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 چالش مشروطه خواهی در کرمانشاه

 0تمیپروین رس

 

 چکیده

 

اگر چه خاستگاه . بنب  مشروطیت باعو تقابل میان دو اندیشه و روش در حکومت شد

آن در تهران بود، اما شکل گیری تقابل میان استبداد و مشروطه و هواخواهانشان 

البته این تقابل با توبه . هایی در دیگر شهرهای ایران شد درپایتخت،موبش عکس العمل

در کرمانشاه هم که . ر شهرهای مختلف وبود داشت، متفاوت بودبه سطح ابتماعی که د

محصور میان ایالت بود، همراهی با مشروطه خواهی وبود داشت و در شکل تضادی با 

ها و اغتشاشات حاصل از این  آشوب. شد حکام شهر که از مستبدان بودند، بلوه گر می

رویگردانی مردم  تضادها در سطح شهر عامل متضرر شدن مردم گشت، ولی باعو

کرمانشاه از مشروطه خواهان نشد و همچنان از رؤسا و رهبران مشروطه خواه کرمانشاه 

اگرچه سرکردگان مستبد و حاکمان شهر نی  همگام با ایالت . کردند تابعیت می

این پژوه  بر آن . ها گسترش یابد توانستند بمعیتی با خود همراه سازند که آشوب می

کرمانشاه را در دورانی که فرمان مشروطیت صادر شد و تا به توپ  است که وضعیت شهر

شود، به قرار زیر  پرسشی که در اینجا مطرح می. بستن مجلس ادامه یافت، بررسی نماید

که اختالفات میان  آیا در شهر کرمانشاه با انقالب مشروطیت همراهی شد، یا این: است

توان  یان ایالت بوده است؟در پاسخ، میهای م مشروطه خواهان و مخالفانشان، درگیری

گفت، در کرمانشاه اوضاع شهر به علت همراهی با انقالب مشروطیت، متشنج شد، به 

                                                
 parvin.rostami@yahoo.com. گروه تاریخ دانشگاه پیام نور. 0

 6/6/68: تاریخ پذیرش                  05/02/62: تاریخ دریافت 

 مسکويه ی فصلنامه

 1231زمستان  32ی شماره 7سال 
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ی میان طیف مشروطه خواهان و مستبدان شهر، از انتخاب برای نمایندگی  طوریکه مقابله

 .مجلس آغاز گردید

ن،کنسولگری انگلیس، کرمانشاه، مشروطیت، مشروطه خواه، مستبدا :واژگان کلیدی

 سیف الدوله، ظهیرالدوله
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 مقدمه 

بنب  مشروطه خواهی در شهرهای ایران به یك گونه نبود و در هر شهری از روی کمی 

که پیشروان شایسته برای بنب  وبود  یا ف ونی آگاهی ها و سستی و استواری مردم و این

انقالب مشروطه (. 835 :0861کسروی، )داشته باشد، بنب  رنگ دیگری به خود گرفت 

ایران دارای . ی عطفی محسوب شود بریانی بود که توانست در تاریخ معاصر ایران نقطه

این بریان اگر چه در تهران شکل گرفت، اما . قانون شد و مردم هم حق حکومت یافتند

در کرمانشاه . در بسیاری از شهرستان ها، از بمله گیالن، تبری ، اصفهان نی  همراهی شد

 .م تحوالتی در حال شکل گیری بود و با بریان انقالب روانه گردیده

ای از ایالت  کرمانشاه شهری بود با قریش، پنجاه ه ار نفر بمعیت، در میان مجموعه     

بخ  اعظم ساکنان شهر را . کرد مانند کلهر، گوران، زنگنه، ایالت وند، سنجابی، کلیایی

ی کرمانشاه سبش شده بود  موقعیت ویژه. داد ل میاهالی شهرنشین وابسته به ایالت تشکی

که این شهر محل تالقی چند رویداد تاریخی باشد و چون از نقاط معتبر تجاری و مراک  

های اصالح  های نو چون بنب  مهم اداری غرب کشور بود، محیط مناسبی برای حرکت

 (.18/0: 0868سلطانی،)رفت  طلبی مشروطیت و پس از آن به شمار می

این شهر بی  از سایر .در کرمانشاه بنب  مشروطه باعو تغییر اوضاع و دگرگونی شد     

شهرها مردان مستبد و مقتدر داشت و در طلوع مشروطیت میدان بنگهای خونین و قتل و 

: 0838ملك زاده، )هایی گردید که در سایر نقاط ایران نظیر آن دیده نشده بود  غارت

151/2.) 

اوضاع شهر کرمانشاه در . ایجاد شدند، نشأت گرفته از مشروطیت بود هایی که آشوب     

اگرچه مستبدین شهر . این دوران تغییر یافت و خواستار همراهی با انقالب مشروطیت شد

ساخت و  ی مردم را با مشکل موابه می فراوان و در رأس قدرت بودند و این خواسته

 . اغتشاش گردیدها باعو متشنج شدن شهر و آشوب و  پایداری آن

در طی مبارزات میان مشروطه خواهان و مستبدان،غلبه با مستبدان و عشایر بود و      

مخالفان مشروطه دارای بمعیت و سنگرهای محکم و مسلح و مجه  و دامنه ی قدرت 
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ها و در میان ایالت  آن ها از محیط بازار و مراک  شهر تا اقصی نقاط خارج شهر و دهستان

 (.56: 0883غیرت،)شده بود و اشکاالت و خطرات زیادی در برداشت  مسلح کشیده

در کرمانشاه، با وبود شخصیت هایی مانند ساالرالدوله، سیف الدله، ظهیرالدوله که در     

غرب کشور و شهر کرمانشاه مصدر امور مهمی بودند و بر مشروطیت تأثیر گذار، باید به 

ها و دیگر  ها، شورش ی شود، تا بست نشینیتاریخ مشروطه ی این شهر نی  توبه کاف

های مؤثر شناسایی و می ان اثرگذاری و همراهی شان با بریان مشروطه  عوامل و شخصیت

 .خواهی مشخش شود

این مقاله بر آن است که وضعیت شهر کرمانشاه را در حکومت حاکمان شهر در      

مردم را با بنب  مشروطه  در حکومت امیر افخم، چال . دوران مشروطیت ترسیم نماید

خواهی در حکومت سیف الدوله، کشاکشی که میان مشروطه خواهان و مستبدان شهر 

هایی  وبود داشت، و در حکومت ظهیر الدوله، تظلم خواهی مشروطه خواهان و آشوب

 .گیرد، بررسی نماید که شکل می

 چالش مردم کرمانشاه با جنبش مشروطه خواهی حکومت امیر افخم،

ق زین العابدین خان امیر افخم قراگوزلو به عنوان .هه 0828ی سال  قعده شم ذیدر ش

وی به . ق وارد کرمانشاه شد.هه 0821حاکم کرمانشاه منصوب و در سی دهم محرم سال 

ق حاکم این شهر بود، منصوب .هه 0820بای عبدالحسین میرزا فرمانفرما که از سال 

ی همدان بود و در کرمانشاه  خم از مالکان عمدهامیر اف(. 130/8: 0868سلطانی،)گردید 

که دعوی  به اتکای رؤسای قبایل و ایالت توانست با آرام  حکومت کند، تازمانی

در (. 881: 0812اوبن،)خواهی آغاز شد و در برابر نهضت مشروطه مقاومت نمود  مشروطه

نچه که در رسید و آ های مشروطه خواهی به گوش می این دوره بود که کم کم زم مه

تهران روی داد، اخبار اعتراضات مردم تهران و مهابرت به حرم حضرت عبدالعظیم که 

البته، . رسید برای احقاق حق مردم در برابر بی قانونی بود به دیگر شهرهای ایران می

خواهی در شهرهای ایران به یك گونه نبود و در هر شهری، با توبه به  بنب  مشروطه
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در این میان هرج . های معقول، متفاوت بود ها برای کسش خواسته ی آنها و استوار آگاهی

هایی در  های دربار هم منتج به ایجاد سرکشی شد و بد خواهی پا می هایی نی  به و مرج

 . گردید مقابله با مردم می

علما و مرابع تقلید در تهران و دیگر شهرها در تشویق و تحریض مردم به روی      

در کرمانشاه نی  افرادی، از بمله آقای شیخ علی هیئت از . ب مؤثر بودندآوردن به انقال

ی علمیه، برای تبلی  مشروطیت از عتبات به کرمانشاه آمده بود و نامه هایی را  طالب حوزه

نی  از آخوند مال کاظم خراسانی هم در حمایت از مشروطیت برای افرادی از بمله رئیس 

های متعددی در کرمانشاه به  انجمن(. 016: 0831بی،سنجا)ایل سنجابی همراه داشت 

های انجمن فیض، انجمن مرک ی، انجمن بلدی، انجمن طالب، انجمن مساوات  نام

،انجمن عدالت، انجمن اصناف، انجمن تجار، انجمن مالکین و (32/0: 0863سلطانی،)

نجمن ها همه ی ا. انجمن شاه ادگان برای هواداری از مشروطیت تشکیل گردیده بودند

: همان)کتباً و به وسیله ی تلگراف صدور فرمان مشروطیت را از شاه خواستار شدند 

 .اما از عملکرد و اعضای این انجمن ها اطالعاتی در دست نیست(. 013

. در کرمانشاه مستبدان قدرت بیشتری داشتند و پذیرش مشروطیت با مشکل موابه شد     

که برای قبول کردن مشروطیت به علمای عتبات  اختالفات بسیاری روی داد، تا بایی

ی  علمای ثالثه. ها استفتاء نمودند که آیا مشروطه را بپذیرند یا نه ربوع کردند و از آن

نجف، یعنی بناب حجة االسالم آقای حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل، بناب حجة 

داهلل مازندرانی، االسالم آقای آخوند مال محمد کاظم خراسانی و بناب حاج شیخ عب

که مردم اطاعت احکام مجلس  حکم به وبوب مشروطیت دولت ایران دادند و این

 (.60/1: 0886ناظم االسالم کرمانی، )شورای ملی را بنمایند 

کتاب )کشاک  های میان مشروطه خواهان عامیونو مستبدان حامیان حکومت اشرافی      

ر کرمانشاه شکل گرفته بود و به همین دلیل از همان اوان مشروطیت د( 15/0: 0818آبی، 

نمایندگانی که از سوی مردم انتخاب و به طرف مجلس روانه شدند به راحتی انجام 

ی کرمانشاه، آیت  در نوزدهم ذی القعده، امام بمعه. نگرفت و با درگیریهایی همراه بود
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وی از مشروطه (.62/1 :0866ناظم االسالم کرمانی، )اهلل آقا اسداهلل آل آقا، وفات یافت، 

خواهان واقعی در شهر کرمانشاه بود که در انتخاب وکال سعی وافر داشت و مشروطه 

ی فشاری که از سوی مستبدان داشتند، از دست  خواهان یکی از رهبران خود را در دوره

اند و آنچه باعو  دادند و شایعه ای هم وبود داشت، با این امکان که او را مسموم کرده

 .ی بحرانیی بود که در خالل آن قرار داشتند شد، دوره این شایعه می تقویت

اعیان و سرکردگان کرمانشاه، درصدد کارشکنی در انتخاب وکالی مجلس شورای      

خواستند  بنابراین می. ملی بودند و از تهران هم برای فرستادن وکال تحت فشار قرار گرفتند

د و تمام وکال و رؤسای انجمن از خودشان که مجلس را باب میل خودشان تشکیل دهن

مردم کرمانشاه نی  که این امر را قبول . ی امور را نی  در دست خود نگه دارند باشد و همه

نداشتند،مستبدان را به وکالت نپذیرفتند و این مسئله باعو بغض و عداوت میان مستبدان و 

 (.213: 0835ظهیرالدوله، )مشروطه خواهان شهر شد 

ستبدان در رأس حاکمیت شهر بودند و مردم برای انتخاب وکالی خود باید از سد م     

حاکمیت شهر در تحت تسلط اعیان بود و این قشر برای ثبات . گذشتند حاکمیت می

مردم . بایگاهشان حاضر به پذیرش فرمان مشروطه و سهم حکومت مردم در آن نبودند

ی کردند و این پایداری باعو بروز شهر برای دستیابی به این خواسته شان پایدار

ی این پایداری غارت  های بسیاری در شهر شد و نتیجه ها و ناآرامی اغتشاشات، غارت

گشتند، نمایندگی مردم  اگر به انتخاب وکالی مستبدان راضی می. ها را در پی داشت آن

م شهر خاست و باز هم این مرد در مجلس نبود، نمایندگی حاکمیتی بود که از آن برمی

ها و گ ارش آشوب و نا آرامی شهر به تهران  شدند و همچنان آشوب بودند که متضرر می

خواستند و تأخیری که در  از تهران هم انتخاب وکال و فرستادنشان را می. شد فرستاده می

 .ها به مجلس شورای ملی شد، باعو بدنامی مردم کرمانشاه گردید فرستادن آن

را ناشی از تکان مشروطیت می داند که کشاکشی میان کهنه و کسروی این آشوب ها      

ها صنیع  این کشاک . های کهن نی  به میان آن آمده بود نو بود، امری که نادانی و کینه

غیر از »: الدوله رئیس مجلس شورای ملی را ناگ یر ساخت به گله بپردازد و چنین گوید
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خود را نموده و با احترام روانه  اهالی آذربایجان که بترتیش صحیح انتخاب وکالی

ی خودشان را در اینمورد بروز دادند، مثل  کردند، سایر والیات نفهمیدند و اغراض سابقه

 (.008/1: ؛ ناظم االسالم کرمانی، همان223: 0861کسروی،)« ق وین و کرمانشاه و غیره

برگشته بود،  سرانجام، حجة االسالم آقا محمد مهدی مجتهد که پنج سال بود که از نجف

برای وکالت کل انتخاب گردید، وی از روحانیان محبوب و آزادیخواه کرمانشاه بود که 

رهبری مشروطه خواهان را، بعد از مرگ امام بمعه آقا، اسداهلل آل آقا بر عهده گرفت و 

نمایندگان از کرمانشاه،حاج محمد صالح از سوی . ی او وکال را انتخاب کردند به وسیله

و حاج ملك محمد، به نمایندگی تجار و کسبه انتخاب شدند و برای شرکت در  مالکان،

ذشت، عازم تهران گ ن میآدوره ی اول مجلس شورای ملی که چندین ماه از تشکیل 

 (.013: 0831سنجابی،)شدند 

شعارهایی که برای همراهی مردم با مشروطه خواهان در بریان انتخابات مجلس داده      

ی اقتصادی  ، بنبه(36: 0816گروته،)« کاه  مالیات« »نان ارزان« »ملتبرای »می شد، 

داشت و عامل اقتصادی مناسش ترین روش برای تهییج و تحریك مردم در نهضتی 

 .ابتماعی بود که عالوه بر آزادی خواهی، خواستار مطالبات اقتصادی هم باشند

این سه . باره به آشوب پرداختندسه نفر از مغرضان و مستبدان علیه مشروطه خواهان دو     

های حسن کتیرائی، میرزا فتح اهلل اصفهانی و عبدالحسین خراسانی بودند که  نفر به نام

قدر تلگرافخانه متحصن .هه0825مشروطه خواهان ناگ یر شدند در چهاردهم محرم سال 

شان مستبدان واکن  تندتری ن. شوند و عرضحال خود را تلگرافی به تهران ارسال کنند

ی میرزا ابوالقاسم رئیس العلماء بمع شدند و متحصنان را در تلگرافخانه  دادند و در خانه

ی این  درباره(. 216:ظهیرالدوله، همان )هدف گلوله قرار دادند و هفت نفر کشته شد 

قضایا، در مجلس، حاج ملك محمد وکیل کرمانشاه، تلگرافهای تظلم مردم کرمانشاه را 

از سوی مجلس دستور . رفع تعدیات درخواست داشتند، قرائت کردکه از مجلس برای 

به دائر بودن انجمن بلدی در کرمانشاه که مستبدان درصدد برهم زدن آن بودند و از 
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ی این  در نتیجه. آمد( سه نفرفوق الذکر)طرف دولت دستور به تبعید آشوب گران 

 (.002/1: سالم کرمانی، همانناظم اال)ها امیر افخم حاکم کرمانشاه مع ول شد  درگیری

ها فراهم  ی ابتماعی و سیاسی برای ایجاد اح اب و انجمن ها، زمینه در پی این آشوب     

ق به وسیله ی سلیمان میرزای اسکندری که .هه0825بامع آدمیت در شعبان سال . شد

یکی از اعضای دوازده نفری بامع آدمیت بود، در کرمانشاه تأسیس و شروع به 

از اخوان آدمیت در کرمانشاه مخصوصا معتضدالدوله و قوام . ری و فعالیت نمودعضوگی

از فعالیت بامع آدمیت در کرمانشاه (. 16/0، 0863سلطانی،)التجار بسیار همکاری کردند 

 . اطالعی در دست نیست

ق در تهران رسمیت یافته بود، به تشکیل محافل .هه 0821که در سال « انجمن حقوق»     

این انجمن، فعالیت خود را در کرمانشاه هم شروع کرد و از همکاری . پرداخت ی  میو تبل

معاریف خوشنام کرمانشاه، مانند شاه اده علیخان، محسن میرزا، محمد میرزای خسروی، 

میرزا احمدخان معتضدالدوله، شاه اده سلیمان میرزای کرمانشاهی، شاه اده ابوالقاسم 

وره ی دوم مجلس شورای ملی از طرف کرمانشاهان به که در د( نجدالسلطان)میرزا 

 (.62-16: همان)اند  سمت نمایندگی منتخش گردید، برخوردار بوده

های صنفی به  ی انجمن ی همه ها مهم تر و در واقع نماینده ی انجمن انجمنی که از همه     

ی عمل و  بنابراین انجمن اصناف حیطه. بود« ی اصناف انجمن اتحادیه»رفت،  شمار می

پرداختند و تجار،  نفوذش در بین تمامی کسانی بود که به کار تولید و خرید و فروش می

ی  وبه امتیاز این انجمن داشتن پایگاه و پشتوانه. گرفت کسبه و صنعتگران را دربر می

در . ی مالی انقالب نی  محسوب کرد اقتصادی آن بود و شاید بتوان آن را پشتوانه

ر نظارت و قیادت آقا محمد مهدی، حاج میرزا زین العابدین مشیرالرعایا کرمانشاه در کنا

رفتند و در  و حاج حسن اعتمادالرعایا، از اعضای بربسته ی انجمن اصناف به شمار می

 (.38: همان)نیل به اهداف مشروطه بد بلی  داشتند 

روطیت بود که بر سیر بریان بنب  مش« انجمن غیرت»ی انجمن های مخفی،  از بمله

مدیریت این انجمن با حاج میرزا ابراهیم آقا وکیل تبری  بود که از . نظارت داشته است

Archive of SID

www.SID.ir



 10  چالش مشروطه خواهی در کرمانشاه 

 

 

را منشی زاده نایش دوم و « انجمن غیرت». رفت اعضای لژ بیداری ایران به شمار می

صندوقدار )سرتیپ اسداهلل خان ابوالفتح زاده نایش اول و محمدنظر خان مشکوة الممالك 

هم مان با تهران « انجمن غیرت»(.012/2: 0863رائین،)دادند  تشکیل می (لژ بیداری ایران

مرک ی آن آزادی  ی های مهم در کرمانشاه نی  تشکیل شد که هسته و سایر شهرستان

ی کرمانشاهی بودند، از بمله میرزا احمدخان معتضدالدوله، میرزا علی  خواهان بربسته

زا علی خان گوران، ابوالفتح میرزا دولتشاهی، خان وزیر، امان اهلل خان سیف السلطان، میر

محمدصادق میرزا دولتداد، یارمحمدخان سردار مجاهد، حسین خان معاون و غیره، بودند 

نظارت بر روند صحیح تحرکات مشروطه خواهان و برداشتن « انجمن غیرت»و ماهیت 

است ی پیشتازان استبداد مرک  و مناطق مختلف بوده  موانع و تسویه و تصفیه

 (.61-62/0: 0863سلطانی،)

ها، از  ، اگرچه به تصریح اعضا و سردمداران آن«انجمن حقوق»ها،  از میان این انجمن     

اند و در راستای بیداری و روشنگری افکار بامعه گام  طرفداران بدی مشروطه بوده

ازش ی س اند، اما در عمل و به هنگام اوج کشمک  مشروطه و استبداد، شیوه برداشته

بود « انجمن اصناف»، و از همه فعال تر (62/0: همان)اند  کارانه و حالت میانه روی داشته

ها و تظاهراتی در  که در بریان انتخابات مجلس شورای ملی بلساتی داشتند و سخنرانی

اطالعات مشخصی از عملکرد و فعالیت (. 33: گروته، همان)بعضی نقاط شهر بر پا کردند 

ها عضو  که افرادی که در این انجمن اما با توبه به این. ر دست نیستها د این انجمن

اند پس بسیاری از فعالیت  اند، از رؤسا و سرکردگان مشروطه خواه کرمانشاه بوده بوده

ها و بلسات  ها ناشی از برنامه ها و تحصن هایشان در مقابله با مستبدان و بست نشینی

 . انجمن هایشان بوده است

 کشاکش مشروطه خواهان و مستبدان،الدولهحکومت سیف 

ق این احتمال وبود داشت که سلطان محمد میرزا سیف .هه 0825در هشتم صفر سال 

البته سیف الدوله با  -به حکومت کرمانشاهان انتخاب شود ( برادر عین الدوله)الدوله 
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خان  خاطرات و اسناد حسین قلی)پرداخت مبلغی حکومت کرمانشاهان را به دست آورد 

مغیو السلطنه، )و در بیست و دوم صفر عازم کرمانشاه گشت  -(632: 0812نظام السلطنه، 

سیف الدوله زمانی به . و در ابتدای ربیع االول وارد کرمانشاه شد( 038و  066: 0810

حکومت این شهر منصوب گردید که مشروطه خواهان غارت شده ی کرمانشاهی در 

د ماه هم پس از ورود سیف الدوله از دادخواهی به او تهران متحصن مجلس بودند و چن

که از شاهدان عینی وقایع این  0فرج اهلل معتمدی. هم در کرمانشاه به نتیجه ای دست نیافتند

سیف الدوله بدون اطالع قبلی وارد و صبح روز بعد هم برای » : دوره بود، بیان می کند

« .ی میدان توپخانه به دار آویختارعاب مردم یکی از محبوسین را در زندان حکومت

 (.611/8: 0868سلطانی،)

سیف الدولهکه فردی مستبد و از طرفداران محمدعلی شاه بود، بدون توبه به      

ها و امور مردم و همچنین اعالم بی  های مجلس به منظور رسیدگی به شکایت تلگراف

زد و اوضاع را  امن میکرد و به این مشکالت د طرفی، به عنوان رهبر مستبدین عمل می

ها داده شده  و کسانی را که حکم به تبعید آن( 85:  0830گودرزی،)نمود  آشفته تر می

ربیع  21و  06ی مرابعت داد و اغتشاش همچنان ادامه یافت و در روزهای  بود، ابازه

ای از سران مستبدان شهر، اعظم الدوله، وثوق الممالك،  الثانی در اوج خود بود و عده

تشام الممالك کرندی و سواران کرندی و سنجابی را برای سرکوب مردم در خدمت اح

و قشون دولتی را که از طوایف چادرنشین همان حوالی (.216: ظهیرالدوله، همان)گرفت

ی رئیس العلماء، یکی از  بودند، به شهر وارد کرد و مردم نی  در مقابل به طرف خانه

قشون . دست داد حرکت مستمسك مناسبی به این. رؤسای ارتجاعیان هجوم آوردند

بود غارت ی حاکم،به بازار حمله بردند و آنچه  دولتی به امر سرکرده ی خود، یا ابازه

 (.15-11/0 :0818کتاب آبی، )کردند 

                                                
ی وکال از و آگاه و مطلع معمران از وی. است سینو دست ی نسخه صورت بهی معتمد انخ اهلل فرجی ها ادداشتی. 0

 صحبت و مالقات او با ،کرمانشاهان مفصل خیوتار تاریخی بغرافیای کتاب مؤلفی سلطانی آقا. بود کرمانشاهی دادگستر

 .است گذاشتهی سلطانی قاآ اریاخت در را خود محفوظات و خاطرات که است داشته مصاحبه وی با کرات به و کرده
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آیدکه حاج رستم بیگ سارابی، از  های فرج اهلل خان معتمدی چنین برمی از یادداشت     

ا به حمله به خانه ی ابوالقاسم رئیس العلماء تشویق مشروطه طلبان، همفکران خود ر

در این برخورد، مشروطه طلبان شکست خوردند و . کرد، که محل ابتماع مستبدان بود می

ی معین الرعایا و معاون الملك، که  بماعت مستبدان، مخصوصاً اتباع طایفه. متفرق شدند

داد زیادی قمه بند و تفنگچی ها هم از مستبدان سرسخت و متعصش بودند و همیشه تع آن

در اختیار داشتند به اتفاق سربازان و ماموران حکومتی، تمام بازارهای کرمانشاه را، از 

ی توپخانه تا چهارراه آخرت، آنچه مردم داشتند، بی  از ه ار و پانصد تا دو ه ار  دهنه

:  0868سلطانی،)ی صاحبان آن دکاکین را به غارت بردند  دکان، ثروت و سرمایه

136/8.) 

چون مشروطه خواهان حاکم را محرک غارت و خود را در مقابل او عاب  یافتند، به      

هر چند کنسولگری راضی به اقامت . ی کنسولگری انگلیس شدند قصد تحصن متوبه

متحصنان به اصرار تمام . مردم در آنجا نبود، اما دو ه ار نفر در آنجا اقامت نمودند

توانند خبری را  هاست، نمی ون تلگراف خانه در تصرف دشمنان آنشکایت داشتند که چ

به تهران مخابره نمایند و شرح حال و تظلمات خود را به دولت و مجلس معروض دارند؛ 

 (.11/0: 0818کتاب آبی،)اند  پس به ناچار وارد کنسولگری شده

نهان شد و چند اند، پ سیف الدوله که مطلع شدمردم درصدد تالفی غارت او برآمده     

با؛  همان)ی آرام   به شهر نمود  روز بعد بیگلربیگی شهر را مأمور حفظ  نظم و اعاده

گونه، باز هم مردم ستمدیده از دست استبداد به استعمار پناه  بدین(. 110: 0861بیگلری، 

 .بردند

که  های فرج اهلل معتمدی، از زعماء و ب رگان کرمانشاه کسانی بر اساس یادداشت     

حاج آقا محمد مهدی، شاه اده محمد باقر : دراین تحصن حضور داشتند عبارت بودند از

میرزای خسروی بد مادری رشید یاسمی، ابوالحسن خان زنگنه، میرزا احمد خان 

ی یاوری، میرزا صادق معتمدی،  معتضدالدوله، محمد بواد خان صمصام الدوله

سروی، حاج سید اسداهلل و برادرش سید محمدصادق میرزا فرزند محمد باقر میرزای خ
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احمد ک ازی، حاج میرزا عابد زین العابدین مشیرالرعایا، حاج رستم بیگ سارابی و 

ی زیادی از تجار، مشهدی کلبعلی خان قوام الرعایا، سلیمان خان امیر مقتدر زنگنه،  عده

ن افراد هم ، که تحصن ای(131: 0868سلطانی،)ملك ایرج میرزا امیر محترم و دیگران 

باعو تأسی مردم و هجوم به سوی کنسولگری انگلیس شد و شهر در حالت بنگ و ستی  

 .و آشوب قرار گرفت

ها به حسش  هایی بود که از درباری کرد، نامه آنچه اوضاع کرمانشاه را متشنج تر می     

را به ها  االمر محمدعلی شاه به سران ایالت غرب، کلهر و سنجابی، نوشته می شد و آن

ها به  این نامه. کردند حمله به شهر کرمانشاه و از میان بردن مشروطه خواهان تشویق می

ها را برای رهبران ملیون تهران فرستادند و از  دست مشروطه طلبان افتاد و سواد آن

: 0838ملك زاده، )بدخواهی محمدعلی شاه نگرانی و اضطراب خود را آشکار نمودند 

562/8.) 

رت خاربه به کنسولگری انگلیس پیام فرستاده شد که بر حسش حکم شاه، از وزا     

که این  با این. رؤسای ح ب عامیون، بخصوص آقا محمد مهدی، را تسلیم دولت کنند

ی  پیغام چند بار تکرار شد، کنسولگری حاضر به این کار نشد، زیرا که اگر این خواسته

به هر روی، . شد شتار و خونری ی واقع میگرفت، در کنسولگری ک شاه به اببار انجام می

این در حالی بود . متحصنان، از ترس بان و مال نمی توانستند از کنسولگری خارج شوند

که عمال انگلیس از دولت ایران چندین بار خواستند تا ترتیبی اتخاذ و تصمیمی گرفته 

 .شود که متحصنان کنسولگری را تخلیه نمایند

ی رئیس مجلس با  مجلس مداخله کرد و از مذاکرات مخفیانه در این حیش و بیش     

اتابك امین السلطان نتیجه چنین حاصل شد که به متحصنان تلگراف کنند و به ایشان 

که در همدان کمیسیونی منعقد بشود تا در این قضیه، بدون  اطمینان خاطر بدهند به این

. سای طرفین رسیدگی نمایدعمل آوردند و رفتار رؤ طرفداری از احدی، تحقیقات به

این . به مالطفت و خوش سلوکی مبدل بدارد« عامه»ضمناً حاکم رفتارش را با طرفداران 

ولی چندی نگذشت که از . خوش بینی وبود داشت که این عمل به تحقیق به نتیجه برسد
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طرف بمعیتی از مردم به سوی پناهندگان کنسولگری از خارج شلیك تفنگ شد و 

ع متشنج گشت که مجدداً از سوی اتابك به سیف الدوله تلگرافی با تشددی دوباره اوضا

بیشتر فرستاده شد که در این موضوع از وی توضیح خواستند و شخش او را مسئول امنیت 

 (.16/0-11: کتاب آبی، همان)کنسولگری قرار دادند 

ست که بر در بریان این وقایع در کرمانشاه رخدادهای دیگری نی  به وقوع پیو     

بریانات و آشوب ها در کرمانشاه تأثیرات چندی نی  بربا نهاد و دامنه ی آن را بی  از 

اولین واقعه، شورش شاه اده ابوالفتح میرزا ساالرالدوله برادر محمد . پی  گسترش داد

علی شاه بود که همانطور که کسروی می نویسد، ساالرالدوله در آرزوی پادشاهی بود، و 

های توده را با محمد علی میرزا دید، آت  امید و آرزو در دل  فروزانتر چون کشمک  

این بود که کم کم پرده از روی کار برداشت و نافرمانی آشکار کرد، و با دسته هایی . شد

که از کردها و لرهای تارابگر گرد آورده بود، به بروبرد و آن پیرامونها تاخت و به 

ری از سران ایل و سرکردگان نامه فرستاده بود که از وی به بسیا. غارت و آزار پرداخت

ی  اند و او به خواه  آزادیخواهان روانه سوی مجلس او را به یاری مشروطه خوانده

 (.16/0: ؛کتاب آبی، همان 816: کسروی،همان)شود  تهران می

ط میان این نامه رواب. در این میان، ساالرالدوله برای آقا محمد مهدی هم نامه فرستاد     

این احتمال وبود داشت که آقا محمد مهدی برای مقابله با . این دو را آشکار ساخت

سیف الدوله در صدد ایجاد رابطه با ساالرالدوله بوده که از نیروهای او بر ضد حاکم 

آن را که باز کردند، . این نامه برای منشی کنسولگری ارسال شده بود. مستبد استفاده کند

 .نام منشی برای آقا محمد مهدی نوشته و او را به کمك خوی  طلبیده بود ساالرالدوله به

. ی ساالرالدوله سعی وافری داشت و با محمد علی شاه همکاری نمود مجلس در رفع فتنه

ق با بمعیتی به .هه 0825ربیع الثانی سال  21حسام الملك همدانی و داوودخان کلهر در 

ساالرالدوله . ختی در ن دیکیهای نهاوند در گرفتمقابله ی ساالرالدولهرفتند و بنگ س

شکست خورد و فرار کرد و در کرمانشاه در کنسولگری انگلیس متحصن شد و پناه 

 (.816: ؛ کسروی، همان131/8: ؛ ملك زاده، همان053: 0812دولت آبادی، )گرفت 
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شاه از بدیهی است مساعدت در رفع شر ساالرالدوله باید موبش خوشوقتی محمدعلی      

اما باهطلبی شاه این بار هم نگذاشت مشروطیت را درک کند و از فوائد . شد مجلس می

ی ساالرالدوله، دوباره به ابرای  آن بهره ببرد و بالجمله با درباریان بعد از فراغت از قضیه

و فشار بر (. 053/2: دولت آبادی، همان)ی سرنگونی مشروطه خواهان ادامه داد  نقشه

هان بیشتر شد و زمانیکه از سوی مجلس تلگراف برای ایجاد کمیسیون مشروطه خوا

ی دوباره به کنسولگری،  تحقیق در همدان برای متحصنان کرمانشاه فرستاده شد، با حمله

که  مثل این(. 12/0:کتاب آبی، همان)از ایجاد هر گونه توافق بلوگیری به عمل آمد 

رالدوله، تقویت شده بود و اشراف و سیف الدوله از سوی درباریان، با شکست ساال

مستبدان شهر احساس قدرت بیشتری نسبت به متحصنان داشتند و تحصن و آشوب در 

 .شهر همچنان ادامه یافت

 تظلم خواهی مشروطه خواهان  حکومت ظهیرالدوله،

ق  از اتابك امین السلطان تلگرافی برای صفا علی .هه 0825در پنجم بمادی االول سال 

ر،ظهیرالدوله، حاکم همدان فرستاده شد که ظهیرالدوله را مأمور تحقیق و خان قابا

بررسی اموال غارت زدگان و آرام کردن شهر کرمانشاه و پایان بخشیدن به تحصن مردم 

ظهیرالدوله در تلگرافی که متعاقباً برای سیف الدوله ارسال . در کنسولگری انگلیس نمود

که تا چند روز دیگر در کرمانشاه است کرد، مأموریت خوی  را اعالم نمود 

هنگامی که ظهیرالدوله در هشتم بمادی االول به (.216-258: 0835ظهیرالدوله، )

کرمانشاه رسید، به کنسولگری انگلیس رفت تا با آقا محمد مهدی در باب ترک تحصن 

ه بعد از این دیدار، آقا محمد مهدی به منبر رفتتا تلگراف اتابك را ک. مذاکره کند

کند و متحصنان از کنسولگری  ی مأموریت ظهیرالدوله در اصالح امور بود، بیان می درباره

ظهیرالدوله پس از فارغ شدن از قضیه ی متحصنان به بازار غارت شده رفت . خارج شوند

 (.211-210: همان)تا از آنجا بازدید کند
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ت او را در کرمانشاه به بار دیگر تلگرافی از اتابك به ظهیرالدوله رسید و مأموری     

نخست، مقصرین طرفین و دربه تنبیه آنها »: نمود که شامل تری بیان می صورت روشن

. دوم، علت درست قتل و غارتی که در دفعه ی دوم واقع شده، معلوم شود. مشخش شود

سوم، انجمن دوباره از روی نظامنامه منعقد شود و اشخاصی که در این شرارت و قضایا 

تر، چهارم، متحصنین در  ه اند نگذارد که داخل انجمن بشوند و از همه مهمداخل بود

کنسولگری انگلیس باید فوری به آنها اطمینان داده شود و از کنسولگری خارج شوند که 

(. 212-218: همان)« ی بدید نشود ی تولید فتنه با وبود ظهیرالدوله در کرمانشاه وسیله

تابك، تلگرافی ارسال نمود و به وی اطمینان خاطر داد ظهیرالدوله در پاسخ به تلگراف ا

دهد که به تمام عرایضشان رسیدگی و رفع ظلم از  هایی که به مردم می که با وبود وعده

شود و همچنین به تبعیت از آقا محمد مهدی که از کنسولگری خارج  ی افراد می همه

شده اند، بج   شد،کنسولگری و تلگرافخانه را تخلیه کرده و از تحصن خارج

 (.218: همان)ساالرالدوله،دیگر کسی باقی نمانده است 

ای میان سیف  این احتمال و شایعاتی وبود داشت که نقشه ی از پی  طراحی شده     

الدوله و آقا محمد مهدی برای ایجاد آشوب و درگیری با سیف الدوله و تحصن در 

: ؛ کسروی، همان261،261،261: ظهیرالدوله، همان)کنسولگری وبود داشته است

توان منتفی دانست، زیرا زمانی که آقا محمد مهدی با  ؛اما این احتمال را می(816

ظهیرالدوله مذاکره کرد و از تحصن خارج شد، دیگر شواهدی وبود ندارد که 

ساالرالدوله و آقا محمد مهدی برای طرح این نقشه و عدم دستیابی به هدفشان با یکدیگر 

اند و یا سخنی در این مورد گفته شده باشد؛و شایعه ی این رابطه را مستبدان  هدیداری داشت

مسلم بود که . برای مخدوش کردن چهره ی آقا محمد مهدی مطرح کرده بودند

ساالرالدوله با آقا محمد مهدی که از رهبران مشروطه خواه کرمانشاه و مورد وثوق مردم 

روابطی برقرار کرده بود؛ هرچند آقا محمد مهدی  فرستاد، هایی که برای  می بود، با نامه

توانست از گسترده شدن اعتراض و تحصن در  با شخصیت بارزی که داشت، می

کنسولگری انگلیس و دخالت یك کشور بیگانه در امور داخلی ایران تا حدودی 
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ساالرالدوله هم شخصی نبود که مشروطه خواهی وی مبرز باشد، و . بلوگیری نماید

ی علیه سلطنت بود نه برای آزادیخواهی، که آقا محمد مهدی خواستار همراهی شورش و

کندکه این شایعه را مستبدان شهر  ثانیا، ظهیرالدوله اشاره می.و همکاری با او باشد

ی اغتشاش  پراکندند و به تهران مخابره نمودند که آقا محمد مهدی و پیروان  را مایه

 (.261: ظهیرالدوله، همان)بدانند 

این اغتشاشات باعو متضرر و کشته شدن مردم شده بود و قتل وغارت و آشوب تا      

که ملك  به طوری. دید ها همچنان در شهر ادامه داشت و روی آرام  به خود نمی مدت

ملك زاده، همان، )« خورد کرمانشاه در خاک و خون غوطه می»زاده آورده است که 

شهر تا آن مقداری که مربوط به اح اب »: ت، و در گ ارش کنسولگری آمده اس(562

است آرام ولی دزدی و قتل دائم الوقوع است و هنگام شش برای تردد مجاهدین در شهر 

 (.203/0: کتاب آبی، همان )« امنیت نیست

گوید، در تمام بی  از سی روزی که مردم کرمانشاه در  فرج اهلل معتمدی می     

حصن بودند، غیر از بعضی اعیان و مالکین که برای تلگرافخانه و اطراف آن در حال ت

ی مردم متحصن که شاید بی   آوردند، مخارج بقیه کردند و می ها از من ل غذا تهیه می آن

ی  نماینده)از سه ه ار نفر بودند، توسط سید اسداهلل و سید حبیش اهلل، برادران ملك محمد 

 (.136/8: 0868نی، سلطا)شد پرداخته می(کرمانشاه در مجلس شورای ملی

هایی را  ی متحصنان، اصناف کرمانشاه شرح غارت بازار و درگیری بعد از ختم غائله     

ای به ظهیرالدوله  که در میان مشروطه خواهان و مستبدان روی داده بود، به صورت عریضه

ه ق تلگرافی از اتابك اعظم به ظهیرالدوله آمد ک.هه 0825بمادی الثانی سال  02. دادند

و او را به تهران بفرستند ( 262: ظهیرالدوله، همان)شاه از خون ساالرالدوله گذشته است 

بمادی الثانی، ظهیرالدوله شکایت مردم کرمانشاه و گ ارشی از  08در (. 811: همان)

این شکایت در قالش . به صورت تلگراف برای اتابك فرستاد( امیر افخم)حاکم مع ول 

، و در (261-266: همان. )اصناف کرمانشاه به ظهیرالدوله دادندای است که  همان عریضه

سیف . روز هیجدهم، ساالرالدوله و سیف الدوله تحت الحفظ به تهران فرستاده شدند
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الدوله از حکومت کرمانشاهان مع ول گردید و ساالرالدوله یکماه در پارک اتابك 

آنچه باعو ع ل (. 850/0 :0812صفایی، )اقامت گ ید و سپس به اروپا تبعید گردید 

سیف الدوله شد، از یك سو شکایت مردم کرمانشاه در تخریش و غارت شهر توسط 

: کتاب آبی، همان)سواران ، و از سوی دیگر شکایت کنسولگری انگلیس از وی بود 

که شکایت کنسولگری از سیف الدوله در حکم ع ل  مؤثرتر  و احتمال این( 66/0و  16

 .اردبوده باشد، وبود د

تعدادی از شکایت کنندگان که اموالشان به غارت رفته بود، به طرف تهران رهسپار      

شدند، تا شکایت و تظلم خود را به مجلس ببرند، که قرار بر این شد که زیانهای وارد 

ق باعو . ه0825ربش  20اما قتل علی اصغر خان اتابك در . ها پرداخت شود شده به آن

وضعیت مجلس و دولت روال عادی خود را نداشت؛ به . گردید تر شدن اوضاع آشفته

که به مقصود خود  خواستند دست نیافتند و بدون این همین دلیل متضرران به آنچه می

 .برسند بازگشتند

اما مشروطه خواهان پس از مدتی بعد از ترور اتابك تقویت شدند و توانستند سیف      

نشاه به محاکمه بکشانند و در عدلیه زیر نظر عالء الدوله را بر اثر شکایت اهالی کرما

این پول را . الملك، وزیر عدلیه، محاکمه و به پرداخت هفت ه ار تومان محکوم گردید

پس به سیف .ی ظهیرالدوله برای برخی افراد ذوالحقوق فرستادند از او گرفتند و به وسیله

و از این به بعد (. 812/2: 0812صفایی، )الدوله ابازه ی بازگشت به مالیر داده شد 

ی حکومت ظهیرالدوله در همدان  حکومت کرمانشاه به طور غیر رسمی هم ضمیمه

به امر  0به نیابت ظهیرالدوله 0گردید و در کرمانشاه محمدرضا خان زنگنه، ظهیرالملك،

 . حکومت اشتغال داشت

                                                
 ریام مرگ از بعد که بود( یصفو مانیسل شاه ریوز) زنگنه خانی عل خیش نوادگان از رالملكیظه رضاخان محمد حاج. 0

 الملك حسام خان نیالعابد نیز که ق.هه 0813 و 0816ی ها سال در. گرفت قراری و ی عهده بر را زنگنه فوج استیر نظام،

  ین رالملكیظه و نییتع لرستان ی الحکومه شینا را الملك ریظه خود بانش از د،یگرد منصوب بردبرو و لرستان حکومت به

 به زنگنه فوج و لیا استیر شاه، نیناصرالد سلطنت زمان در ق.هه0800 سال به و نمود متیع  لرستان به زنگنه فوج همراه
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میان مشروطه  هایی که ق  عالوه بر درگیری.هه 0825در هشتم بمادی االول سال      

خواهان و مستبدان وبود داشت، با تحصن شیخ فضل اهلل نوری و دیگر مشروعه خواهان 

در حضرت عبدالعظیم، ن اع بین مشروطه خواهان و مشروعه خواهان نی  آغاز شد، و 

. هایی هم به شهرهای دیگر برای اطالع از تحصن خود به مردم ارسال کردند تلگراف

ها  هایی هم به شهرهای مختلف فرستاد که غرض آن آن تلگرافمجلس نی  در واکن  به 

هایی  ها واکن  در کرمانشاه در اثر این تلگراف. اختالفی بود که میان طرفین وبود داشت

در خاطرات علی اکبر سنجابی . محدود از مشروطه خواهان و مخالفانشان صورت گرفت

بره شد و خصومت شیخ و اعوان ها مخا از مجلس تلگراف هایی به شهرستان»: آمده است

در کرمانشاه طرفداران مشروطیت به تلگرافخانه هجوم . داشت و انصار او را اعالم می

در . آوردند و تحصن اختیار کردند و از خواسته های مجلس شورای ملی پشتیبانی نمودند

خ ها مستبدین و مخالفان مشروطیت نی  به تحریك مقامات دولتی و اغوای شی برابر آن

پس از ترور اتابك، تحصن (. 061: سنجابی، همان)« فضل اهلل نوری صف آرایی کردند

 .مشروعه خواهان نی  پایان یافت

مخالفت محمد . اوضاع مملکت و ناامنی و بی نظمی بعد از این ترور اف ای  پیدا کرد     

ایتخت بودند علی شاه با مشروطه آشکار شده بود و اهالی ایاالت و والیات مراقش وقایع پ

ی همراهی مسلح با مشروطه خواهان دادند و چون اکثریت  و در شهرهای ب رگ وعده

اهالی مملکت از ناامنی ها به تنگ آمدند، خواستار حکومتی بودند که امنیت را فراهم 

ها  شود، همراهی آن ی محمد علی شاه این امر فراهم نمی دانستند به وسیله کند و چون می

در این وضعیت (. 203/0: کتاب آبی، همان)توانست مؤثر باشد  خلع او میبا یکدیگر در 

های سیاسی والیات به شاه و وزرای  اعتماد نداشتند و انتخابات انجمن محلی در  انجمن

                                                                                                                     
 عهده بریی ها سالی ط در هم را کرمانشاهان متحکو مذکور مشاغل بری بعد سنوات در و محول تومان ریام رالملكیظه

 (. 512/2: 0861 ،یگلریب. )داشت

 .دیگرد نییتع رشت حکومت به ق.هه 0821 سال محرم در رالدولهیظه. 0
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ق دوباره سبش اغتشاش و متحصن شدن بمعیتی از مردم .هه0825کرمانشاه در شعبان سال 

 0(.65/0: همان)مدتی این غائله فرو خوابید در تلگرافخانه ی انگلیس شد که بعد از 

ق  و پی در پی از اسلحه در .هه0825بار دیگر شهر به حالت بی نظمی درآمد رمضان      

محرکان ناآرامی ها، .شد کردند که باعو ایجاد مخاطره برای ساکنان می شهر استفاده می

این بار هم . کردند عت میسیف الدوله حاکم سابق را از مرابعت دوباره به کرمانشاه ممان

آنچه باعو شد دولت از قصد خود برای حاکم نمودن سیف الدوله در کرمانشاه برگردد، 

دانست،  اعتراض سفارت انگلیس بود که آن را عملی غیر دوستانه نسبت به انگلستان می

زیرا در چند ماه پی ، سیف الدوله باعو شده بود که به طرف کنسولگری انگلیس در 

خسارت دیدگان غارت که به غرامت خود دست نیافته بودند، . شاه تیراندازی شودکرمان

خواست  ی این قضیه شده بود، می به تهران آمدند و اعتراض کردند و مجلس که درمانده

سیف الدوله را دوباره حاکم کرمانشاه نماید، تا این دعاوی را فیصله دهد، اما با اعتراض 

 (.025/0و  013و 66:همان)این امر منتفی شد سفارت انگلیس به صورت کلی 

او که در این زمان پیر و ناتوان . وقایعی باعو تغییر ظهیرالملك از حکمرانی کرمانشاه شد

شده بود، امر حکومت را به فرزند ارشدش، محمد حسین خان اعظم الدوله، سپرد و نایش 

نمی کرد و احکام  اعظم الدوله فردی مستبد بود و به درستی حکومت. االیاله شد

وی دستور سر بریدن فردی به نام حسن بژی را داد که مست . نمود سختگیرانه صادر می

                                                
تبری  نخستین شهری بود که انجمنی .  تشکیل انجمن ایالتی تبری  ایجاد شدپی ر شهرها در یگانجمن والیتی کرمانشاه و د. 0

مدند و در آرد می گنجا آزادی خواهان در آنام داشت که هر شش « انجمن ملی»در ابتدا . ت بر کارها برپا کردبرای نظار

ر شهرها نی  یك انجمنی از یگخواهان می خواستند در تبری  و د زادیآاین . و می کردندگفتگرفت کارها پیشزمینه ی 

زادی خواهان در هر شهری به آغاز بنب  بود و آگام که هنن آدر ه یژو به. ان توده برای نظارت بر کارها برپا شودگزیدگبر

تیبانی مجلس پشرفت که در موارد بسیاری به گنام « انجمن ایالتی»زادی در تبری  آاین کانون . یك کانونی نیاز داشتند

ر یگجاد انجمن در شهرهای دنهاد ایپیشدست آورد و  رو بایگاه استواری به از این. رفتاری رها کرده بودگن را از آبرخاسته و 

ربیع ) 0231ذارد که در خرداد ماه « بگانجمن های ایالتی و والیتی»ای برای  زیر شد قانون بداگانهگرا نی  داد که مجلس نی  نا

هار شهر چی  بینی شده بود که پری والیتی یگونه انجمن یکیایالتی و دگن قانون دو آدر . ذیرفتپپایان ( ق.هه 0825الثانی 

 .(116-116: کسروی، همان)شناخت « والیت»ر را یگو باهای د« ایالت»ربایجان، خراسان، فارس و کرمان ذآ
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بوده و اوضاع بازار را بر هم زده و قطع عبور و مرور کرده و ب رگان شهر را مورد اهانت، 

فحاشی و هتاکی قرار داده بود، و شخصی به نام کریم را که قصد داشت آقا رحیم مجتهد 

مانشاهی که از مخالفان مشروطه بود ترور کند و گلوی  را ببرد، حکم داد که او را کر

گ ارش به . ی توپ بگذارند و بدین وسیله او را مقتول و قطعه قطعه کردند بلو دهانه

تهران رسید که نایش الحکومه ی کرمانشاه، بعضی اشخاص را بدون محاکمه ی صحیح 

ص از وزیر داخله در مجلس استیضاح شد؛ وزیر در این خصو. حکم به قتل داده است

به نایش الحکومه حکم نموده است که  داخله بواب داد که به محض وصول این خبر،

اما این امر تا فرو افتادن محمد علی (.066/0:همان)برای محاکمه در تهران حاضر شود 

 0.شاه از تخت سلطنت محقق نشد

ق .هه 0821ید که در ماه ربیع الثانی سال انعکاس مجازاتها در تهران سبش گرد     

ظهیرالملك را از حکمرانی مع ول و به بای او شاه اده ع ی اهلل میرزا ظفرالسلطنه را به 

این ع ل و نصش موبش وخیم تر شدن اوضاع شد، . حکومت کرمانشاهان منصوب کنند

ت دور در گ ارش کنسولگری درباره ی این وضعیت آمده است که به علت حرکت ایال

و حوالی، کرمانشاه ظاهراً خیلی مغشوش شده است، ظفرالسلطنه وزیر بنگ سابق که به 

حکومت معین شده بود در راه کرمانشاه است و اوضاع شهر هم مغشوش باقی است و 

فعالً مأمورین دولتی که بتوان مطالش را به آنها اظهار داشت که اقدامی انجام دهند، 

ها بعد در  همچنان وضعیت کرمانشاه تا ماه(.033/0: ،همانکتاب آبی)باشد  موبود نمی

حالت آشفته و ناآرامی بود، ایالت مشغول غارت مسافران و یا بنگ مابین خود بودند و 

                                                
 چراکه. گردید مطرح دوباره الدوله اعظم ی محاکمه ی هیقض ،یملی شورا مجلس شدن باز و شاهی محمدعل خلع از پس. 0

 الدوله اعظم از که دموکرات ی فرقه سران.ردندک تحصنی ملی شورا مجلس در و رفتند تهران بهی بژ حسن مادر و پدر

 طرف از که آن تا شدند؛ خواستار را کرمانشاه حاکم مجازات و محاکمه و نمودند تیحما ها آن از نداشتند،ی خرسند

ی بعض ی لهیوس به چون الدوله اعظم. دیگرد منصوب کرمانشاه حکومت به السلطنه نظام به ملقشی ماف خانی رضاقل دولت،

 به او اع ام وی ریدستگ مأمور السلطنه نظام و  دهیگرد متهم استبداد ازی بانبدار به که بود یافته اطالع تهران در خود اندوست

 نگاه خود حراست و حفظی برا مسلحی تیبمع و رفت نورید بلوک در خود امالک به بلکه نماند، شهر در است، تهران

 (. 038-032: همان ،یسنجاب) شد فرستاده تهران به الحفظ تحت و ریدستگ سرانجامی ول.  داشت
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و در . کردند طوایف کاکاوند هم قصد حمله به کرمانشاه را داشتند و آنجا را تهدید می

یامده بود و شهر به حال اغتشاش ق ظفرالسلطنه حاکم بدیدن.هه0821بمادی االول سال 

 ( .221/0و  061:همان)باقی و تجارت هم متروک گردیده بود 

در تهران محمد علی شاه در فکر سرنگونی مشروطیت بود و همینکه تصمیم گرفت از      

شهر بیرون برود و در باغشاه اقامت نماید، اولین کاری که کرد سیمهای تلگراف میان 

گذشت  را قطع نمود و مراقش بود مردم ایران از آنچه در تهران میتهران و شهرستانها 

این بود که خبر وقایع تهران پس از زمانی به شهرستانها و مخصوصاً تبری  . مطلع نشوند

ی نجف تلگراف کرد و  ی علمیه های ایران و حوزه انجمن تبری  به عموم شهرستان. رسید

-133ملك زاده، همان، )اظهار نگرانی نمود از اوضاع تهران و بدخواهی محمد علی شاه 

از کرمانشاه، داود خان کلهر، ایلخان ایل کلهر، و افرادش به یاری محمد علی (. 136/8

 (.881: 0850خاطرات و اسناد ظهیرالدوله،)شاه رفته بودند 

به ب  »: گوید مهدی ملك زاده در مورد احساسات مردم والیات بر له مشروطیت می     

آزادیخواه حقیقی و مشروطه طلش واقعی تبری  و رشت که بان بر کف گرفته ای  عده

برای حفظ حقوق ملت مستعد و مهیا برای هر نوع فداکاری بودند احساساتی که از طرف 

شد بیشتر بنبه ی تظاهر و خود  ها در طرفداری از مشروطیت می مردمان بعضی شهرستان

. ر مورد این بمالت باید تعمق بیشتری داشتد(. 161/8: ملك زاده، همان)« نمایی داشت

ی ایالت و  اوضاع کرمانشاه در آشوب و خونری ی ناشی از مشروطه خواهی بود و با حمله

طبیعتاً انتظار بیشتری از . عشایر سرک  محاصر و روند زندگی طبیعی مردم مختل شده بود

دنباید داشت و مردمی که سطح زندگی پایینی داشتند و در اغتشاش زندگی می کردن

اگر چه . توانستند قشونی به راه اندازند مشروطه خواهان با مردمی که گرفتار بودند نمی

اوضاع ایران سراسر در عدم امنیت و آشوب بود، اما باز هم سطح زندگی و رفاه و آگاهی 

ی شهرهای ایران باالتر  کردند، از بقیه مردمی که در تبری  و اصفهان و رشت زندگی می

 .ی مشروطیت وبود داشت ها برای اعاده و انسجام آن بود
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سواران ایل کلهر و ایل سنجابی در کرمانشاه، قبل و بعد از به توپ بستن مجلس، به      

این ایالت (. 0138/5: ؛ ملك زاده، همان060: 0831سنجابی،. )محمد علی شاه پیوستند

ه خواهی مردم کرمانشاه به ی مشروط ها و حمالت بسیاری در دوره ها و آشوب گرفتاری

بعد از انتشار خبر رفتن محمد علی . شهر داشتند و زان پس هم به محمد علی شاه پیوستند

ها با  هایی از رشت و اصفهان برای انجمن والیتی و همراهی آن شاه به باغشاه، تلگراف

سخ ، اما شواهدی از پا(162/8:  0838ملك زاده،)مشروطه خواهان تهران فرستاده شد 

بعد از به توپ بستن مجلس به دستور محمد علی . انجمن والیتی کرمانشاه وبود ندارد

این . شاه، از طرف برخی روحانیان کرمانشاه تلگرافی مبنی بر تحریم مشروطه ارسال شد

افراد، کسانی مانند ابوالقاسم میرزا رئیس العلماء، حابی آقا اکبر، آقا علی آقا، آقا رحیم، 

 (.366/1همان، )ح، حابی آقا ولی و سلطان العلماء بودند آقا محمد صال

 

 نتیجه گیری

بنب  مشروطه خواهی در تهران باعو شد در شهرهای دیگر هم قیام هایی علیه ساختار 

سیاسی حاکم به وبود آید و کرمانشاه هم در نهضت مشروطیت ایران بر ضد رژیم 

دولت ناراضی و به حکومت مشروطه  مردم کرمانشاه از مظالم حکام. استبدادی سهیم بود

اولین . ی حقوق خود و قانون مداری بدانند کننده ها را حامی و تأمین امیدوار بودند که آن

نشانه های همراهی مردم این شهر با نهضت، در انتخاب نمایندگان مجلس تبلور می یافت 

لی برای عکس که سران مستبد شهر را به عنوان وکالی خود در مجلس نپذیرفتند و عام

العمل مستبدان و فشار بیشتر بر مردم گردید که هوادارانشان و ایالت اطراف شهر را برای 

غارت و قتل مشروطه خواهان تحریك نمودند، لذا اوضاع شهر متشنج می شود و مشروطه 

 .خواهان برای در امان ماندن به کنسولگری انگلیس پناهنده گشتند

رسید، اما ایستادگی مردم  ش دسته بندی ایالت به نظر میگرچه در ظاهر این اغتشا     

ها، نشات گرفته از آزادیخواهی مردم کرمانشاه بود، زیرا کسانی را  کرمانشاه در برابر آن
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به نمایندگی مجلس انتخاب نمودند که از آزادیخواهان بودند و به مشروطه اعتقاد داشتند 

خواهان کرمانشاه شده بود، نشانگر آگاهی  و تبعیت از آقا محمد مهدی، که رهبر مشروطه

شد که در  ابتماعی و سیاسی مردم شهر نسبت به ایجاد قانون و عمل به آن محسوب می

 . شدند برابر مستبدان پایداری نمودند که از سوی دربار هم تقویت می

ن، ایالت اورامان، باف، گورا: ای بود هر قسمت از کرمانشاهان در دست ایل و طایفه     

کلهر، زنگنه، وند، سنجابی، کلیایی، زند، بابالن، که همه ی ایالت، طوایف وابسته به 

ایالت کلهر و کرندی و سنجابی و رؤسایشان در دسته بندی های این . خود نی  داشتند

دوره بسیار شرکت داشتند و گاهی حامی مشروطه و گاهی بر ضد آن بودند و نهایتاً به 

 .رسیدند و در تضعیف مشروطه خواهان بسیار مؤثر بودند همکاری با محمدعلی شاه

ها و تقابل میان مشروطه خواهان و مستبدان را ناشی از تبانی  از سوی دیگر، این آشوب     

ی مشروطه خواهی  دانستند که در آن مقطع داعیه میان آقا محمدمهدی و ساالرالدوله می

ی و همراهی آقا محمد مهدی با ی همکار این احتمال وبود دارد که شایعه. داشت

ساالرالدوله از سوی مستبدان مطرح شده باشد که وبهه ی آزادیخواه آقا محمد مهدی به 

چال  کشیده شود که برای رسیدن به اهداف خود عامل ناامنی و قانون گری ی شده 

کرمانشاه دارای مستبدان . است و عاملیبرای قتل و غارت شهر با این همکاری گردید

های خونین مداوم در شهر محسوب  ها و بنگ در و فراوان بود که مسبش قتل و غارتمقت

شدند و حمالت ایالت مختلف به شهر نی  م ید بر آن می بود و باعو عدم همراهی  می

مردم کرمانشاه در یاری رساندن به مشروطه خواهان تهران در بریان به توپ بستن مجلس 

 . گردید
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