
 

 ملت علیھ ملت
 

 آزیتا لقائي 
  

اي روبـه رو بـود و شــیبھاي تنــدي در مقـابلش قـرار     انقالب مشروطه ايران مانند ھر انقالب ديگري در مسـیر حـركتش بــا موانــع و مشـكالت عديـده
طلبید كه در غیر آن خطر انحراف و در نھايت بي ثمر ماندن دستاوردھاي انقالب امري  داشت، كه گذار از آنھا واكنشھاي به موقع و مناسبي را مي

فات در برنداشــت يكي از اين نشیبھا واقعه . بديھي بود در ايـن جريـان . اي موسوم به تحصن در میدان توپخانه است كه حاصــلي جـز تعمیـق اختال
اند كه  خواھان معتقدند كه متحصنین میدان توپخانه جمعي اوباش و اراذل  گرچه مشروطه .  بخشي از ملت در مقابل بخش ديگري از آن قرار گرفت

توان اراذل و اوباش نامید و با اين عنوان آنھا را  ترديد ھمه چند ھزار متحصن میدان توپخانه را نمي  كننده آنھا بوده است، اما بي دربار محرك و تغذيه 
 . از دايره ملت خارج كرد

  
كنند، امــا گويـا در   ملت كساني اند كه در حیطه جغرافیايي مشخص با نژادھا، زبانھا و مذاھب مختلف زير يك پرچم و تحت يك حكومت زندگي مي

ھان مشــروطه را در برمــي گـیرد حـتي اگــر فـردي ماننـد سـلطان   جريان مشروطه تفسیري ديگر از ملت و حقوق آن جاري است كـه فقـط ھواخوا
در جريان تحصن میدان توپخانه زماني . مسعودمیرزا ظل السلطان باشد كه آوازه جنايات و استبداد او در اصفھان به گوش جھانیان نیز رسیده است

السلطان از كشور شد مشـروطه خواھـان در حمايــت از او اســتدالل كردنـد كـه كسـي را بـدون ثبــوت جـرم  كه محمدعلي شاه خواھان خروج ظل 
قالب را بـه شــائبه دسیسـه   اين استدالل كساني است كه از شاه خواسته. توان تبعید كرد نمي چیـني و   اند سعدالدوله يـا ھمـان ابوالملـة اول ان

بايد مروري كوتـاه داشـته باشـیم بـر چنـد روز . آنھا ديگر در غم ثبوت جرم سعدالدوله نیستند. تحريك شاه به مخالفت با مجلس از تھران تبعید كند
ھـايي متفــاوت مقابـل ھــم صــف بسـته بودنـد و نبايـد بـا زدن   تحصن میدان توپخانه تا آشكار شود كه در اين واقعه گروه ھايي از ملـت بـا خواسـته

 . برچسب اراذل و اوباش حق اعتراض و اظھارنظر را از آنھا سلب كرد
  

” يك گروه كساني بودند كه در میدان توپخانه متحصن شده از شاه حمايت كرده و شـعار . دو گروه از ملت با آراء مختلف در دو نقطه متحصن شدند
ق در .ھــ 1325ھـا در روز ھشـتم ذيقعــده  گروه ديگر مردمي بودنـد كـه بـا ھـدايت انجمـن. مي دادند“ خواھیم ما دين نبي خواھیم  مشروطه نمي

ندرو بــر منـبر رفتــه ضــد شـاه سـخنراني كردنــد و میرزاجوادخـان   سیدجمال و ملـك. مسجد سپھساالر جمع شدند المتكلمیـن دو واعـظ مشـھور ت
اي به مجلس شورا خواستار عزل و تبعیـد  سعدالدوله و حسین پاشاخان امیربھادر را متھم به توطئه بر ضد مجلس شوراي ملي كردند و در عريضه

تر آن است كه عريضه را به مجلس  ھا عريضه را مستقیم براي شاه فرستادند ولي قول قوي گرچه برخي منابع مدعیند كه انجمن. آن دو نفر شدند
ضه را بگیرنـد  فرستاده  ھـا  محمـدعلي شـاه پاســخ داد تقاضــاي انجمـن. اند و قرار گذاشتند روز بعد ھم در مسجد سپھساالر گرد آيند تا جواب عري

الوزراء بود خواست پاسخ عريضــه   محمدعلي شاه از ناصرالملك كه رئیس. توان كسي را تبعید كرد مورد است و بدون محاكمه و اثبات جرم نمي بي
ستور شـاه  ھا صورت دھد اما ناصرالملك كه از قدرت و نفـوذ انجمـن را به مجلس ابالغ كند، اقدام جدي در جھت محدوديت انجمن ھـا آگـاه بـود از د

 . امتناع او خشم شاه را برانگیخت و به ناصرالملك تغیر كرد كه در نتیجه او و كابینه وزراء ھمگي استعفا كردند. براي ابالغ جواب عريضه امتناع كرد
  

آيـا شـیوه . ھا، پاسخ شاه و امتناع ناصرالملك از انجام دستور خورد كه به طور خالصه عبارتند از عريضه انجمن چند نكته در اين ماجرا به چشم مي
ھا اين بود كه با اتكا به اعضايشان شاه، مجلـس، دولـت و  شان در يك نظام قانونمند صحیح است؟ شیوه انجمن ھا براي حصول به خواسته  انجمن

. خـواه نـیز قــادر بـه توجیـه و دفـاع از آن نبودنـد  اعمالشان چنان بود كه حتي معاصران و مورخان مشروطه. دادند  رجال مملكت را در فشار قرار مي
 : نويسد  ھا مي مھدي ملكزاده در كتاب تاريخ انقالب مشروطیت ايران درباره نقش انجمن

  
كاتي مـي كردنـد كـه بـا  انجمنھاي ملي ھم كه عده آنھا شايد از دويست نفر تجاوز نمي كرد چون اسیران از بند رھايي يافته بي          اختیار حر

موازين عقل و احتیاط وفق نمي داد و اعضاي انجمن كه اكثرشان از مردمان ستمديده و رنج كشیده بودند و سـري پرشـور و دلــي سـوخته 
داشتند و از اصول مشـروطیت و وظـايف افـراد مــردم در كشــور مشـروطه و حقـوق و حـدود قـانون آگـاھي نداشـتند خودسـرانه در كارھـاي 

مثالً ھمین كه تلگرافي از يكي از شھرستانھا مبنــي . كردند و تا حدي ادارات دولتي را فلج كرده بودند  وزارتخانه و ھیأت حاكمه مداخله مي
و دسـته . درنگ جلسه تشكیل داده و ساير انجمنھـا را بـه يـاري طلبیــد رسید، بي  بر شكايت از حاكم يا مأمور مالیه به يكي از انجمنھا مي

ردند و يا جماعتي را بـه وزارتخانـه مربوطــه گشتند و با داد و فرياد احقاق حق مظلومان را تقاضا مي ك   جمعي به طرف مجلس رھسپار مي
شدند، اين رفتار انجمنھا بھانه به دست محمدعلي شاه داده بود و ھر وقت يكـي از   فرستاده با تھديد، انفصال مامور دولت را خواستار مي

كرد بناي شكايت را از انجمنھا مي گذارد و آنھا را ھرج و مـرج طلــب و آشـوبگر مــي   خواه و يا وكالي مجلس را مالقات مي  سران مشروطه
 . دانست خواند و انحالل انجمنھا را براي نظم عمومي الزم مي

  
او . رھبري بعضي از انجمن ھا ھم در اختیار افرادي قرار داشت كه اھداف آنھا مشخص نبود مانند انجمن اكابر كه عالءالدوله از اعضاي مؤثر آن بـود

قه انقـالب مشــروطه را زد امـا در ايـن ھنگـام از مشـروطه خواھـان دوآتشـه اسـت كــه بـه   ھمان شخصي است كه با به چوب بستن تجار قند جر
 . كند  امیربھادر نیز پیغام او را براي شاه نقل مي. دھد يا استعفا كن يا تو را خواھیم كشت امیربھادر پیغام مي

  
خواھـد،   داند و از صـدراعظمش مــي ھا تمكین كند و آن را غیرقانوني مي بخش دوم اين ماجرا پاسخ شاه است كه حاضر نیست به خواست انجمن

شود حتي وقــتي كــه شــاه در اقدامـي   جالب است كه توجھي به نوع برخورد قانوني شاه نمي. محدوديتي براي زياده رويھاي انجمن ھا ايجاد كند
معیار باطن شناسي آنھا چـه . شود  شود با او نه براساس گفتارش بلكه براساس باطنش برخورد مي ديگر از مجلس خواھان انحالل انجمن ھا مي

شتن در عـرف سیاســي  بود؟ آيا سوق دادن يك جناح از حاكمیت كه جناحي مقتدر است به گوشه میـدان سیاسـت و اصـل را بـر رد آن جنــاح گذا
عاقبت به وسیله وزراء به ” : صحیح است؟ به گفته مورخ مشروطه مھدي ملكزاده در تاريخ انقالب مشروطیت توجه كنید كه مؤيد اين مطلب است

حامي مشــروطیت تصـور مي  اند و مانع اجراي اوامر دولت  ھا موجب اغتشاش شده مجلس پیغام داد كه اين انجمن كنــد  اند، ھرگاه مجلـس آنھـا را 
مع شـده و  بايد بداند كه حافظ مشروطیت و حقوق ملت خود من ھستم نه اين يك مشت رجاله ھرج و مرج  طلب كــه بـه نـام انجمـن گـرد ھـم ج

یاجي بــه وجــود ايـن انجمن موجب اختالل شده اند به طوري كه مكرر قسم ياد كرده  ً از  ام، خودم حافظ مشروطیت ھستم و احت جدا ھـا نیســت و 
گاه بودنـد جــواب دادنـد مطـابق نـص صـريح قـانون اساسـي . مجلس انحالل آنھا را تقاضا كرد ولي مجلس و رھبران ملت كه از خیــاالت بـاطني او آ

ً اجتماعات ملت را منع و از آنھا جلوگیري كند  اجتماعات در مملكت مشروطه آزاد است و مجلس نمي  “ .تواند قانونا
  

اي اسـت كــه ھمیشـه   الحمايـه آن كشـور؛ چھـره ناصـرالملك تحصــیلكرده انگلسـتان و تحت. برخورد ناصرالملك ھم كامالً با روحیه او سازگار اسـت
شورا امتنــاع . چمدانش براي خروج از كشور آماده است او به جاي رسیدگي به اوضاع و تنظیم شرايط حتي از بـردن پاســخ شــاه نـیز بـه مجلـس 

 . آيد  بدين ترتیب زمینه براي رويارويي دو جناح كه نماينده دو گروه از ملت ھستند فراھم مي. كند  مي
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ذيقعـده در مسـجد  9ھا به عبارتي خدمـه بیوتـات سـلطنتي در  ھا، آشپزھا و قاطرچي چي ھا، فراشھا، جلودارھا، مھترھا، كالسكه گروھي از نايب

من ھـا ھـم در مسـجد . كننـد ھا در اعتراض به كـاھش مـیزان حقوقشـان اجتمـاع مي شیخ عبدالحسین معروف به مسجد آذربايجاني اعضـاي انج
كننده درگیري  عده اي مقتدرنظام و صنیع حضرت را شروع. ور سازد  اي كافي است تا درگیري دو جناح را شعله اكنون جرقه. آيند سپھساالر گرد مي

] مسـجد سپھسـاالر[ھا كـه گويــا قبـل از وقــت آنجـا  طلب جمـاعتي از ھنگامـه” السلطنه معتقدنـد كــه  اي ديگر مانند عین معرفي مي كنند و عده 
تپانچه و تفنگ بـود كـه خالــي . ھا باال رفت قمه و قداره . مستعد بودند با قمه و قداره و شش لول بیرون آمدند ھر چه مقتدر حكم سكوت كرد نشد

متحصنین مسجد شیخ عبدالحسـین بـه كمـك مقتـدرنظام و صـنیع حضـرت “ .روسیونر سختي است. اول تیر را ابوالسادات خالي كرده است. شد
من. آمدند و پس از تیراندازي به سمت مجلس به میدان توپخانه رفته متحصن شدند ھـا نـیز در مســجد سپھسـاالر و مجلـس اســتقرار  اعضاي انج

عاد آن تمـام كشـور را دربرمي ھر روز عده. يافتند بدبیني، . گرفـت اي به صف اين دو گروه اضافه مي شــد و اب واقعـه اي كـه كمـي تـدبیر، پرھـیز از 
یت . توانست از بروز آن جلوگیري كند   جلوگیري از تندروي و انجام وظايف قانوني مي در ايــن آشـفته بــازار ســفراي انگلسـتان و روسـیه نـیز بـه فعال

 . پرداختند و به عنوان میانجي تالش كردند قدرت و نفوذشان را تثبیت كنند
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