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 به توپ بستن مجلس نتیجه توطئه انگلیس بود :روحاني
انگلیس مخالف مجلس و نظام مشروطه بود و با محمدعلي شاه نیز میانه خوبي :سید حمید روحاني گفت:خبرگزاري فارس

 . نداشت،لذا با زمینه چیني به توپ بستن مجلس توسط محمد علي شاه خواست ھر دو را از میان بر دارد
  

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس سید حمید روحاني رئیس بنیاد تاريخ پژوھشي ايران به عنوان پانزدھمین سخنران ھمايش 
 . بزرگداشت يكصدمین سال مشروطیت مقاله خود را ارائه داد

بنابر اين گزارش روحاني با بیان اين كه نكات ناگفته زيادي درباره مشروطیت وجود دارد درباره به توپ بستن مجلس توسط محمد 
ً مخالفت محمد علي شاه يا دولت روسیه با نظام مشروطه بود گفت با : علي شاه در تحلیل اين نظريه كه دلیل اين اقدام صرفا

 . بررسي ھايي كه در زمینه مسائل تاريخي شده غلط بودن ھر دو نظر مذكور عیان شده است
ً ھیچ حاكم زورگويي از محدود شدن قدرت خود خشنود نمي:وي افزود شود و مظفرالدين شاه نیز اگر مجبور نمي شد،  طبیعا

ً مخالفت محمد علي شاه با مجلس دلیل منطقي و كافي براي به توپ بستن مجلس  مشروطیت را نمي پذيرفت و لذا صرفا
 . تواند دلیل منطقي به توپ بستن مجلس باشد نبود،چنانكه مخالفت صرف روسیه با نظام مشروطه نیز نمي

بعد از مھاجرت علما به قم : اين محقق تاريخ با بیان اين كه دو مسئله در آن روز براي استعمار انگلیس بسیار مھم بود،اظھار داشت
و تحصن مردم در سفارت انگلیس،عوامل سفارت اين كشور مسیر مشروطه را به انحراف كشاندند،اما بعد از تشكیل مجلس 

ھا مشاھده كردند كه علماي ھجرت كرده به قم اداره امور را در مجلس به دست دارند و ھمچنین مشاھده كردند كه  انگلیسي
ً به روسیه گرايش دارد و لذا انگلیسي ھا كه حتي تالش داشتند قبل از به پادشاھي رسیدن وي،او را از  محمدعلي شاه شديدا

 . ولیعھدي ھم خلع كنند و نگذارند به پادشاھي برسد تالش داشتند مجلس و محمدعلي شاه را با ھم از میدان خارج كنند
ھا علیه محمدعلي شاه صورت گرفت به نحوي كه  روحاني با اشاره به جنگ رواني شديدي كه از سوي فراماسونرھا و فراموشخانه

وقتي توطئه گران ديدند جنگ رواني براي به ھم زدن میان محمدعلي : اين اقدامات به پاي رھبران مشروطه نوشته شد، تصريح كرد
شاه و مجلس به نتیجه نمي رسد، دست به اقدامات عملي زدند و دارو دسته شش لول بند تقي زاده اقدام به ترور نافرجام 

محمدعلي كردند و به دنبال اين قضیه محمدعلي شاه از تھران خارج شد و البته باز ھم سعي كرد، با مجلس و مشروطه خواھان 
 . كنار بیايد

اما توطئه گران از پا ننشستند و به مجلس و مشروطه خواھان القا كردند كه به زودي محمدعلي شاه با آنھا وارد : وي ادامه داد
جنگ مي شود و لذا اطراف مجلس را سنگر بندي كردند و تقي زاده در اين بین نقش اساسي داشت و وقتي قزاق ھاي محمد 

علي شاه براي سركشي و ابراز قدرت به اطراف مجلس آمدند از مجلس به آنھا تیراندازي شدكه در نتیجه قزاقھا به نزد محمدعلي 
شاه درباغ شاه بازگشتند و دستور تیر گرفتند و جنگ آغاز شد و اتفاقاتي كه از آنھا مطلعید افتاد و جالب اينجاست كه تقي زاده كه 

 . ھا و مشروطه خواھان را به جنگ ترغیب مي كرد، به سفارت انگلیس پناه برده بود خیلي مجلسي
بعد از اين وضعیت ھم تسخیر تھران پیش آمد كه در نتیجه آن يك حكومت فراماسونري :رئیس بنیاد تاريخ پژوھشي ايران اضافه كرد

روي كار آمد كه جنايات بیشماري را مرتكب شدند كه به شھادت رساندن شیخ فضل هللا نوري، ستارخان و باقرخان از جمله آنھا بود 
 آمدن رژيم پھلوي انجامید و در نھايت به روي كار

Page 1 of 1 

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-2\142.htm


