده وجنمودند که در نظرشان می آمد. مردمانیکه تاچند روز قبل در مجلس ا

پيس   (67-68،صص6141)  .«…اکنون در تخریب وتضیی  داراعشوری ساعی هستند وهیچ در  وپنجره ساعم نماند

استبداد در تمام والیات سرایت کيرد  یت بادیری نگذشت که عدّ. از بمباران مجلس،مشروطه خواهان پراکنده شدند 

ن خبر بتوپ بستن مجليس وکشيت»بطوریکه ملس زاده می نویسد: بایجان بود.پیشتاز آنان آذر، و به اتفا  اکثر مناب  

بسیاری از شهرستانها  مبهوت کرد وعی طوعی نکشید که در آنها را گیج و نها رسید وپیشوایان آزادی به مردم شهرستا

توان در ميوارد را می  پیشگامی مردم تبریز  لل ع  (822-2،صص6111)  «ندای آزادیخواهی بلند شد … تبریز بویژه

 ب( مردم تبریز بهتر از هرکس محمد علی شاه را می شناختند واز نیّت بياطنی وی آگياهی داشيتند.الف(زیر یافت. 

قياط خالف بسيیاری از نبير ج( انجمن تبریز از مردانی تشکیل شده بود که به مشروطه وحکومت ملی ایمان داشتند.

فيردی  تبریيزجنبش رهبير د( اختیار داشتند. از مجاهدین فداکار در س قوه مسل رهبران انقال  آذربایجان ی ،ایران 

مردم تبریز بر خالف سایر شهرسيتانها  ه( او دیده شده است. خود گذشتگی کمتر نظیراز و پاکی وشجاعت بود که در

 و( خود را بيرای مقابليه حاعير نمودنيد.بدون اینکه بگذارند خبر منتشر شود  ،شنیدن خبر سرکو  مجلس بعد از  ،
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در  راهيی اروپيا شيد. کنياره گرفيت و گرایش مشروطه خواهی داشت از کيار اعسلطنه حاکم وقت آذربایجا ن کهرخبم

 .دوعتی در اختیار مشروطه خواهان قرار گرفت  نتیجه انبار اسلحه

در مقابيل مسيتبدین  ،رهبيری ميی شيدند ،خیابان خیز وامیر همحل از دو به هر حال دسته های مجاهدین که عمدتاً

وی کيه  .ایستادگی بخرج دادند. در این میان نقش ستار خان در بازگرداندن روحیه مقاومت به مردم بسیار مهم است

.صفاتی را دارا بود از قبیيل شيجاعت ورشيادت …:»خیزی ه برخاسته بود بقول اسماعیل امیراز طبقات متوسط جامع

محيرکش بيرای شيرکت در  اعتماد به رحميت خداونيد و مراعات احتیاط،تدین و فنون جن ،مهارت در ده،اار ،عزم و

زنيدانی شيدن  می تواند کشته شدن برادرر اسماعیل و به عدل، یبندیپا انقال  مشروطه عالوه بر نفرتش از ظلم و

بطيور کليی   (7-41،ن.ک.صيص6171) «نسبت به حکومت قاجار شيده بيود. خود ستارخان باشد که موجب کینه او

بيه  باقر خان بر عهده داشتند که از این میان ستارخان شهرت بیشتری یافيت و رهبری مبارزات تبریز را ستار خان و

حمالت  می نامیدند. گاریباعدی ایرانو **«پوگاچف آذر بایجان»اروپای غربی اورا  مطبوعات روسیه و»گفتة ایوانف:

 در ایين بيین نست کاری از پیش ببرد.نلو آغاز شد وعی وی نتوالبیام بیوک خان فرزند رحیم خان چهجو مستبدین با

ایين حتی  را دعوت به پناهندگی به کنسوعگری روسیه می نمود و مردم «انوفیتپاخ»کنسول روسیه درتبریز بنام سر

ر  من می خواهم هفت دوعيت بيه زیير بیي ،جنرال کنسول:» پاسخ دادوعی ستارخان پیشنهاد را به ستارخان نیز داد 

ناگفتيه نمانيد کيه مجاهيدین   (664، امیرخیيزی،ص 112،ص6111کسروی،) «ایران بیاید من زیر بیر  بیگانه نروم.

حمایيت ب(، پشتیبانی از هميدیگر حمایت های داخلی از خود تبریز و الف(د دنشمی تبریزی از چند ناحیه حمایت 

روزناميه هيایی از قبیيل  از سوی مطبوعات وحمایت ج(، علمای نجف با صدور فتواهای متعدد در حمایت مشروطیت

 بيه .محمد علی شاه تصمیم گرفت قوای بزرگتيری اعيزام کنيد پس از ناکامی حمالت اوعیه، انجمن تبریز. ناعه ملت و

عيین اعدوعيه بيا  وی بهمراه سپاهی به آذربایجان رفت.   کرد وومین خاطر عین اعدوعه را بحکومت آذربایجان منصه

گوهایی داشت تا شاید بتواند موعيوح را بيا مسياعمت بنفي  شياه بيه پایيان برسياند.امّا  و بریز گفتمردم ت نمایندگان

روزنامه حبل اعمتيین تلگرافيی را بيه نقيل از  شرایط خود را به وی گفتند.در مقابل  و حرف او را نپذیرفتندتبریزیان 

از این قرار پیش نميوده  هحجت خود را به شا اهاعی آذربایجان آخرین اتمام»روزنامه طمس )تایمز (بیان می کند که:

ن یعمومی به مشيروطی وفع ج( مستبدین تهران را از شهر بدرکنند  ب( ن انتخا  شوندیاز مشروطی وزراء الف( اند:

 ه( انتخا  اعضای انجمن هيای ایياعتی باشيد تعیین حکام به میل و د( را بخواهند )تبعید شدگان(یندعمستب وداده 

که درگیریهيا شيدبيدل ميی  این پیشينهادات در حياعی رد و (42،ص6141 ) «نماید. نعقدرا فوری ممجلس پارعمان 
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تثيیر قیام مشروطه خواهان تبریز بر سایر والیات بحدی بود که پيس از گذشيت چنيد  درتبریز به شدت ادامه داشت.

ات دیگر هم جنبش هيایی بوقيوح ايبات نا کارآمدی قشون مستبدین،در والی بدست آمدن پیروزی و ماه از این قیام و

همچنین قیام مردم اصفهان بيی اغيرا  تحيت تيثيیر  کشتن حاکم این شهر و پیوست.بطوریکه شورر مردم رشت و

مستبدین تالر بسیاری کردند تا بتوانند در صف مشروطه خواهان تبریز رخنه کننيد  موفقیت های تبریز بوده است.

اسيت رسيیده از شاه حکمی »را از میان بردارند.حبل اعمتین گزارر داد که:یا در صورت ممکن رهبر بال منازح آن  و

وعی تاکنون موفق بيه  سرر را به تهران بفرستند به تهران بفرستند واگر ممکن نشد که ستارخان را دستگیر کنند و

 اسی برقرار نگيرددقانون اساسی هستم،اگر قانون اس و من طرفدار مجلس ستارخان نیز گفته است: ...اینکار نشده اند 

گذشت زمان بيه سيود مشيروطه   (66-66،صص6141) «با کمال رشادت مرگ را پذیرفته وخونمان را نثار می کنیم.

 یطرف تبریز وادار به عقب نشینی کنند بلکه به شهرها خواهان بود بطوریکه آنان نه تنها موفق شدند مستبدین را از

 این پیشرفتها را می توان در چند عامل مهم خالصه کرد که عبارتنيد از: دیگر آذر بایجان هم قشون اعزام کردند.علل

حمایت چند جانبه از خارج از تبریز شامل حمایت علمای  مقاومت مردم آذربایجان،اطاعت از رهبران مشروطه خواه و

زاد بوجود آميده که از فضای آ اسالمبولانجمن سعادت  نجف که فتواهایی در پشتیبانی از نهضت تبریز صادر نمودند،

اروپا را در حمایت از مردم تبریز بگور آنها  مقیمپیامهای آزادی خواهان  فتواهای علما و عثمانی استفاده کردند و در

 سال  در تقویت آنها می کوشیدند  می رساندند،حمایت اهاعی قفقاز که از حیث نیروی انسانی و

رهبيران مشيروطه  آزادی خواهيان و بقليماری از مقياالت آن حبل اعمتین بعنوان یس روزنامه مشروطه خواه که بسی

برای مشروطه خواهان داشت.این روزنامه در یکی  سعی در ارائه راهکار پیگیری مقاومت آذربایجان، نوشته می شد در

بيرای اینکيه بهانيه بيه روسيها  ،پس از شکست یافتن سواران قراچه داغی از مجاهدین تبریيز»از مقاالت خود نوشت:

همانطوریکيه  مال اعتجاره کاروانهای روسيی را خواهنيد زد، رحیم خان، و امیر بهادر ند به اشاره درباریان روسی وبده

موقعیت جغرافیيایی  دفعات پیشین جلوی این بهانه جوییها را گرفتند این بار نیز چنین خواهند کرد. دانایان تبریز در

آن طيرف  ارس کنار و ر حدسن به آنجا مشکل است،یعنی در قراچه داغ هم به قسمی است که رساندن کمس از تهرا

چون تاعش هم عد استبداد است،احتماالًمشروطیت تمام سواحل  ازیس طرف متصل می شود به تاعش و تبریز است و

اسيت  ییفقط یس دست دیگر برای مستبدین باقی خواهد ماند و آن اقبال اعدوعه ماکو .خواهد کرد بحر خزر را قبضه

آذربایجان برقرار خواهند کرد وحقيو  تجيارتی  اسریعنی امنیت را در سر نندرا هم تصرف ک ماکوین یمشروطکه اگر 

 تطمی  و همچنان درگیریها ادامه داشت و مدتی سپری شد و  (44،ص6141)  «رعایای خارجه هم حفظ خواهد شد.

از طيرف  اینکه بفکر محاصيره تبریيز افتادنيد.تهدید مستبدین هیچگونه خللی به اراده مردم آذربایجان وارد نیاورد تا 
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مخفیانه خود را به تبریيز رسياندند،از جمليه  دیگر برخی مشروطه خواهان که به اروپا یا نواحی دیگر فرار کرده بودند

محمد رعا مساوات نام برد که ميورد اسيتقبال تبریزیيان قيرار گرفتند.محاصيره تبریيز دو  آنها می توان از تقی زاده و

ر تبریيز سيخت کم کم کار آذوقيه د»بر داشت:یکی آنکه درشهر قحطی بوجود آمد وبقول حاج سیا : منفی درنتیجه 

 161-7)صيص  «...پوست درخت کشیده شد  غله تمام شد،کار بخوردن علف و ند،حیوانات وهرچه داشتند خورد شد،

 هانيه شکسيتن محاصيره تبریيز ودوم تصمیم روسیه به وارد کردن قشيون بيه تبریيز بيه ب  (71،ص6174، تقی زاده،

در آخيرین روزهيای محاصيره دوعيت »  حاج سیا  می افزایيد: رساندن آذوقه به اهاعی بویژه تبعه خارجه مقیم تبریز.

ات به سمت  تبریز حرکت کرد داطفال بهمراه چند هزار ساع زنان و روس که مترصد فرصت بود بنام ترحم به انسان و

 مایت از تبعه خارجی در مقابل حمالت احتماعی مجاهدین اینکار انجام شيده اسيت.چنین اعالم کردند که جهت ح و

 ،جلوگیری از ورود نیروهای روسیه بيه تبریيز تالر مشروطه خواهان تبریز جهت شکستن محاصره و ( 161-7)صص

بحيث  خيود از آنبختیاریها به تهران کيه درجيای  وعی این واقعه همزمان بود با حمله گیالنیها و بخشید،ننتیجه ای 

مورد نظر مشروطه خواهان  بهمان علل که برای مستبدین اهمیت داشت، بهمان اندازه و نیز والیت گیالن  .خواهدشد

مرگبار بير گيیالن  یسکوتهمانند بسیاری از والیات ، استعداد قبول مشروطیت را داشت.بعد از بمباران مجلس  بود و

. حبل اعمتین در این موق  حسياس مشروطه خواهان رشت را نیز امیدوار کردز تبری پیروزی هایامّا  نیز سایه افکند.ن

.. تيا مراکيز دیگير …اکنون وقت آن است که از سایر ایياالت خیيال دوعيت را بخيود مشيغول کننيد »هشدارداد که:

شون رشت یکی از این مراکز بود که مشغول شدن ق  (4،ص6147) «ین از مدافعه قشون دوعتی آسوده شوند.یمشروط

گروههای مختلفيی در گيیالن فعاعیيت ميی  افراد و می توانست باری از دور مشروطه خواهان تبریز بردارد. آنجادر 

وکیل اعرعایا بویژه معزاعسلطان)عبداعحسيین خيان  فرزندان از جمله انقالبیون حز  سوسیال دمکرات قفقاز و .کردند

ود بي***  «کمیته سيتار»مهم مشروطه خواهان گیالن تشکیل  اوعین اقدام میرزا کریم)سپهدار رشتی(. ی(وحیسردار م

همین کمیته بود که دستورکشتن سردار افخم حياکم رشيت را  که در جهت یکپارچه کردن مسیر مبارزه انجام شد و

به انجام رساند.عالوه بر نقش افراد نامبرده فو  ،تثيیر سپهدار تنکابنی که در آن موق  حسياس از نیيروی  صادر کرد و

امری غیر قابل انکار کسیون شناداخان ارمنی از حز  یفرم همچنین  به گیالن رفت و های دوعتی کناره گیری کرد و

یکييی ازآنهييا  اسييت.حتی بیگانگييانی هييم بودنييد کييه تييا سيير حييد مييرگ بييرای پیشييرفت مشييروطیت تييالر کردنييد.

ترتیيب قشيون  و که بيرای نظيم سیون جن یدر کم بلغاری بود که در انقال  گیالن شرکت کرد و ( Panov)پانف

از مجيام   که از تهران وسيایر نقياط ایيران و را اطالعاتی جهت حرکت به تهران تشکیل شد انتخا  گردید و اخبار و

 بيه قيزوین و وی در عشيکر کشيی سيپهدار سویس بدست می آورد در اختیار کمیته می گذاشت. آزادیخواه روسیه و
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و یفرم وعیخان تنکابنی محمد ادامه پیدا کرد که قشون عظیمی بفرماندهی  آنجا تا نهضت رشت تهران شرکت داشت.

 پيس از تصيرف قيزوین و وچندتن دیگر به سوی تهران حرکت نمودند ومحیی نیز معزاعسلطان وسردار  خان ارمنی و

از  دیگير .یکیآنجا راتصرف کردند دروازه های تهران به اتفا  نیروهای بختیاری وارد پایتخت شده و رسیدن به کرج و

تلگراف شاه به عموم والیات که درآن از  درپاسخ  اهاعی اصفهان مناطقی که موجب نگرانی مستبدین شد،اصفهان بود.

قرار دادند.متن ایين تلگيراف بوسيیله حبيل اعمتيین منتشير  انتقاد شدیدمورد وی را  عملکرد خویش دفاح کرده بود،

 دارانيهغآیا هنوز هم چنان تصور می شود که بتيوان بير حرکيات  سید،مکر ر ها،تلگراف سراسر خدعه وپادشا:»گردید

داد کيه مجليس مقيدس  چه مؤسس عداعتی هستی کيه شياعوده عيدل و ……وظلم های کافرانه پرده پوشی نمود 

قيین بایيد ینوا  امام،اطاعت اوامرر بر هرکس فرض بيود از ریشيه بير کندی بيه  به حکم شرح و شورای ملی بود و

سلطنت را فعيالً  است و صد وقتچشم از حقو  خویش نمی پوشد ومتر ن ملت دیگر فریب نمی خورد ودانست که ای

  نجفيی ودر ابتدا بین رهبران مشروطه خواه اصفهان از جمله حاج آقا نيوراهلل  (8،ص6141) «غصب شده می پندارد.

مان  پاسخ مثبت به این پیغام  بختیاری خوانینپیغامهایی رد وبدل شد.امّا اختالف بین  سران ایل بختیاری مکاتبات و

جزئیات نقشه به » دانشور علوی:هللسرانجام با عقد اتحاد میان صمصام اعسلطنه وعرغام اعسلطنه به گفتة نورا تاها بود 

،وی نیز پس از قبول شيرایط خيوانین   منتقل گردیداز آنجا به حاج آقا نوراهلل در اصفهان رسید وسری آگاهی کمیته 

عيده ای از  6141ی آماده پذیرر وکمس به آنها در زد وخورد بيا دوعتیيان شد.سيرانجام روز نهيم ذی حجيه بختیار

سيرانجام بيا  وپس از زد و خورد با نیروهای دوعتی،مجاهدین بختیاری به سرکردگی ابواعقاسم عرغام وارد شهر شدند 

قشيون  شهر به تصرف مجاهدین شهری و و رسید پناهنده شدن اقبال اعدوعه به کنسوعخانه انگلیس درگیریها به پایان

 نظم در پس از تصرف اصفهان توسط بختیاریها،آرامش و  (42-28،ن.ک.صص6112)دانشور علوی، «بختیاری درآمد.

مقدمات حمله به تهيران فيراهم شيد.جنبش بختیياری محتياج  گردید،انجمن ایاعتی دوباره تثسیس شد و قرارشهر بر

سيعد از اروپيا بيا ابین صمصام وعرغام بود که صورت گرفت،گام بعدی ورود سردار  ل اتحادتکامل بیشتری بود،گام اوّ

ه در خيدمت شياه بودنيد بيا کرف  اختالف بین سردار ظفر وامیر مجاهد  ایده های جدید بود .گام نهایی با ها وراهکار

دید.سيرانجام قشيون بختیياری به نف  مشروطه خواهان گر ام اعسلطنه بود که منجر به سنگین شدن کفه ترازوصصم

 پشيت دروازه هيای تهيران به سمت تهيران حرکيت و خيود را بيه خوانین دیگری از تعداد  و دبفرماندهی سردار اسع

.مردم دکردني برقيرارومشروطیت را باردیگر اندند.بعد از هماهنگی با نیروهای اعزامی ازگیالن، شهر تهران را تصرف رس

 سييپس گييیالن و ه از بسييته شييدن مجلس،تحييت تييثيیر قیييام آذربایجييان وخراسييان هييم پييس از گذشييت  چنييد مييا

نشيود دسيت از مبيارزه نميی کشيند  طی تلگرافی اعالم کردند تا زمانی که مشروطه اعطا اصفهان،دست بکار شدند و
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یکمياه مهليت در وصيول -1-عفيو عميومی-4-انجمن مليی -6  زیر مطر  کردند:روتقاعاهای سه گانه خود را به ش

از بيه نقيل بیيون  انقال ش نرفت ویرا تنبیه کنند وعی کاری از پانقالبیون چه حکومت دستور داده بود که  اگرماعیات.

با شعار مشروطه خواهی بطرف صحن مقدس ميی رفتنيد.حتی بسيیاری از  موفق به بستن بازارها شدند و»ملس زاده:

 ن سرانجام تلگرافخانه را تصيرف کردنيد ومشروطه خواهان پیوستند. مشروطه خواها به مستبدین معروف منطقه هم

از وقيای    (62،ص6141، حبيل اعمتيین،6612-1)همان،صص  «مثمورین خراسان را بستند. راه مخابرات میان شاه و

منیر اعدوعه از حکومت خراسان معزول  مشهد که در این دوران قابل ذکر است اینکه تقریباً دوماه مانده به فت  تهران،

 در این والیت مسيتقر شيد.بحکومت خراسان گماشته شد ومدت کوتاهی پس از آن مشروطیت  جدداًرکن اعدوعه م و

نيه در مرکيز  زیرا کانون مشروطه خواهی در فيارس، برخوردار است:بسزایی مشروطه خواهی در فارس هم از اهمیت 

ميورد  در دوران .بيودرار شيده برقي،صيفویه  ميانز از یباپیشینه حکومت مدار،استان بلکه در نقطه ای جنوبی تر امّا 

مقاوميت در برابير  نظر،وجود سیدعبداعحسین الری بعنوان یس مجتهد انقالبی مشروطه خواه باعيث هیجيان ميردم و

مستبدین شده بود. نفوذ این مجتهد نه تنها تا شیراز گسترده بود بلکيه از طریيق نماینيده ار یعنيی سيید مرتضيی 

یت کرد وموجب پیشرفت مشيروطه خيواهی در آن منياطق گردیيد.از آنجيا کيه اهرمی به بنادر جنوبی کشور نیز سرا

فارس گذرگاه کاالهای وارداتی به سمت مرکز کشور بود از عحاظ اقتصادی اهمیت بسيیاری داشيت،در هميین راسيتا 

زیانها  قط  این عایدات می توانست درآمدهای ناشی از آنها از مناب  مهم درآمد دوعت بود و وجود گمر کات جنوبی و

در بنيادر جنيوبی از یکسيو نماینيده سيید  مشاهده می شودکه  ست ی جبران ناپذیری به دربار قاجار وارد کند.اینجا

عبداعحسین الری سعی در تصرف مناب  درآمد گمرک ومصرف کردن آن در راه گسترر جنيبش مشيروطه خيواهی 

عبداعحسيین الری  سيید وعيی حکيم ستیز هستند، از سوی دیگر خوانین محلی بر سر گرفتن ماعیات با هم در دارد و

بدین ترتیب مدت کوتاهی پیش از فت  تهران،والیات ایران از هر سو وارد میدان مبارزه با  باعث اتحاد همه اقشار شد.

ایين امير موجيب انفعيال .ل اوج گرفتن بودابار دیگر هیجانات عمومی به سود مشروطه خواهان در ح استبداد شدند و

 سرانجام پذیرفتن خواسته های مشروطه خواهان گردید.  مستبدین و

 نتیجه -5

از دید پژوهشگران و نویسندگان، بویژه روزنامه حبل اعمتین کلکته به عنوان تنها در بررسی و تحلیل وقای  

 ميی تيوان بيه تقابيل دو جبهية مشيروطه خيواه و نشریه ای که وقای  دوران استبداد صغیر را توانست پوشش دهيد، 

در دوران استبداد صغیر درگیری میيان جنيا  موسيوم بيه مشيروطه خواهيان کيه  عطف توجه داشت. اد طلباستبد

خواستار حفظ دستاوردهای مشروطه از جمله مجلس شورای ملی و قانون اساسی بودند با جنا  موسوم به مستبدین 
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وران استبداد بودند بوجود آميد. ایين که خواستار از بین بردن کامل مشروطه خواهان و آرمانهای آنان و بازگشت به د

خورد و رویارویی با هيم ميی پرداختنيد، در ایياالت نیيز  و به زد ودو جنا  همانطور که در تهران طرفدارانی داشتند 

پیروانی داشتند که پس از سرکو  مجلس در تهران، مبارزه به آنجاها کشانده شد. یکيی از ایياالت مهيم در مبيارزات 

بایجان بود که نقش زیادی در این رابطه ایفا کرد. سيرانجام در ایين رویياروئی، شيرایط داخليی و مشروطه خواهی،آذر

شرایط جهانی بگونه ای رقم خورد که مشيروطه خواهيان توانسيتند بير دشيمن اسيتبداد طليب خيود غلبيه کننيد و 

 مستبدین به رهبری محمدعلی شاه قاجار مجبور به تسلیم در برابر آنان گردیدند. 

 

 ویس ها:پان

ا شکوهی از وزیران و درباریان و نمایندگان مجلس باجتماح  6/6141/ربی  62اجتماح خانه عضداعملس: روز ) * 

و آزادیخواهان و سران و رهبران انجمنهای ملی و مدیران جرائد و امثال آنان در دیوانخانيه عضيداعملس لیون و م

وسیله بین دینشدند تا ب هتبعید برخی از پیرامونیان شا تشکیل گردید. در این اجتماح مشروطه خواهان خواستار

این پیشنهاد را پذیرفت اما پنهانی درصدد مهیا شدن بيرای  ظاهرشاه و مشروطه خواهان اعفت ایجاد گردد. شاه ب

 (سرکو  مشروطه خواهان بود.

وم تزار روسیه جنگید روستائیان روسیه که با کاترین د 6771-72پوگاچف : یملیان ایوانوویچ رهبر شورر ** )

 (و شکست خورد.

کمیته ستار: کمیته ای متشکل از انقالبیون مشروطه خواه گیالن کيه جهيت پیشيبرد اهيداف مشيروطه *** )

 (خواهی بصورت سری در رشت تشکیل شد.
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                                    Abstract: 

 Iranian nation at some point in their history do actions to remove the political 

dictatorship and replacing it with a state based on law. After un interrupted efforts 

and removing various problems, this request achieved and the administration's 

autocratic became the Constitution. But little time had passed constitutional decree 

that appeared signs of discord and division. Finally, after two years of the triumph 

of constitutionalism and the formation of the first National Assembly, categorize 

and political divisions so deep and widespread that led to the bombing of the 

parliament was constitutional symbol. The contrast between the constitutionalists 

and the tyranny after the bombing of parliament continued too. This study intends 

to launch a new approach to these developments, the causes of certain categories 

and divisions    

   Keywords: constitution, tyranny, the National Assembly, constitution, Qajar, 

intellectuals    
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