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  اعالم رسمی حمایت اعیان و اشراف از مشروطه 

  آزیتا لقائی 

انقالب مشروطه عملکرد انجمنها و تأثیر آن بر . تقریباً صد سال از انقالب مشروطه ایران می گذرد و با وجود اهمیت این واقعه تاریخی هنوز ابهامات زیادي درباره آن وجود دارد
آن زمان در تهران بیش از چهل پنجاه انجمن . انجمن ها در دوره مجلس اول شوراي ملی وسیله اي براي اعمال فشار بر مجلس، دولت و دربار بودند. ازجمله این ابهامات است

طه آن را تأسیس کرده بودند و عملکردي همانند سایر انجمن ها داشت اما از ازجمله این انجمن ها انجمن قاجاریه بود که برخی از شاهزادگان هواخواه مشرو. فعالیت می کردند
از این رو . ردي مناسب داشته باشدشاهزادگان قدرتمند و صاحب نفوذ و مقتدر تقریباً کسی در آن عضویت نداشت بنابر این انجمن قاجاریه به عنوان انجمنی صنفی نتوانست کارک

ق به نام انجمن خدمت تشکیل شد که شاهزادگان،اعیان، امرا و سرداران و رجال طراز اول و مؤثر در آن 1325رت را دربرمی گرفت در شعبان انجمنی دیگر که صاحبان واقعی قد
. فاداري خوردنداولین اقدام آنها صدور اعالمیه اي رسمی در حمایت از مجلس و مشروطه بود و پس از آن همگی اعضا در مجلس حضور یافتند و سوگند و. عضویت داشتند

جنگ و بسیاري دیگر را می توان  ازجمله اشخاصی که براي اداي سوگند در مجلس حاضر شدند جالل الدوله، عالءالدوله، ظفرالسلطنه، آصف الدوله، سپهدار تنکابنی، امیربهادر
اوضاع، شرایط و عللی که موجب این وفاق ملی شد اهمیت دارد زیرا در چنین بررسی . در میان آنها اشخاصی به چشم می خوردند که به ضدیت با مشروطه مشهور بودند. نام برد

  . مقاطعی است که امکان پیشبرد برنامه هاي اصالحی و ترقی خواهانه میسر خواهد شد

امین السلطان بزرگان لشکري و کشوري از ترس  درباره ً علل تشکیل انجمن خدمت و صدور اطالعیه آنها نظرات مختلفی ابراز شده پرطرفدارترین نظر این است که پس از ترور
مارلینگ در گزارشش به سر ادوارد گري درباره تشکیل انجمن خدمت می نویسد . جان ناگزیر جامه مشروطه خواهی بر تن کردند و به ظاهر عقد اتحاد با ملت و مجلس بستند

قتل اتابک که سبب استعفاي فوري . دا و مشهود نبوده باعث عمده آن بایستی همان ترس و خوف شمرده شودظاهراً عالئم چندانی در رو برگردانیدن ناگهانی مرتجعین از شاه هوی
به انضمام آگاهی از ایجاد انجمنهاي سري که ... بدون تردید اثرات خیلی سخت بخشیدند. صنیع الدوله گردید و همچنین فوت ناگهانی مشیرالدوله که موجب سوء ظن واقع شد

بی شک جو ارعابی که پس از ترور امین . را در فداکاري جان و مال براي سعادت مملکت خویش حاضر و مصمم دانسته اند یقیناً اثرات مخصوصه نموده استاعضاء آنها 
  . السلطان حاکم شد یکی از علل تشکیل انجمن خدمت بود ولی تنها علت نبود

او شرح می دهد که پس از استعفاي صنیع الدوله از ریاست مجلس و در . نامه خاطراتش علت دیگري را ذکر می کنددر روز) شرف الدوله(میرزا ابراهیم خان کالنتري باغمیشه 
این انجمن در واقع نماینده سی و نه انجمن دیگر بود زیرا از هر انجمنی دو نفر براي . دوره ریاست احتشام السلطنه اعضاي انجمن مرکزي در میدان بهارستان متحصن شدند

صدور . 2تأمین طرق و شوارع . 1آنها سه خواسته داشتند . ضویت در انجمن مرکزي انتخاب شده بودند و از طریق آنها هماهنگی هاي الزم میان انجمن ها صورت می گرفتع
  . انتخاب فردي وطن دوست براي شرکت در کمیسیون سرحدي. 3دستخط به امرا و سرکردگان سرحدي براي حفظ انتظام آن مناطق 

شرف الدوله . اهاي دیگري نیز داشتندمحمدعلی شاه با هر سه خواسته آنها موافقت کرد اما تحصن پایان نگرفت زیرا ظاهراً عالوه بر این تقاضاها که رسماً اعالم شده بود تقاض
یل بانک و گرفتن پول و سرمایه از اشخاص متمول و با مکنت و ازجمله امنیت والیات و طرق و شوارع و دو دیگر تشک: درباره درخواستهاي انجمن مرکزي از دولت می نویسد 

ابتدا ... در دربار مجلسی با حضور امرا و ا شراف و سرداران و وزراء تشکیل شده، حضرت اجل مستوفی الممالک . مستدعیات آنها را به عرض شاه رسانید] مجلس[غیره، رئیس 
بعد ... باالخره مبلغ چهار کرور به اختیار و اجبار، اسامی صورت شده که تنخواه بدهند... م از این مقدار حساب خود را کرده فرموده بود که من سی هزار تومان می دهم سایرین ه

  . از سه روز دیگر مجلس دوم تشکیل شده که وجوهات تحویل داده شود 

و مجلس، سرداران، امرا و اشراف در خانه جناب عالءالدوله جمع شدند و شور کردند بعد از این د: شرف الدوله این مسئله را علت تشکیل انجمن خدمت می داند و می نویسد 
با این استدالل باید گفت که آنها به این نتیجه رسیدند که خالف جریان شنا کردن باعث . که چه علت دارد ما پول بدهیم و خودمان در امان نباشیم و همراهی با ملت ننمائیم

  . این دلیل هم به تنهایی براي تشکیل انجمن خدمت کافی نیست. براي حفظ خود باید در مسیر جریان قرار گیرندپس . نابودیشان خواهد شد

سیري کوتاه در اوضاع سیاسی، اقتصادي، اجتماعی حاکم بر ایران در نیمه دوم سال . نظر دیگر این است که این انجمن به منظور اصالح امور ایران و خدمت به مردم تأسیس شد
شهرها ناامن و . راهزنان بر راهها استیال داشتند. هرج و مرج بر کشور حاکم بود، عثمانیها تا ارومیه تاخته و عده بسیاري را قتل عام کرده بودند. ق گواهی بر این مدعاست1325

درآمد دولت که . ان کسی حاضر نبود مسئولیت وزارت را بپذیرددر تهر. اختالفات قومی و مذهبی و محله اي در همه شهرها تشدید شده بود. حکام والیات بی اختیار بودند
ق سفارت 1325م تقسیم کرده بودند و در شعبان 1907دولت انگلستان و روسیه ایران را طی قرارداد . متکی بر مالیاتها و گمرکات می شد به دلیل نابسامانی اوضاع نزول کرده بود

این در حالی بود که کارکنان وزارت امور خارجه ایران در مقابل سعدالدوله وزیر امور خارجه . رداد را به وزارت خارجه اطالع دادانگلستان در ایران به صورت رسمی انعقاد قرا
گزارش  1907سپتامبر  26/ ق 1325شعبان  17وقایع نگار روزنامه تایمز در . وقت صف آرایی کرده او را به وزارتخانه راه نمی دادند و اعتصاب کردند و خواهان استعفاي او شدند

اما این روزنامه می نویسد که دولت ایران به دلیل . داد که عهدنامه روسیه و انگلستان به ایران ابالغ شد و دولت ایران بدون هیچ اعتراض یا انزجاري آن را دریافت کرد
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رد گري را درباره مطالب انتقادي روزنامه بیش ازاین حبل المتین نسبت به قرارداد جالب است که گزارش مارلینگ به سر ادوا. درگیریهاي داخلی مجالی براي پاسخگویی نداشت
  . ی کرد و عواقب آن را شرح می دادم مرور کنیم البته باید توجه داشته باشیم که حبل المتین کلکته از روزنامه هایی بود که به طور مرتب اخبار قرارداد مذکور را دنبال م1907

حبل المتین تهران که از روز نهم سپتامبر شروع به درج یک رشته مقاالتی راجع به قرارداد روس و انگلیس کرده بود همه روزه به : به ادوارد گري می نویسد مارلینگ در گزارشی
الدوله بوده و تا حدي اطالع بصیرت از موضوع را به طور طور استمرار تا شانزدهم سپتامبر این مقاله ها را در این موضوع به طبع می رسانید دو سه مقاله اول آن بالشبهه به قلم سعد

  . اما سعدالدوله فرصتی براي تصدي وزارت خارجه نیافت و به دنبال اعتصاب کارکنان آن وزارتخانه مستعفی شد. پیچیده ظاهر می ساخت

که آصف الدوله، سپهدار : باره چگونگی تشکیل این انجمن می نویسدروزنامه نداي وطن هم در تأیید این نظر که انجمن خدمت به منظور خدمت به کشور تشکیل شد در
اف با مجلس همکاري کنند و موقعیتی تنکابنی، امیراعظم و عالءالدوله در جلساتی سري به این نتیجه رسیدند که براي حفظ مملکت و برقراري امنیت بهتر است امرا، اعیان و اشر

همگی در خانه عالءالدوله جمع شدند و پس از مذاکره به این نتیجه رسیدند که عریضه اي به شاه  1325شعبان  17رتیب است که در به این ت. مانند لردهاي انگلیس کسب کنند
لی براي متقاعد مذاکرات از چه قبیل بوده و یا چه دالی: مارلینگ درباره محتواي مذاکرات می نویسد . بنویسند و از او بخواهند با مجلس و مشروطه همراهی و همکاري کند

  . کردن مرتجعین اقامه شده به طور صحت معلوم نیست 

همراهی اعلیحضرت این است که هیچ دستخطی در هیچ امري : آصف الدوله که از حاملین عریضه بود به شاه گفت. به هر حال این عریضه نوشته شد و آن را به حضور شاه بردند
نمی فرمایند بلکه امضا می فرمایند یعنی تمامی امورات دولتی و مملکتی را وزراء مسئول خودشان فیصل داده و حاضر کرده شاه صادر نفرمایید، پادشاه مملکت مشروطه دستخط 

مساعدتش را شاه نیز در دستخطی موافقت و . امضا می فرمایند، نه اینکه هر کسی براي خود کاري انجام دهد و اعلیحضرت نیز به هر چیزي که میل فرمودند دستخط صادر کنند
  . کردندپس از آن حدود پانصد نفر از شاهزادگان، اعیان، امرا و سرکردگان دسته جمعی به مجلس شوراي ملی رفتند و با مجلس و ملت اعالم همبستگی . اعالم کرد

ی را شبهه اي باقی نمانده که خورشید مشروطیت دیگر در این امروز کس: ... روزنامه حبل المتین در مقاله اي تحت عنوان بشارت عظمی درباره تشکیل انجمن خدمت می نویسد 
امیربهادر جنگ هم پس از مراسم تحلیف در مجلس اعالم کرد که براي استقرار امنیت . ملک غروب نخواهد کرد و دیو زشت چرده استبداد چهره منحوس ظاهر نخواهد ساخت

  . راهی ارومیه خواهد شد

ز دریافت پاسخ مساعد تصمیم گرفتند براي ادامه بقا و استمرار حرکتی که آغاز کرده بودند انجمنی به نام انجمن خدمت تأسیس کنند و امضاء کنندگان عریضه به شاه پس ا
د را از وزارت خارجه دو نفر نایب رئیس یکی از طبقه آجودانباشی و دیگري که حسینقلی خان نواب بو. بالدرنگ با انجام انتخاباتی امیراعظم را به ریاست آن انتخاب کردند

  . ادیب السلطنه و موفق السلطنه منشی هاي انجمن شدند. انتخاب کردند

تشکیل انجمن اکابر، ایجاد : مارلینگ در گزارشش به سر ادوارد گري می نویسد . انجمن خدمت تقریباً هر روز تشکیل جلسه می داد و نقشی مانند نقش مجلس سنا ایفا می کرد
هیات مزبوره مرکب از مأمورین عالیه با برخی از صاحبمنصبان . من اعیان است که کناره جوئی آنها از فرقه استبدادي اوضاع داخلی را به کلی تغییر داده استاین هیات نتیجه انج

حت اندیشی با وزراء را در جریان امور این هیات اگر حیثیت مقام رسمی را دارا نیست لیکن حق مصل. نظامی در تحت ریاست امیراعظم و نایب رئیسی حسینقلی خان نواب
. البته این هیات کامالً غیرمسئول می باشد ولی نفوذ و حیثیت آن به درجه اي است که رأي و مصلحت بینی آنها را نمی توانند مرعی ندارند. وزارتخانه ها به خود نسبت می دهد

د یک وزیري که قدري از وزراء کنونی با عزم تر باشد یحتمل به زودي با این هیات به مناقشه درآید و از طرف نفوذ این هیات کلیتاً تاکنون نافع بوده اما به سهولت دیده می شو
 بهترین چیزي که محتمل است نتیجه این هیات بشود و ارباب ذکاوت نیز انتظار و امید. دیگر مخاطره تصادف و منازعه آن هیات با مجلس شوراي ملی چندان بعید به نظر نمی آید

  . آن را دارند همانا تبدیل یافتن آن هیات است به مجلس سنایی که در قانون اساس مقرر گردیده است 

اي حفظ مقام و موقعیتشان، جلوگیري با نگاهی کلی به همه علل ذکرشده می توان نتیجه گرفت که جو ارعاب پس از ترور امین السلطان، دوراندیشی شاهزادگان و اعیان و امرا بر
  . راج کشور توسط اجنبی و عرق ملی؛ همگی از علل تشکیل انجمن خدمت و نگارش آن عریضه بوده استاز تا

 


