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 مظفر شاھدي 
  

ق در شـھر تبريـز 1330مقــارن بــا روز عاشـوراي سـال  1290دي مــاه  9االسالم تبريزي از آزاديخواھان به نام عصر مشروطیت در  میرزا علي آقا ثقة
ق در تبريز متولد شــد 1277االسالم در رجب  االسالم فرزند حاج میرزا موسي ثقة ثقة. توسط متجاوزان روسي به دار آويخته شده به شھادت رسید

ق جھت تکمیل تحصیالت ديني خود راھي عتبات عالیات شـد و در محضـر 1300و پس از پايان تحصیالت مقدماتي در علوم ديني و حوزوي در سال 
. ق بـه تبريـز بازگشـت1308العابدين مازندراني تلمذ کرده و به مقام اجتھاد نايل شده در سال  درس شیخ محمدحسین فاضل اردکاني و شیخ زين

االسالم که عالمي روشن انديش بوده مطالعاتي در مسايل سیاسي و اجتماعي داشت سـالھا در رفـع اختــالف شـیخیه و متشـرعه در تبريــز  ثقة
کـرد و از  او ھمـواره از افــراط و تفـريط در مسـايل سیاسـي دوري مي. خواھان قرار گرفــت خواھي در صف مشروطه با آغاز جنبش مشروطه. کوشید

با اين احوال مورد احترام بسیاري از . جست ھا و گروھھاي مختلف سیاسي در تبريز و آذربايجان سخت بیزاري مي ھا و تندرويھاي انجمن خودسري
 . خواه بود گروھھاي سیاسي مشروطه

 
غاز دوران اسـتبداد صـغیر کـه آذربايجــان و تبريـز در برابـر حکومــت محمــدعلي شــاه مقاومـت مي باران مجلــس شـوراي ملـي و آ کـرد،  در جريان بم

جاوز  ثقة. اي معتدل داشت واسطه بین حکومت مرکزي و انجمن ايالتي آذربايجان در تبريز بــود االسالم که رويه ثقة االسـالم بويــژه نگـران ھجــوم و ت
االسالم تالش بسـیاري کـرد  ثقة. خواھان تبريز و آذربايجان بود روس ھا به آذربايجان در شرايط حل نشدن اختالف فیمابین دولت مرکزي با مشروطه

ھايي يابنــد آمیزي حل شده مردم آذربايجان از فشاري که به آنان تحمیل مي بلکه اختالف دولت و انجمن ايالتي تبريز به صورت مسالمت در . شـد ر
تاح و نظــام مشـروطه را  ھمان حال به شاه و حکومت مرکزي ھشدار مي داد جھت جلوگیري از گسترش بحران بار ديگر مجلس شوراي ملي را افت

اما چنانکه دلخواه دو کشور روس و انگلیس بود بحران آذربايجان فروکش نکرد و به دنبال آن ارتش روسیه به بھانه خطرھايي کـه اتبـاع . تجديد کنند
خواھان و ديگر  وارد آذربايجان شد و تبريز را اشغال کرد و بدين ترتیب مشروطه 1327الثاني  ربیع 9کرد، در  آن کشور در آذربايجان و تبريز را تھديد مي

ثقة االسـالم در مخالفـت . ھا مدتھا ادامه يافت بدين ترتیب مقاومت مردم در برابر روس. ھا قرار گرفتند مردم آن سامان تحت فشارھاي عديده روس
ً در روز  از سوي قشون روسیه در تبريز دستگیر شد و چون حاضر به ھمکاري بـا آنـان نشــده بــود  1330محرم  9با روس ھا از پاي ننشست و نھايتا

ماه 9/ق1330به سرعت محاکمه و به اعدام محکوم شد و در روز عاشوراي حسیني سـال  ته 1290دي  ش بـه ھمـراه چنـد تـن ديگـر بــه دار آويخ
 . اعدام شد
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