
 

 روز شمار جنبش مشروطه

 مسعود مھدوي: نويسنده 

 /1386/05 - 1583نسخه شماره مردم ساالري 

تاريخي ديگـر  -مشروطه را   جنبش به روز  -ھمانند بسیاري از رويـدادھاي  توان  مي  شروطه 14ن مـرداد، روز صـدور فرمـان م
بلکه براي بررسي آن بايد ريشه ھاي وقوع آن را جستجو کرد و پیامد ھاي اين حادثـه و سرنوشـت آن را در تاريـخ; منحصر کرد

صدور. معاصر ايران مورد بررسي قرار داد مدھا و نتـايج  آن چه مي خوانید مروري بر حوادث منجر به صدور فرمان مشروطه و پیا
 .اين فرمان است

 اعطاي امتیاز توتون و تنباکو به رژي   1890مارس  8
باع  کي از ات شاه بـه رژي ي اين امتیاز که شامل انحصار فروش توتون و تنباکو بود، در بازپسین سال ھـاي حکومـت ناصـرالدين 

دولت ايران ساالنه پانزده ھزار لیره و يک چھارم از سود ويژه از فروش; در برابر اين امتیاز مقرر شد. کشور انگلیس واگذار گرديد
اين امتیاز مانند بسیاري از امتیازات اين دوره از تاريخ ايران بدون در نظر گرفتن نفع کشور اعطا شده بود. اين کاال را دريافت دارد

   .و از اين رو با مخالفت عمومي در ايران مواجه شد
 لغو امتیاز تنباکو 1892آوريل  23

اين اقدام به رھبري روحانیون صاحب نام وقت میرزا محمدحسن شیرازي و میرزا محمدحسن آشتیاني به شدت مورد اعتراض 
يت حکومـت  فتواي. مردم به ويژه بازرگانان ايراني قرار گرفت توي در نھا ين ف مردم از ا باکو و پشـتیباني  روحانیون در تحريم تن

اين حرکت که به جنبش تنباکو شھرت يافته است، از نخستین تکان ھـاي اجتمـاعي بـود کـه. وقت را مجبور به لغو امتیاز نمود
   .زمینه ساز جنبش مشروطه شد

 قتل ناصرالدين شاه در حرم شاه عبدالعظیم  1896اول ماه مه 
صرالدين  رشد نابساماني در کشور و به موازات آن رشد نارضايتي به بستر گسترش انديشه ھاي انقالبي در اواخر حکومت نا

سید. شاه بدل مي گردد جزو ھمراھـان  میرزا رضاي کرماني که گفته مي شود از مريدان سیدجمالدين اسدآبادي بود و بارھا 
تاقي در ھمـان سپس در ا ھران شـده و  باس مبـدل وارد ت ديده شده بود، دو ماھي پیش از اقدام به قتل ناصرالدين شاه، بـا ل

صد. اطراف صحن شاه عبدالعظیم سکنا گزيده بود شاھي خــود ق سالگرد پاد سبت جشـن پنجـاھمین  به منا شاه  ناصرالدين 
زيارت حرم عبدالعظیم را نمود و در ھنگام اين زيارت میرزا رضاي کرماني ظاھرا به قصد دادن عريضه اي به شاه نزديک شد و او

 . را ھدف گلوله قرار داد
 قرارداد اولین قرضه از دولت روسیه 1900ژانويه  29

برا ي بھـره شکان و  مت بـه اروپـا بــه توصـیه پز به ھنگام صدراعظمي امین السلطان، مظفرالدين شاه به سبب بیمـاري و عزي
به موفقیـتي دســت.  گیري از آب ھاي معدني آنجا، نیازمند پول بود ھا و انگلیسـي ھـا  امین الدوله در تقاضاي پول از بلژيکـي 

روس ھا با پیش شرط ھاي سنگیني اعالم آمادگي کردند کـه مبلغـي معـادل بیسـت و دو. ناگزير به روس ھا روي آورد. نیافت
به 5میلیون و نیم منات در ازاي پرداخت  درصد بھره و براي مدت ھفتاد و پنج سال و ھمچنین در اختیار گرفتن گمرکات شـمال 

ست بابـت تـاوان لغـو قـرارداد تنبــاکو مبلـغ . ايران وام دھند مي باي نک 500عالوه بر اين دولت ايران از اين وام  به با ھـزار لــیره 
 .شاھنشاھي پرداخت شود

 اعطاي امتیاز نفت جنوب به دارسي 1901ماه مه  21
سط دادن و"  اجازه  دوره ناصري  طي امتیازنامه رسمي دولت شاھنشاھي ايران،  تفتیش، تفحص و پیداکردن و استخراج و ب

شد، در تمـام وسـعت بارت از گـاز طبیعـي و نفـت و قـیر و مـوم با حاضر کردن براي تجارت و نقل و فروش محصوالت ذيل کـه ع
، دوره1933ايــن قــرارداد کــه بـار ديگــر در سـال ." ممالــک ايــران در مــدت شصــت سـال از تــاريخ ايــران امـروز اعطــا مـي نماينــد

ھبري دکتــر 10با تغییراتي به مدت    رضاشاھي به ر سال تمديد مي گردد، زمینه ساز مبارزات وسیع ضداسـتعماري در ايـران 
   .مصدق و به ملي شدن صنعت نفت در ايران مي انجامد و تاثیرات عمیقي بر سراسر تاريخ ايران برجاي مي گذارد

 قرارداد بازرگاني و تعرفه گمرکي با روسیه 1901نوامبر 
سیار نـازل تـري نسـبت بـه کاالھـاي وارداتـي از سـاير کشـورھا  بر طبق اين تعرفه کاالھاي وارداتي از روسیه از تعرفه ھـاي ب

به پرداخـت. برخوردار شد بور  ني مج غیرعادالنه بودن اين امتیاز تحمیلي بیشتر به چشم مي خورد ھنگامي که بازرگانـان ايرا
در پي آزردگي انگلیسي ھا از اين امتیـاز. گمرکي به مراتب سنگین تر براي صدور کاالھاي صادراتي خود به روسیه مي شدند

 .و به منظور حفظ تعادل، دولت وقت ايران تنھا چند ماه بعد پیمان گمرکي جديدي با بريتانیاي کبیر منعقد مي کند
 انقالب روسیه  1905ژانويه   22

و گسترش ھرج و مرج داخلي در اين کشـور نیکـالي دوم امـپراتور روس  1905 -1904پس از شکست روسیه از ژاپن در جنگ  
عات و; ناگزير از صدور بیانیه اي مبني بر پذيرش برخي از آزادي ھاي اساسي نظـیر شکیل اجتما آزادي افکـار، آزادي بیـان، و ت

بورژوا دمکراتیـک ثبـت شـد، از انقالبــات. مصونیت ھاي فردي گرديد قالب  نوان ان اين تحوالت که در تاريخ کشور روسیه تحت ع
 .تندتر شدن حرکت انقالب مشروطیت در میھنمان گرديدمشروطه آغاز قرن بیستم بود و تاثیرات فراواني برروي شرايط ايران و 

 تشکیل جلسه انجمن مخفي درتھران) 1283چھارم اسفند  (1905فوريه  23
سیرجاني  به نوشته میرزامحمد ناظم االسالمي کرماني مولف تاريخ بیداري ايرانیان که به اھتمام زنده ياد علي اکبر سعیدي 

باره سخناني در  شنیدن  بائي و  يت هللا سـیدمحمد طباط منتشر شده است، پس از يکي از مالقات ھاي نگارنده اثر فوق با آ
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تبري از آنــان را وضعیت نابسامان کشور، کرماني در صدد برمي آيد با ارسال نامه اي به جمعي از فضال و دانشمندان، جمع مع
به صورت مخفیانه ايجاد و با بیدار ساختن احساسات وطن پرستانه آنان نسبت به وضعیت کشور و با اشاعه انديشه ھاي نـو،

به. آنھا را به مقابله با آن وضع ترغیب نمايد اين قصد میرزا محمد ناظم االسالمي کرماني با تشکیل انجمـن مخفـي در تھـران 
ست ايـن. انجام مي رسد طبق گفتار مولف، کتاب ابراھیم بیک که از ادبیات انقالبي آن زمان محسوب مي شد، در جلسـه نخ

 . انجمن مخفي قرائت شد و تاثیر بسیار بر اعضاي اين انجمن داشت
 تشکیل فرقه ايراني اجتماعیون عامیون در باکو) 1284 (1905

به بودنـد  یس و بادکو ھاي تفل شوب  .ايرانیان مناطق آذربايجان و گیالن در جريان ناآرامي ھاي آغاز قرن بیسـتم در روســیه و آ
ھاي سوسـیال یان بـا انديشـه  شنائي ايران حضور گسترده کارگران ايراني مقیم قفقاز و رفت و آمد میان اين دو نقطه موجب آ

يا" کمیته سوسیال دمکرات ايران"شد که مدتي بعد شاخه اي از آن " ھمت"اين آشنائي زمینه تشکیل حزب . دمکراسي شد
   .شاخه ھاي خود را در تبريز و ساير شھرھاي ديگر پايه گذاري کرد 1905فرقه اجتماعیون و عامیون نام گرفت که در سال 

ئي) 1284تا فروردين  1283  اسفند (1905مارس تا آوريل  دوران ناآرامي و اعتراض و اعتصابات ضديت با مسیو نوز اتحاد طباطبا
 و بھبھاني 

به دنبال گماردن نوز به وزارت پست و تلگراف نارضائي مردم از وي که به خاطر تھیه طرح امتیاز تعرفه گمرکي به نفع روس ھـا 
کـه مصـادف بـا ايـام 1283به طوري که در اواخر زمستان . و ھمچنین بدرفتاري وي با مردم زمینه کافي داشت، گسترش يافت
یه. محرم بود منبرھا و مساجد به مراکز بدگوئي از اين فرد بدل شده بود در اين میان روحانیوني چون سـیدعبدهللا بھبھـاني عل

سیدعبدهللا بھبھاني به دنبال. وي و علیه عین الدوله صدراعظم وقت که به نارضائي مردم اھمیتي نمي داد، فعال شده بودند
ند،. مي گشت  متحديني از میان علماي صاحب نام در تھران عددي کـه طـرف مـذاکره سـیدبھبھاني بود حانیون مت یان رو از م

 .سیدمحمد طباطبائي با وي بیعت کرد
 حدود دوھزار نفر در حرم شاه عبدالعظیم و درخواست عدالتخانه  تحصن) 1284آذر  22 (1905دسامبر 13

ند يـک مـن . قیمت قند در تھران و مناطق ديگر ايران گران شد) شمسي 1284 (1905دسامبر  11روز دوشنبه   (تا اين زمان ق
سیه و ژاپـن و ناآرامـي. قران شد 8و  7يک قران بود در اين زمان يک من ) مثقال 640 علت نايابي قند وارداتي به دلیل جنگ رو

شم از»عال. ھاي روسیه بود عني حـاجي سیدھا نان ي با بازرگانــان نمـود و يکـي از آ الدوله حاکم تھران اقدام به سخت گیري 
ھمین امر به ناآرامي ھا دامن زد و موجب وقايع مھم و رويدادھائي شد که زمینه ساز انقـالب. بازرگانان معتبر را به فلک بست

از جمله ھم صدائي و اتحاد بازرگانان و روحانیت در اعتراضات گسـترده و; و صدور فرمان مشروطیت و تشکیل عدالت خانه شد
صدرالعلما، شـیخ بائي، بھبھـاني،  شھر نظـیر طباط تعطیل بازار تھران و تحصن گروه بزرگي از تجار ھمراه با روحانیون مشـھور 

بار خواســت تشـکیل . محمدصادق کاشاني در عبدالعظیم بود يران بـه" عدالتخانـه"در اين تحصن براي نخسـتین  در سراسـر ا
 .ھمراه خواست ھاي ديگر مطرح شد

 صدور فرمان شاه براي تاسیس عدالتخانه باز گشت متحصنین) 1284دي ماه  22 (1905ژانويه  1
کرد کـه  مر  :به دنبال اعتراض شديد مردم به رفتن علما از شھر و اطالع شاه از اين اعتراضات به صدراعظم خود عیـن الدولـه ا
به. البته مقاصد آقايان را اجرا داريد و آنھا را تا فردا بیاوريد به شھر، واال من خودم میروم و آنھا را مي آورم" عین الدوله با تلفـن 

متحصنین قول داد که شاه با خواست ھاي آنان موافقت خود را اعالم داشته است و از آنان درخواست نمود که به تحصن خـود
عه . پايان داده به شھر بازگردند صن بـراي بازگشـت انتخـاب 16پس از حدود يک ماه از تحصن روز جم ذيقعـده را مھـاجرين متح

   .به دستور شاه بازگشت مھاجرين به تھران با استقبال رسمي و ھمچنین شور مردم مواجه شد. کردند
 مالنصرالدين در تفلیس  انتشار) 1285فروردين  18 (1906ھفتم آوريل 

کري در قفقـاز منتشـر  به نوشته يحیي آرين پور در کتاب معروف از صبا تا نیما، تا اوايل قرن بیستم ھیچ روزنامه و مجله قابل ذ
مالنصرالدين که از سوي جلیل محمد. به بعد جرايد و مطبوعات مانند ستارگان از پشت ابر سر در آوردند 1905نشده بود اما از 

بود. قلي زاده در تفلیس منتشر شد يکي از بنام ترين آنھاست طنزي آذربايجـان  مشـھورترين. اين نخستین روزنامه فکاھي و 
شود ھمکار آن میرزا علي اکبرخان صابر است که ھوپ ھوپ نامه اش معروف خاص و عام است و ھمان است که گفتـه مـي 

 . نسیم شمال بسیار تحت تاثیر آن قرار داشته است
 بست نشیني ملیون در قم و باغ سفارت ) 1285مرداد   تیر (1906ژوئیه 

شار و  کرده و روز بـه روز بــه ف شاه مقاومـت  ھاي  عده  اما پس از بازگشت متحصنین از عبدالعظیم، عین الدولــه در اجـراي و
از سوي ديگر تھییج مردم ادامه داشت و در نھايت به کشته شدن طلبه اي به نام سید عبدالحمید و. سرکوب مردم مي افزود

نان در شاري آ به دنبال آن گردھمائي و شورش مسجد آدينه و تعطیل بازار، شورش در شھر، تحصن روحانیون در مسـجد و پاف
پس از اين که سختگیري علیه متحصنین افزايش يافت رھبران اين شورش ھا قصد مھـاجرت بـه قـم. خواست عدالتخانه گرديد

نفر به قم رسیده در آنجـا 1000گروھي حدود . در اين مھاجرت شیخ فضل هللا نوري نیز در اتحاد با ديگر روحانیون بود. را نمودند
 .منزل کردند

از يک سـو دلبسـتگي و. در اين گیر و دارھا براي نخستین بار عبارت مشروطه و مشروطه خواھي نیز بر سر زبان ھا افتاده بود
یه لت عل قدامات دو نیاز آن روزگار مردم به روحانیون براي رتق و فتق امور و از سوي ديگر نگراني آنان از شايعاتي که در مورد ا

له تعـدادي از بازرگانـان کـه ھمـراه. آنان مي شنیدند فضاي شھر را ملتھب نگـه داشـته بـود گر از معترضــین از جم ھي دي گرو
سفارت انگلیـس روحانیون بودند، اما شھر را به قصد رفتن به قم ترک نکرده بودند از بیم جان خود و فشارھاي حکومتي به باغ 

   .رفته و در آنجا بست نشستند و سفارت انگلیس که در آن زمان از مشروطه خواھي مردم حمايت مي کرد، به آنھا پناه داد
 )1285مرداد   18برابر   1906تاريخ واقعي نھم اوت (تاريخ رسمي صدور فرمان مشروطه ) 1285مرداد  14 (1906پنجم اوت 

به روايتي مستند به تلگرافي بـه. ابعاد اعتراضات و بیش از آن به تعداد بست نشینان به ويژه در قم روز به روز افزوده مي شد 
به دنبال گسترش ابعاد بحران انگلیسي. ھزار تن رسیده بود14قم و پاسخي که آيت هللا بھبھاني به آن داده بود، اين تعداد به 

میرزا، ولیعھـد،. ھا به وساطت برخاستند و در اين میان نیز نامه ھائي میان روحانیون، شاه و ولیعھد رد و بدل شد محمدعلي 
بود ھاجرين برخاســته  که در ايـن میـان در. که در آن ھنگامه در رقابت و دشمني با عین الدوله قرار داشت، به دفاع از م شاه 
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مرداد   جريان کامل ماوقع و ابعاد بحران ماني را 1285قرار گرفت، در پاسخ به مطالبات مردم و رھبران آنھـا در روز سـیزدھم  فر
ھارده امـرداد . صادر کرد که از آن در تاريخ ايران تحت عنوان فرمان مشروطیت نام مي برند عني در چ 1285اين فرمان روز بعـد ي

 .يعني روز مشروطیت انتشار بیروني داده شد
 صدور اولین قانون انتخابات ) 1285شھريور  (1906سپتامبر  9
نشست باشکوھي با حضور ھمـه" نظام  مدرسه"پس از صدور فرمان مشروطیت روز شنبه بیست و ششم مرداد در سراي  

بار. علما، سران تالشگران، درباريان و وزيران به منظور گشايش مجلس موقتي تشکیل شد اين مجلس تا مدتي ھر ھفتـه دو 
ین الدولـه و. برپا مي شد و نظام نامه انتخابات نمايندگان ملت را تدوين کرد علي رغم مخالفت ھاي خودکامگان بـه رھـبري ع

ايجاد موانع بسیار، اين نظام نامه در ھفدھم شھريور به امضاي شاه رسید و بر اساس آن نخستین انتخابات نمايندگان شصت
 . گانه تھران آغاز شد

 افتتاح مجلس اول در تھران و افتتاح انجمن تبريز) 1285مھر ماه  15 (1906ھفتم اکتبر 
مي رسـید  بود نـان بـود،  سرکوب و فشـار محمـدعلي مـیرزا و کم .در اين میان اخبار تھران ھر چند نه به تمام به تبريز که زير 

ند صدد بسـت نشـیني در. شايع بود که شاه از امضاي نظام نامه انتخابات خـودداري مـي ک به شــیوه تھـران در  تبريزيـان نـیز 
مان در ايـن. کنسولگري انگلیس شدند ھائي کـه تـا آن ز بازرگانان و روحانیون در اين حرکت ھمـراه شـده و اختالفـات و در گیري

صندوقي. منطقه به نام گروه ھا و فرقه ھاي مذھبي متداول بود کنار گذاشته شد شیني  به منظور تامین ھزينه ھاي بست ن
شارھاي. را تاسیس کردند" صندوق مصارف انجمن عدالت و مشروطه خواھان اسالم"به نام  انقالبیون تبريز راه چاره در برابر ف

به . محمدعلي میرزا و ھمچنین پیشرفت امور را از تھران جويا شدند در ايـن فاصـله. روز کشـید 10پاسخ دير کرد و تحصن آنھا 
 .شاه ناگزير از پاسخ مثبت به خواست تبريزيان که به صراحت مشروطه خواھي بود، گرديد

خود را آغـاز کـرد  در اين میان برمبناي نظام نامه ين نظـام. انتخابات ابتدا نمايندگان تھران برگزيده و مجلس شوراي ملي کـار  ا
، زمین داران و)تن 10(، اعیان و بازرگانان )تن 4(علما ) تن 4(شاھزادگان : تقسیم مي کرد) طبقه(نامه مردم را به شش گروه 

به طبـق بازرگانـان و پیشـه وران تعلــق). تـن  32(، پیشـه وران )تـن 10(کشـاورزان  شترين نماينــدگان تھــران  بـه ايـن ترتیـب بی
   .داشتند

 انتشار روزنامه انجمن تبريز) 1285مھر ماه  27 (1906اکتبر 19
نق بیشـتري گرفـت  .روزنامه نويسي با استقرار مشروطیت در تھران و ھمچنین شھرھاي بزرگ ديگر کشـور از جملـه تبريــز رو

که در اصـل روزنامـه يز را  مه تبر ستین روزنا تالشگران مشروطه خواه تبريز که انجمن اين شھر را پايه گـذاري کـرده بودنــد، نخ
مه انجمـن"و بعد " روزنامه ملي"ابتدا از آن تحت عنوان . انجمن بود و اقدامات آن را منعکس مي کرد، تاسیس کردند ياد" روزنا

 .مي کردند
 کوشش محمدعلي شاه براي بستن انجمن تبريز و مخالفت عمومي ) 1285آبان  13 (1906چھارم نوامبر 

که مکـان اجتمـاع آزادي خواھـان و  يز را  تا انجمـن تبر بود  بال فرصـتي  به دن پس از نخستین پیروزي تبريز، محمـدعلي مـیرزا 
فق نبـود. مجاھدين بود منحل کند ھسـته اصـلي ايـن انجمـن جمعـي بـود کـه. اما در اين امر به دلیل مقاومت شديد مردم مو

کز غیــبي"مخفیانه جريان مقاومت را ھدايت مـي کـرد و از آن تحـت عنــوان  ند و از " مر شکیل شـده بـود 12نام مـي بر .نفـر ت
اما آزادي خواھان در برابر اين خواست ايستادند. محمدعلي میرزا امر نبودن قانون را بھانه ساخت و خواھان انحالل انجمن شد

يت و اعالم کردند که تا آمدن قانون اساسي به حفظ انجمن خواھند کوشید، آنھا دست به مقاومت شديد در شھر زدند و حما
مردم شـعار . عمومي مردم نیز پشتیبان آنان شد يز  و" زنـده بـاد مشـروطه"در روز قیام عمومي در شھر به دفاع از انجمـن تبر

میرزا ناچـار بـه عقـب نشـیني شــد و. را سر دادند" زنده باد آزادي" مدعلي  اين اعتراضات آن چنان گسترده بود که باالخره مح
. طي دست خطي موجوديت انجمن را به رسمیت شناخته و فردي را نیز از جانب خود براي اجراي تصمیمات انجمن تعیین کرد

 ايده ممنوعیت قرضه خارجي و مبارزه براي تاسیس بانک ملي ) 1285آبان  23 ( 1906نوامبر 
صدراعظم مشـیرالدوله اليحـه اسـتقراض مجـدد از دول خـارجي بـراي  حاج مخبرالسـلطنه از سـوي  لس،  شکیل مج پس از ت

لس آورد  پرداخت ھزينه ھا و بدھي ھاي دولت لس در مخالفـت و. را براي تصـويب بــه مج ين درخواسـت ھمھمـه اي در مج ا
در نھايت حاج امین الضرب ضمن سخناني در رد اين اليحه و نشان دادن ادعاھاي بي پايه دولت مبني بـر. موافقت برپا ساخت

اين ايده به شدت مورد حمايـت مـردم. احتیاج به پول، براي نخستین بار ايده تاسیس بانک ايراني با سرمايه ملت را مطرح کرد
مردم براي جمع آوري سرمايه نخستین آن به ويژه زنان از خود فـداکاري. در کشور و در شھرھائي چون تھران و تبريز روبرو شد

 .ھاي بسیار نشان دادند
 مرگ مظفرالدين شاه) 1285ديماه  18 (1907  ژانويه 8  توشیح قانون اساسي) 1285نھم ديماه  (1906دسامبر  30

بار فرسـتاده شـد  براي امضاي شاه  قانون اساسي مشروطه پس از تدوين توسط مجلس  لت در بـه. به در امـا درباريـان و دو
شاه در اسـتقبال. امضا رساندن و عودت آن تعلل مي کردند در اين میان محمـدعلي مـیرزا کـه بـه سـبب بیمـاري مظفرالــدين 

يت هللا شین وي شـده بــود، بـراي حفـظ حمايـت دو آ نیز جان صله  شده و بالفا ھران  بزرگي از روحانیون مشـروطه خـواه وارد ت
وي پسر مشیرالدوله صـدراعظم را فرســتاد تـا نماينـدگان. مشروطه خواه بھبھاني و طباطبائي از خود ھمراھي نشان مي داد

قانون. بیايند و در مورد بندھائي از قانون اساسي مذاکره شود سیدند و  مذاکرات بیشتر بر سر مجلس سنا بود که به توافق ر
 .اساسي مشروطیت در واپسین روزھاي زندگي مظفرالدين شاه به تائید وي رسید

 به تخت نشستن محمدعلي شاه) 1285ديماه  29 (1907ژانويه  19
لس  چون. در مراسم تاج گذاري وي ھمه اعیان، علما و سفیران و کنسول ھا شرکت داشتند، اال نمايندگان مج تني  کي دو ي

ھمین امر بیانگر نظـر و احسـاس. صنیع الدوله و سعدالدوله نیز به عنوان اعیان و نه نماينده ملت در اين مراسم حضور داشتند
 .واقعي محمدعلي میرزا نسبت به مجلس و نمايندگان مردم بود

   مدارس دخترانه و لغو جھیزيه سنگین در قطعنامه اجتماع زنان در تھران  تصويب تاسیس) 1285دي ماه  30 (1907ژانويه  20 
 ورود نمايندگان آذربايجان به تھران) 1285بھمن  18 (1907فوريه  7
تن به نمايندگي تبريز برگزيده شدند و باالخره پس از مدتي تعلل و پس از فشارھائي از سوي تھران، انجمن شـھر آنـان را 12 
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نه شـده بـود. روانه تھران ساخت بل روا کران. البته يکي دو تن از برگزيدگان از جمله تقـي زاده مـدتي ق طالـب اف از روشـن ف
بود ين. صاحب نام مشروطیت نیز در میان انتخاب شدگان  شده و ا لزده  یان د ين زمـان از مشـروطه خواھـي ايران امـا وي در ا

در روز عزيمت نمايندگان، مردم شھر بازار را بستند و در شور و شوق بسیار نمايندگان خود را با دلي پرامید. انتخاب را نپذيرفت
 .به آينده روانه پايتخت کشور و مقر مجلس مشروطه کردند

 عزل مسیو نوز به وسیله محمدعلي شاه) 1285بھمن 21 (1907فوريه  10
بود  که. يکي از مشکالت اساسي مجلس عدم پاسخگوئي دولت و وزرا در برابر نمايندگان مردم  ھمیـن مشـکل در ھنگـامي 

از. مجلس موضوع استقراض خارجي و ارزيابي از بودجه دولت و کسر بودجه را در دستور کار خود قرار داد، به شـدت بـروز کـرد
سترده مـردم حران و اعتراضـات گ جمله مسیو نوز که يکي از چھره ھاي ضد مردمي بود که رفتار وي يکي از عوامـل تشـديد ب
پیش از استقرار مجلس بود، با وجودي که مسئولیتھاي بسیار سنگیني داشت و اختیار بسیاري از امور را که مسـتقیما منابـع
ضور در برابـر مي داد و حاضـر بـه ح درآمد دولت به حساب مي آمدند را در دست داشت، اما ھیچ گونه اھمیـتي بـه مجلـس ن

ضاي آن در. نمايندگان ملت نبود لت و اع ھمین امر به طرح يکي از مسائل اساسي يعني ضرورت مسـئولیت و پاسـخگوئي دو
ند. برابر مجلس نمايندگان منجر شد شاري مـي کرد ھاد پاف امـا. بخشي از مجلس به شدت روي ضرورت معرفي وزرا به اين ن

ند مي نمود در ايـن میـان پافشـاري از. صدراعظم و البته به پشتیباني شاه از اين امر به ويژه معرفي نوز به مجلس خـودداري 
اخبار مقاومت و کارشکني ھاي محمدعلي میرزا و صـدراعظم بـه. سوي نمايندگان آذربايجان و به خصوص تقي زاده بیشتر بود

که از 7آنھا . تبريز رسید و مردم اين شھر را به اعتراض و جوش و خروش دوباره و فشار بر تھران کشاند درخواست طرح کردند 
بود ھاي آنـان  سوولیت  لس از تعـداد وزرا و م خارجي و اطـالع مج پس از. جمله اخراج نوز، ممنوع شـدن بـه کارگمـاري وزيـر 

مردم تـن داد و  به ھمراه فشار الينقطع از تبريز،  مذاکرات پرالتھاب میان دولت و نمايندگان مردم، محمدعلي میرزا به خواست 
 .نوز باالخره از کار برکنار شد

 الغاي تیول و تصويب اصالحات مالیاتي) 1286فروردين  ( 1907آوريل   مارس
یات) 1: مجلس اول در اقدامات مالیه خود چندين مصوبه بنیادين داشت  نسخ قاعـده تسـعیر، قیمـت گـذاري بــراي دريافـت مال

شت)  2امالک در بخش کشاورزي  یه دا بودن اراضـي کشـور تک مي  بر عمو یول داري کـه  قطـع قسـمتي از) 3. نسخ قاعده ت
تدوين آنھـا در کتابچـه) 4مستمريات کارگزاران و ديوانیان و حقوق بگیران دولت  با  اقدام به جمع تفاوت عمل با اصل مالیات که 

تاه مـي کـرد تون ايـن اقـدامات. جمع، دست حکام واليات را از دريافت مبالغ اضافي به نام مالیـات کو یب بـه گفتـه لم بدين ترت
 .مجلس موجب انحالل روش قديم زمین داري شد که از ويژگي ھاي قاجار بود

 بازگشت امین السلطان ) 1286ششم ارديبھشت  (1907آوريل  26
محمدعلي میرزا که از جلوگیري کار مجلس و ھمچنین تسلط بر اوضاع آشفته کشور وامانده بود، خواھان بازگشت میرزا علـي

شمالي. شد) امین السلطان(اصغرخان اتابک  اين امر با مقاومت شديد برخي از نمايندگان در تھران و مجاھـدين در سـرحدات 
ین. ايران و در تبريز مواجه شد گر ام اما از آنجائي که مجلس خود بر اوضاع و آشوب ھاي کشور تسلطي نداشت و از سوي دي

لب به تھــران ج  السلطان خود را پشیمان از کرده ھاي سابق خود نشان مي داد، توانست راي مجلس را براي بازگشت خود 
امـا. وي پس از بازگشت به ياري محمدعلي میرزا به عنوان وزير داخله و سروزير مجددا سررشته امور را به دسـت گرفـت. کند

 .در ادامه کار پشتیباني محمدعلي میرزا را از دست مي دھد و باالخره در اثر ترور کشته مي شود
ظر در   اعتصاب عمومي در تبريز علیـه شـیخ فضـل ا) 1286ھفتم ارديبھشت  (1907آوريل   27 يد ن براي تجد  و پیشـنھاد او 

 متمم قانون اساسي
طرح تھیـه شـد. متعاقب ايراد تبريز به کم و کاستي ھاي قانون اساسي، تدوين متمم آن در دستور کار قرار گرفت  امـا از. اين 

سوي ديگر مدتي بود که ديگر يک دستي در میان روحانیون در باره مشروطه و مطالبات فزاينده آزادي خواھان مانند تاسـیس و
شروطه خواھـان نمـوده و مطالبـه. گسترش مدارس دخترانه، وجود نداشـت ضايتي از م شیخ فضـل هللا ابـراز نار یان  در ايـن م

نداخت. مشروطه مشروعه و پیروي از احکام شرع مي کرد سي را بــه تعويـق ا شار متمـم قـانون اسا .اين مخالفت ھا کـار انت
در اين میان اتابک که از اختالف و دودستگي روحانیون مطلع شده بـود،. آزادي خواھان تبريز در انتشار اين قوانین پافشار بودند

در تبريز در مخالفت با پیروان شیخ فضل هللا نوري در شھر و در محل انجمن، برخي دسـت. به دامن زدن به بحران مشغول شد
مردم در اداره. به اعتراض زدند یل بـازار و گردآمـدن ھمـه روزه  سي بـه تعط اعتراضات تبريز به ديرکرد انتشار متمـم قـانون اسا

مخالفت ھاي اصلي بر سر اصول ھشتم، نـوزدھم و. پست براي ارسال تلگراف به تھران و پرسش از علت اين ديرکرد، انجامید
یچ قـانوني نبايـد مخـالف احکـام. بیستم اين متمم بود بر ايـن کـه ھ عالوه بر اين شیخ فضل هللا اصلي را در نظر گرفته مبـني 

بنابر اين مي بايست ھیاتي از علما براي تعیین مطابقت قوانین موضوعه با. شرعي بوده و تشخیص آن نیز برعھده علما است
کي از نماينـدگان  البتـه. احکام اسالم تشکیل مي شد و اين وظیفه را برعھده مي گرفت مان سیدحسـن تقـي زاده ي در آن ز

 .تبريز از تصويب اين اصل در مجلس جلوگیري به عمل آورد
 انتشار روزنامه حبل المتین درتھران) 1286نھم ارديبھشت  (1907آوريل  29  
مي شـد  حبـل المتیـن  گري در کلکتــه منتشـر  ھران را  حبـل المتیـن. نـام دو نشـريه اسـت کـه يکـي از آنھــا در تھـران و دي ت

حبل المتین تھران.کلکته را منتشر مي کرد  سیدحسن کاشاني مي نوشت که برادر کوچکتر مويداالسالم بود که حبل المتین
به چـاپ. کلکته بود  منتشر شد و در واقع شعبه اي از حبل المتین  1325ربیع االول  15در  ھران  اين روزنامه که ھمـه روزه در ت

پس از فتح تھران نیز دوباره منتشر شد. مي رسید و تیراژ قابل توجھي داشت، تا زمان به توپ بستن مجلس انتشار مي يافت
 .ولي باز ھم دير نپايید

 انتشار روزنامه سوسیالیستي صوراسرافیل) 1286خرداد 9 (1907آوريل  30
خان. ماه پس از استقرار مشروطه در تھـران منتشـر شـد 9نامه ھفتگي صوراسرافیل   سم  سرمايه مـیرزا قا مه بـا  ين روزنا ا

دھخدا در واقع سـر دبیـر. تبريزي و کوشش میرزا جھانگیرخان شیرازي و ھمکاري موثر میرزا علي اکبر خان دھخدا منتشر شد
به. میرزا جھانگیرخان در کودتاي محمدعلي شاه در استبداد صغیر در باغ شاه کشته شد. آن بود خدا  میرزا علي اکبرخـان دھ

 .غرب پناھنده شد و بعدھا از سیاست دست کشید و به نوشتن لغت نامه پرداخت
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 بست نشیني نوري در شاه عبدالعظیم) 1286تیر  31 (1907ژوئن  21
علي رغم توافق ھائي که بر سر مطابقت قوانین با احکام اسالمي و نظارت فقھا بر مصوبات مجلس میان روحانیون مشـروطه 

عي خواه و شیخ فضل هللا صورت گرفته بود، اما مخالفت ھاي وي با اصول بنیادين مشروطه خواھي از جمله آزادي ھاي اجتما
در برابر تبلیغات منفـي و. جدال با مشروطه خواھي و شريعت خواھي شیخ فضل هللا وي را به دربار نزديکتر کرد. تداوم داشت

بدگوئي ھاي وي و تحريک علیه مشروطه، مشروطه خواھان به مقابله برخاستند و چون شیخ و يارانش عرصه را بر خـود تنــگ
گر و. عبدالعظیم کوچ کرده و در آنجا بست نشستند  ديدند، به شیخ فضل هللا از عبدالعظیم مکتوباتي به تھران و شــھرھاي دي

شنگر" لوايح"از اين مکتوبات تحت عنوان   روانه مي کرد  ھمچنین نجف، مي شـود کـه در اسـاس رو برده  شیخ فضل هللا نـام 
 .ديدگاه ھاي وي در مخالفت با مشروطه بوده است

 روس و انگلیس در سنت پترزبورگ  1907امضاي قرارداد ) 1286شھريور  9 (1907اوت  31 
شتار غارت و ک ندازي و يـورش و  ست ا مورد د شروطه  در اين زمان در حالي که مرزھاي غربي ايران در ناتواني کامل دولت م
يران و دســت سیم ا برده و تق يران بھـره  عثمانیان قرار داشت، دو دولت رقیب روسیه و انگلیس نیز از ھمین ضعف و نــاتواني ا

ند خود قـرار داد لي مابیــن. اندازي به يک پارچگي و تمامیت ارضي کشور را در عمل در دستور کار  پیرو رقابــت ھـاي بیــن المل
ضروري کشورھاي استعمارگر اروپائي اتحادي میان دو کشور روسیه و انگلیس در برابر کشور جوان و تازه به میدان آمده آلمان 

بود 1907قرار داد . بود طابق ايــن قـرارداد. در اصل توافقي الزامي میان اين دو ابر قدرت در مورد ايران و برفراز سر دولت ايران  م
 .کشور به سه منطقه نفوذ روس، انگلیس و حیطه دولت مرکزي ايران در ناحیه میانه تقسیم شده بود

 تصويب رسمي متمم قانون اساسي) 1286مھرماه 15 (1907ھفت اکتبر 
تل. پس از گذشت ماه ھا کشاکش باالخره تھیه متن متمم قانون اساسي خاتمه يافت  در اين میان در فضاي ترسي کـه بـا ق

امین السلطان براي درباريان حاصل شده بود و در سايه درايت احتشام السلطنه و برخي ديگر از نمايندگان مجلس، طي نامـه
عالم. ھايي شاه و کلیه درباريان و اعضاي دولت به ھمکاري با مشروطه فراخوانده شـدند سخي وفـاداري خــود را ا شاه در پا

سال قمـري(پس از آن طي مراسمي در مجلس . را نیز صادر کرد  داشت و اذن اعالم وفاداري وزرا درست پس از گذشت يـک 
پس از. تن سران کشور به وفاداري به مشروطیت سوگند ياد کردند 500و با حضور جمعیتي حدود ) از صدور فرمان مشروطیت

شد و خـبر تصـويب 1286اين مقدمات، در روز پانزدھم مھرماه  از طرف مجلس شوراي ملي تلگرافي به سراســر ايـران ارسـال 
 .متمم قانون اساسي و تائید آن توسط محمدعلي شاه را اعالم کرد

 حضور شاه در مجلس و سوگند خوردن او براي حفظ قانون اساسي) 1286آبان 19 (1907نوامبر  12
شاه و جه کشـور و تعییـن و کـاھش بودجــه دربـار و مسـتمري  يکي از اقدامات مھم مجلس در اين روزھا بررسي درآمـد و بود

خود خـودداري کـرد. ولیعھد بود ستمزد خدمـه  خت د ين. البته محمدعلي میرزا در اين زمینه چیزي نگفت اما از پردا جود ا با و
کم فضاي قتل اتابک، جاي زيادي براي مخالفت با مجلس نگذاشته بود و در مجموع روحیـه ھمراھـي بــا مشـروطه خواھـان حا

بود کـه در روز . بود به 19شاه براي خشـنودي نماينـدگان مجلـس قـول داده  سوگند وفـاداري  ضر شـده و  بان در مجلـس حا آ
یان صـف مـردم کـه ابـراز احساسـات مـي. مشروطه ياد کند در اين روز محمدعلي شاه سوار بر کالسکه روباز خود و عبور از م

موده"کردند در مجلس حاضر شد و سوگند ياد کرد که  يران ن صروف حفـظ اسـتقالل ا خود را م مام ھـم  قـانون اساسـي و... ت
 ." مشروطیت ايران را نگھبان و بر طبق آن قوانین مقرره سلطنت کند

 کودتاي نا فرجام محمدعلي شاه با حمايت نوري) 1286آذر 24(1907دسامبر 15
محمدعلیشـاه کـه مخالفـت خـود را نسـبت بـه مجلــس و اقــدامات مشــروطه خواھــان ھرگـز فرامـوش نکــرده بــود، تعــدادي از 

عداد و -)2عملکرد مجلس مبني بر دخالت در امور دولت و  -)1نمايندگان مجلس را به حضور خواست تا عدم رضايت خود را از  ت
خود دفـاع. رفتار بي رويه انجمن ھا را به اطالع آنان برساند بار فرسـتاده و از به در شورت نامـه اي  نمايندگان مجلس پس از م

شتند. کردند جه اي بـه آنھـا ندا به عنـوان. اما در ھمین ھنگام در پايتخت حوادثي به چشم مي خورد که مجلسیان چندان تو
به تـازگي درمنصـب  مدعلي مـیرزا وي را  ھادر، کـه مح چي"نمونه درخواست ھفتصد سواره از آذربايجان توسط امیرب کشـیک 

شتند  قرارداده بود، بدون اطالع وزير جنگ" باشي .يا نیروھاي طرفدار دربار ھرجا که مي توانستند آشوب و فتنه بـه پـا مـي دا
ھا   روز يکشنبه سوم آذرماه بود که به ھنگام صبح جماعتي تحريک شده در مقابل مدرسه سپھساالر مع انجمن گـرد  محل تج

یدان توپخانــه. آمده و به توھین و دشنام به مجلس و مشروطه و ايجاد آشوب پرداختند جي از سـپاھیان امیربھـادر در م بعد فو
به ايـن جمـع. گرد آمده و به برپا کردن خیمه و چادر و آشپزخانه پرداختند حانیون ضـد مشـروطه نـیز  در اين میـان تعـدادي از رو

روز بـه. اين اخبار وقتي پخش شد، طرفداران مجلس و مشروطه خواھان و ھمچنین اعضاي انجمن ھا نیز گرد آمدنـد. پیوستند
عد. ھمین روال به پايان رسید و تمام شب را گروھي از آزادي خواھان در بھارستان مانده و به مراقبت از مجلس پرداختند روز ب

ستادند. نیز جمعیت وسیعي به دفاع از مجلس در میدان بھارستان تجمع کرد آن. نمايندگان مجلس شش تن را به نزد شاه فر
یان. شش تن با اين پیام شاه بازگشت که چنانچه انجمن ھا پراکنده شوند او نیز نیروھاي خود را پراکنده خواھد کـرد در ايـن م

نان را بـه محـل تجمـع و نوري رفتـه و آ مخالفان مشروطه به در خانه چند تن از روحانیون ضدمشروطه از جمله شیخ فضـل هللا 
سید و آزادي خواھـان بـه. کار به درگیري کشید و خونھائي نیز ريخته شد. جدال آوردند اخبار تھران به شھرھاي ديگـر کشـور ر

لس. جوش و خروش شدند از سوي ديگر گفته مي شود که يک نیروي چند ھزار نفره مسلح از انجمن عبدالعظیم به ياري مج
تن  در اين میان ھمدستي. اين اتفاقات شاه را ترساند و وي را وادار به آشتي کرد. آمد از روحـانیون و محمـدعلي مـیرزا  چنـد 

 .کامال آشکارشد
 قصد به جان شاه» سو) 1286بھمن  (1908فوريه 

علیه مجلس، محمدعلي میرزا از خود در برابر خانه و نمايندگان ملت نرمـي و ماليمـت نشـان  تا مدتي بعد از کودتاي نافرجام 
يي. مي داد مه ھا حتي در اين میان که مجلس موفق به تصويب قانون انطباعات شده بود رضايت خـود را از نماينــدگان طـي نا

صد عزيمـت. اما حادثه ترور شاه در روز ھشتم اسفند مجددا ھمه اوضاع را دگرگون ساخت. اعالم داشت شاه در اين روز بـه ق
اما در بین راه دو نارنجک به سمت کاروان وي پرتاپ شد که به شاه آسیب. به دوشان تپه با ھمراھان و خدمه خود به راه افتاد

امـا بعـد از. شاه ابتدا در برابر مجلس به خاطر اين حادثه عکس العملي نشان نـداد. نرسید، اما چند تن کشته و زخمي شدند
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ھا. اين که تفتیش ھا و جستجوھا ثمر نداد، از اين امر به خشم آمد و شروع به بدرفتاري با مجلس کرد تاريخ  البتـه بعـدھا در 
 .انجام گرفته است" کمیته باکو"از فرستادگان " حیدر عمواوغلي"گفته شد که اين امر توسط 

 )قمري 1326جمادي االولي23(کودتاي محمدعلي شاه و به توپ بستن مجلس 1908ژوئن  23
سال  1286سال   ھرچنـد 1287نیز با افت و خیزھا و ماجراھاي بسیار در نخستین سال تجربه مجلس ملي به پايـان رسـید و 

ناره گـیري برخـي از. در آرامش آغازشد، اما در ادامه خود به ناکامي و توقف يک ساله کار مجلــس کشـید کامي ک نخسـتین نا
میرزا دل بر محمـدعلي  ئي در برا نمايندگان مجلس از جمله رئیس دانا و توانمند آن احتشام السلطنه بود که به اتھـام نـرم خو

کاروان محمـدعلي مـیرزا بودنـد، مـاموران. و کناره گرفت  زده شده به  در دستگیري کساني که متھم بـه پـرت کـردن نارنجـک 
شد شاه نـیز در. رعايت قانون را نکرده اين موجب جوش و خروش و اعتراضات در شھر و در مجلس و ھمچنین اينبار در کابینه 

لف ادامـه. نھايت مجبور به عقب نشیني شد اما دامن زدن به کارشکني ھا و به ويژه تحريکـات در شـھرھا و مکـان ھـاي مخت
در اين میان ھم موقعیت و ھم جان خود را در خطـر مـي  شاه نیز که. داشت، به طوري که امنیت از ھمه جا رخت بربسته بود

با. ديد، با مشاورت و ھمراھي روس ھا در صدد ضربه نھائي به مجلس بود از دھه دوم خرداد محمدعلي میرزا به طـور منظـم 
سیالخوري بــه خیابــان ھـاي. سفارت روسیه و لیاخوف روسي فرمانده بريگاد قزاق در ارتباط بود سربازان  روز چھاردھم خرداد 

شده و بــه خلـع. تھران ريخته و آشوبي ساختگي ايجاد کردند به بھانه ايجاد نظم سربازان قزاق در خیابان ھاي شـھر مسـتقر 
.شاه نیز در اين روزھا به باغ شاه عزيمت کرد تا با آسودگي لشکر خود را براي تاختن به مجلــس بیارايـد. سالح مردم پرداختند

اما بھبھـاني،. آزادي خواھان و طرفداران انجمن ھا با احساس خطري که داشتند در اطراف مجلس تجمع وسیعي ايجاد کردند
شوند ين امـر موجـب. طباطبائي و تقي زاده و چند تن از ديگر نمايندگان در برابر التیماتوم قزاق از مردم خواسـتند تـا متفـرق  ا

ھد شــد، امـا وي خواھـان. ناامیدي و سردي مردم شد نرم خوا مردم  شد شـاه بـا متفـرق شـدن  صور مـي  برخالف اين که ت
ضاي; تن از آزادي خواھان از ايران گرديد 8دستگیري و اخراج  از آن جمله میرزا جھانگیرخان مدير روزنامه صوراسرافیل و محمدر

به محمدعلـي. شیرازي مدير مساوات و ملک المتکلمین در اين میان اخبار به شھرھاي ديگر از جمله تبريز رسید و اعتراضــات 
تشکیل شد وظاھرا مذاکرات بـا مجلسـیان آغـاز" کمیسیون رفع اختالفي"در اين میان نیز . شاه و بیزاري از وي سراسري شد

لس در. محمدعلي میرزا در عین حال در گردآوري نیروي مسلح و انتقال توپھا از میدان توپخانه به بـاغ شـاه بـود. گرديد امـا مج
جود آمـد شان دو دسـتگي بو چون بھبھـاني خواھـان. برابر اين گونه اقـدامات حساسـیتي نشـان نمـي داد و در میان عدادي  ت

یس. بودند و ديگراني چون تقي زاده و حاج میرزا ابراھیم آقا خواھان جنگ" ايستادگي مظلومانه" افرادي نظـیر ممتازالدولـه، رئ
مي شروطه  به حفـظ م وقت مجلس، مشغول نرم خوئي با محمدعلي میرزاشاه در پاسخ روحانیون نجف که مـردم را ترغیـب 

یغ  اما. کردند، ابراز اطمینان کرد که طرفدار مشروطه است مامور کـرد کـه تبل عده اي را از سوي خود در شھرھا به ويژه تبريز 
شھرھاي ايــران. کنند که اين مشروطه بي ديني و مشروطه خواھان بي دينند تیر نـیز تلگرافـي بــه سراسـر  روز دوشنبه يکم 

."ھر کس منبعد از فرمايشات ما تجاوز کند مورد تنبیه سخت خواھد بود. اين مجلس برخالف مشروطیت است"ارسال کرد که 
ھاي مع انجمـن  لس و مسـجد سپھسـاالر محـل تج قزاق گرداگـرد مج و روز بعد يعني دوم تیر روزي بود که سربازان و نیروي 

مل آوردنــد  تھران به ع گیري  عدادي از نماينـدگان و دو سـید. را محاصره کردند و از رفـت و آمـد نماينـدگان جلو صورت ت ھر  در 
مل آوردنـد به ع یان. طباطبائي و بھبھاني در مجلس حضور داشتند و سعي مي کردند از جنگ و خونريزي جلوگـیري  در ايـن م

مانع قـزاق ھـا روبـرو شـده و چـون سیدجمال الدين افجه اي که با چند صد تني روانه مجلس شده بود در نزديکي مجلـس بـا 
بود نگ  از سـوي آزادي خواھـان مسـلح نیـز. پافشاري کرد يکي از قزاقان مبادرت به شلیک ھوائي شد و اين به منزله آغـاز ج

نگ،. لیاخوف فرمانده قزاقان دستور داد از ھرسو با توپ ھا به ساختمان مجلس شلیک کنند. تیراندازي شد ساعتي ج پس از 
ند ناه برد ھا. بسیاري از افراد درون مجلس از جمله دو سید متواري شده و به پارک امیـن الدولـه پ يان توسـط قـزاق  امـا متوار

از میان مشروطه خواھان دستگیر شده ملک المتکلمین و مـیرزا. دستگیر شده آزار بسیار ديده و به باغ شاه منتقل مي شوند
مه و. جھانگیرخان را در باغ شاه به دار آويختند صغیر خات بدين ترتیب مرحله نخستین مشروطیت و مجلس با استقرار استبداد 

مدعلي مـیرزا از 1288تا تیر  يران و خلـع مح شھرھاي ا ھان تبريـز و ديگـر  ھدين و آزادي خوا به دسـت مجا يعني فتـح تھـران 
 . سلطنت ادامه يافت
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