
  احمدرضا صدري
روزهاي�ي كه بر م�ا گذش�ت، تداعي گر س�الروز 
ص�دور فرمان مش�روطيت از س�وي مظفرالدين 
ش�اه قاجار بود. مقالي كه در پي مي آيد به همين 
مناس�بت به ش�ما تقديم مي ش�ود. امي�د آنكه 
تاريخ پژوهان و عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

   
رمضان سال 1323ه. ش در پي جنگ روسيه و ژاپن 
و س��پس انقالب روس��يه، ارزاق، به خصوص قند در 
ته��ران فوق العاده گران مي ش��ود. عالءالدوله، حاكم 
سختگير تهران سعي مي كند به اين بهانه چند تن از 
تجار ناراضي تهران را كه در اعتراض به عملكرد مسيو 
نوز بلژيكي در حرم حضرت شاه عبدالعظيم متحصن 
شده بودند، تنبيه كند. از آنجا كه علما هم در چند ماه 
گذشته به عملكرد عالءالدوله اعتراض كرده بودند، او 
سعي داشت با تنبيه تجار درواقع از روحانيون هم زهر 

چشم بگيرد. 
  فل�ك ك�ردن س�يد هاش�م تاجر توس�ط 

عالءالدوله و باقي قضايا
بزرگ ترين تاجر قن��د پيرمرد 60، 70 س��اله خير و 
متديني به نام س��يد هاش��م بود كه عالءالدوله به او 
تكليف كرد بايد قند را به قيمت سابق بفروشد. سيد 
هاش��م گفت چنين التزامي نمي ده��د و تمام 100 
صندوق قن��د خود را پيش��كش مي كند و دس��ت از 
تجارت برمي دارد! او دستور داد پيرمرد را فلك كنند، 
ولي هرچه فشار را بيشتر مي كرد مقاومت سيد هاشم 
بيشتر شد. چوب خوردن سيد هاشم كه به سبب انجام 
كارهاي خير متعدد محبوب م��ردم بود خون همه را 
جوش آورد و در اعتراض به اين كار دكان ها را بستند و 
در مسجد شاه جمع شدند. دلجويي ميرزا نصراهلل خان 
مشيرالدوله، وزير امور خارجه از تجار هم فايده نداشت 

و آتش انقالب زبانه كشيد. 
از اين تاريخ تا كودتاي 1299 رويدادهاي وحشتناكي 
رخ دادند و آدمكش��ي، تبعي��د، غ��ارت و قتل تاريخ 
معاصر ايران را پر كرد. در اين دوران ش��ب نامه هايي 
پخش مي شوند كه اكثر آنها از ش��دت وقاحت قابل 
نقل نيس��تند. در يك��ي از مؤدبانه ترين ش��ب نامه ها 
درباره آيت اهلل بهبهاني آمده است: »حجت االسالما، 
نايب االماما، حضور ش��ما عرض مي نماييم سن شما 
كه از 70 زيادتر شده ريش شما هم كه سفيد گرديده 
اما چه فايده كه خياالت فاس��ده و آم��ال و آرزوهاي 
ش��ما جوان گرديده هنوز دس��ت از كارهاي قديمي 

برنداشتيد بلكه تا به حال از غم بي آلتي افسرده بوديد 
حال كه في الجمله رمقي به خود مشاهده فرموديد به 
بلعيدن كره ارض قناعت نمي فرماييد طمع آسمان ها 
هم كه نموديد.  اي آق��اي بزرگوار نه ب��ه آن زينب و 
كلثوم خواندنت و نه به آن دايره و دنبك زدنت، آخر 
تو كه ما را پيش يهود و نصاري و مجوس و تمام ملل 
خارجه از خجالت آب نمودي. آقا جان چقدر بي شرم 

تشريف داري.« 
چند جمله اول ش��ب نامه اي هم كه عليه عالءالدوله 
منتشر ش��د، نقل مي ش��ود: »آقاي ميرزا احمدخان 
عالءالدول��ه ابن عبدالرحيم خان يزي��دزاده، چرا حيا 
نمي كني؟  اي بي حيا، ش��رم نمي كني؟  اي بي شرم، 
خيانت بس اس��ت! اين قدر اين ملت بدبخت از ميان 
رفته را آزار مكن، زحمت مده! س��بحان اهلل، باديه ها 
دويده ام، ابله و خر شنيده ام، قرط و لوند ديده ام، ليك 

تو چيز ديگري.« 
  يك حيله و خنثي شدن آن به تدبير علما

پس از تعطيل شدن بازار و جمع شدن مردم در مسجد 
شاه، امام جمعه تهران، يعني نوه ناصرالدين و همكار 
و دوست صميمي عين الدوله براي فرو نشاندن آتش 
خشم مردم حيله اي انديش��يد و به جمعيتي كه در 
مسجد ش��اه جمع ش��ده بودند گفت كه تنها بستن 
دكان ها فايده ندارد. بهتر است فردا را تعطيل عمومي 
اعالم كنيد و علما را هم به ميدان بياوريد، ش��ايد به 
نتيجه برس��يد. مردم خوش باور فرداي آن روز همه 
دكان ها را بستند و علما را به مسجد آوردند. آيت اهلل 
بهبهاني، آيت اهلل طباطبايي، امام جمعه و ساير سران 
قوم درباره توهين عالءالدوله به تجار بحث كردند و به 
اين نتيجه رسيدند كه عزل او را از صدر اعظم بخواهند 
و براي جلوگيري از اين ستم ها از شاه بخواهند با ايجاد 
مجلس��ي به نام عدالتخانه موافقت كند. عصر آن روز 
سيد جمال واعظ كه از نقشه امام جمعه خبر نداشت، 
منبر رفت و تصمي��م علما را به اطالع مردم رس��اند. 
س��پس گفت: »اعليحضرت شاهنش��اه اگر مسلمان 
است با علماي اعالم همكاري خواهد فرمود و عرايض 
بي غرضانه علما را خواهد شنيد... و اگر...« كه ناگهان 
امام جمعه از جا برخاست و فرياد زد: »اي سيد بي دين! 
 اي المذهب! به شاه بي احترامي كردي.  اي كافر!  اي 
بابي! چرا به ش��اه بدگويي مي كني؟« بعد هم نوكران 
خود را كه با چوب و چماق آمده بودند، صدا زد كه به 
جان مردم افتادند. در بيرون شبس��تان هم ارابه اي را 
به حركت درآوردند كه صدايش در دل شب همه را به 

وحشت انداخت و مردم فرار كردند. امام جمعه درواقع 
مي خواست با فرار علما از صحنه آنها را از انظار مردم 
بيندازد تا ديگر ميدانداري نكنند. در اين حادثه عده اي 
مجروح شدند و دست و پا و سرشان شكست. چند نفر 
روي پش��ت بام مس��جد فرياد مي زدند كه ژاندارم ها 
آمدند. آنها هم چند تير هوايي خالي كردند و مردم كه 

سخت ترسيده بودند فرار كردند. 
آن ش��ب تا صبح بين خان��ه عين الدول��ه و خانه امام 
جمعه و شيخ فضل اهلل پيك هايي در رفت وآمد بودند. 
عين الدوله با طمطراق براي شاه بلبل زباني مي كرد كه 
مالها مي خواستند اركان سلطنت را متزلزل كنند، اما 
امام جمعه به خدمت آنها رسيده و دماغشان را به خاك 
ماليده است. آزادي خواهان در منزل ملك المتكلمين 
جمع ش��ده بودند و ميرزا حسن رش��ديه جريان را با 
ذكر جزئيات برايش��ان گزارش كرد. طرفداران ميرزا 
علي اصغرخان اتابك هم با سيدين مالقات كرد و به آنها 
قوت قلب داده بود. كاماًل معلوم بود امام جمعه به اين 
حد اكتفا نمي كند و دنباله كار را خواهد گرفت. آيت اهلل 
طباطبايي نقش��ه دقيقي را طرح مي كند و مي گويد: 
»اگر ما فردا در اين ش��هر بمانيم عين الدوله محرك 
امام جمعه و مردم مي شود شايد مقصود منقلب شود، 
چه بعضي از اجزاي ما با اجزاي امام جمعه زد و خورد 
خواهند نمود، تجار هم داخل در كار مي ش��وند. اگر 
همراهي از آنها نكنيم كه مناسب نيست و اگر همراهي 
كنيم آن وقت به مردم القاي ش��بهه خواهند نمود و 
درباريان مي گويند ما خواس��تيم قند را ارزان كنيم 
آقايان مانع شدند و به اين بهانه ساير مأكوالت را هم 
گران خواهند نمود. به بهانه نظم شهر و امنيت، مردم را 
نفي و تبعيد مي كنند. پس صالح در اين است كه چند 
روزي در اين شهر نباشيم و در زاويه مقدسه حضرت 
عبدالعظيم)ع( متوقف و مجاور باشيم.« همگي از اين 
نقشه استقبال مي كنند و آيت اهلل بهبهاني هم هنگامي 
كه از اين تصميم آگاه مي ش��ود، بسيار اظهار مسرت 

مي كند و آن را مي پذيرد. 
  به سوي زاويه حضرت عبدالعظيم)ع(

بدين ترتيب بود كه در روز 16 شوال سال 1323ه.ق 
علما به سوي شهرري راهي مي ش��وند و عين الدوله 
هرچه تالش مي كند مانع آنها شود نمي تواند. خالي 
شدن شهر از علما كه كارهاي وزارتخانه هاي متعدد 
امروز را انجام مي دادن��د ابداً به نف��ع حكومت نبود. 
فرصت الدوله شيرازي در مقدمه ديوان خود مي نويسد: 
»خودم ديدم كه زني مقنعه خود را س��ر چوبي كرده 

واقعيت امر اين اس�ت كه تحصن در 
حرم حض�رت عبدالعظيم ب�ه دليل 
رأف�ت مظفرالدين ش�اه ب�ه خاك و 
خون كشيده نشد، وگرنه اميربهادر 
جنگ با 500 س�رباز عازم ش�هرري 
بود تا آقايان علما را به زور برگرداند 
كه شاه دس�تور مراجعت به او را داد. 
افسوس كه اين آيت رأفت به كلي از 
اراده و تدبير عاري بود و حتي ماهيت 
وقايعي را كه در تهران و زير گوشش 
 اتف�اق مي افتادن�د درك نمي ك�رد

در مهاجرت كب�ري تقريب�اً 3 هزار تن 
مهاجرت كردند. آيت اهلل شيخ فضل اهلل 
نوري ه�م دو روز بعد حركت ك�رد و به 
مهاجري�ن پيوس�ت و ب�ه اي�ن ترتيب 
لطمه ش�ديدي ب�ه حيثي�ت درباريان 
وارد ش�د. بار ديگر ش�هر از علما خالي 
ش�د و مردم س�رگردان ماندن�د كه به 
چه كس�اني پن�اه ببرند و كارهايش�ان 
را ب�ه چ�ه كس�ي ارج�اع بدهن�د...

برگي ديگر از زمينه هاي شكل گيري انقالب مشروطيت ايران

شاهِ مهربان، اما عاري  از اراده و تدبير!
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  شاهد توحيدي
مرور گذشته فريضه اي 
اس��ت براي رويارويي با 
آينده. هم از اين روي از 
اولي��ن وظايف نهادهاي 
فرهنگي، آماده ساختن 
زمينه هاي اين امر است. 
چندي اس��ت كه مركز 
اس��ناد انقالب اسالمي 
ب��راي آش��نا س��اختن 
نوجوانان و جوانان با تاريخ معاصر ايران، اقدام به 
تهيه آثاري مجمل با نثر ساده و در قطع پالتويي 
نموده اس��ت. كتابي كه هم اين��ك در معرفي آن 
س��خن مي رود، در زمره اين مجموعه آثار است. 
»پلنگ س��ياه« آينه اي اس��ت از زندگي و زمانه 
اشرف پهلوي خواهر دوقلوي شاه كه توسط نصير 
مشايخ به رشته تحرير درآمده است. اين اثر ادوار 
گوناگون حيات فردي و سياسي او را با قلمي روان 
روايت ك��رده و در نورتاباندن به اين چهره پرنفوذ 
دوران پهلوي كوش��يده اس��ت. مؤلف در ديباچه 
خويش، اهميت موضوع مورد پژوهش خويش را 

اينگونه به قلم آورده است:
»زندگي با حقيقت هاي اس��طوره اي و نمادهاي 
ش��ورآفرين نش��اط مي يابد، تحرك مي آفريند و 
هدفمند مي گردد. نس��لي كه از گذشته خويش 
بُِبرد چونان گياهي بي ريش��ه خواهد ش��د كه با 
وزشي از جا كنده مي شود. آيندگان هرچه بيشتر 
ريش��ه در اعماق تاريخ خويش فرو برند، ش��اخه 
و برگ محكم تر و بيش��تري در آس��مان زندگي 
مي گسترانند. كمتر ملت و مكتبي همانند ايران 
اس��المي از اس��طوره ها و نمادهاي زندگي س��از 
بهره مند مي باش��د، وظيفه  فرهيختگان است كه 
فرهنگ گذش��ته را به آينده منتقل كنند و الزمه 
اين عمل، انتخاب زباني اس��ت كه نسل جوان آن 
را دلپذير بياب��د؛ و ما ساده نويس��ي را برگزيديم. 

ساده نويسي روش��ي وحياني است: »ما قرآن را با 
شيوه اي ساده بيان كرديم«؛ سادگي آيات الهي را 
در شعر عرب و حتي در كالم پيامبر)ص( نمي توان 
ديد. از اين رو، قرآن كتاب بيان روشن لقب يافته 
اس��ت و آنچه بر اهميت آن مي افزايد، اين اس��ت 
كه كتاب الهي در عين س��ادگي، از وزانت علمي 
بي نظيري برخ��وردار مي باش��د:  اي پيامبر! ما بر 
تو س��خني وزين نازل مي كنيم... و همين امتزاج 
سادگي و سنگيني است كه گذشت زمان از تازگي 

آن نكاسته است. 
مركز اس��ناد انقالب اس��المي به حكم رس��التي 
كه بر دوش دارد، مصمم اس��ت تا با زباني ش��يوا 
ام��ا محتوايي مس��تند، زندگ��ي نقش آفرينان و 
آفريده شده ها را براي جوانان ترسيم كند. اين نوع 
نگارش كه بر پايه مستندات تاريخي و نشر ادبي و 
درنهايت معطوف به خواننده خاص و جوان است، 
خود سبكي خاص است كه شخصيت ها، رويدادها 
و مفاهي��م و اصطالح��ات سياس��ي و اجتماعي 
تأثيرگ��ذار در انقالب اس��المي را ب��ه روان ترين 
ش��كل آن به آيندگان و جوانان معرفي مي نمايد. 
اميدواريم كه مورد قبول جوانان و رضاي خداوند 
بزرگ قرار گيرد! آنچ��ه در پيش رو داريد روايتي 
مس��تند از زندگاني يكي از سرمستان باده قدرت 
اس��ت كه روزگاري دراز بر مس��ند ملك و مال و 
بي پروايي روزه��اي افول تكيه زده ب��ود و اكنون 
از آن ايام قدرت گس��اري، تنه��ا خاطراتي به ياد 
دارد. داستان چنين زندگاني اشرافي و شاهانه اما 
بدفرجام، حكايت مكّرر تاريخ است كه به درازي 
عمر جهان بر گوش فراموش عهد و پندنش��نوي 
بسياري زمزمه ش��ده اس��ت و از آن درس و پند 
نگرفته اند و آن را در لحظه، لحظه زندگاني خود 
تجربه كرده اند تا به سزاي ناباوري خويش، بهايي 
س��نگين بپردازند كه: چنين اس��ت رسم سراي 

درشت!... باشد كه پند گيرد و صاحب هوش!
شايسته است از رياست محترم مركز اسناد انقالب 
اسالمي و دست اندركاران معاونت پژوهشي اين 
مركز سپاسگزاري كنم و از دوس��ت خوبم آقاي 
حسين كياحيرتي كه مرا در تهيه اين كتاب ياري 

داده اند سپاسگزار باشم.«

 حال و قال اشرف پهلوي 
در آينه يك اثر نوانتشار

 زندگي اشرافي 
اما بد فرجام

   اشرف پهلوی در ساليان پايانی دهه 40

بود و فري��اد مي زد از اين به بعد دختران ش��ما را 
مسيو نوز بلژيكي بايد عقد كند، چون ديگر علما 
را نداريم!« روزبه روز بر تع��داد مهاجرين افزوده 
مي شد. عين الدوله هر كاري از دستش برآمد انجام 
داد كه علما را برگرداند، اما نتيجه نگرفت. سرانجام 
كار به جايي رس��يد كه براي تهيه خوراك سيل 
عظيم مهاجرين بايد يك خروار برنج پخته مي شد. 
مخارج مهاجرين را مي��رزا علي اصغرخان اتابك، 
بازاريان ك��ه از ترس اتابك در مهاجرت ش��ركت 
نكرده بودند و ساالرالدوله، پسر مظفرالدين شاه 
مي دادند. ساالرالدوله قصد داش��ت با طرفداري 
از آزادي خواهان به مقصود خود برس��د. او مبلغ 
8 ه��زار توم��ان را از طري��ق ملك المتكلمين به 

مهاجرين رساند. 
  شاِه بي خبر از همه جا!

واقعيت امر اين اس��ت كه اين تحص��ن به دليل 
رأفت مظفرالدين ش��اه به خاك و خون كش��يده 
نش��د، وگرنه اميربهادر جنگ با 500 سرباز عازم 
ش��هرري بود تا آقايان علما را به زور برگرداند كه 
شاه دس��تور مراجعت به او را داد. افسوس كه اين 
آيت رأفت به كلي از اراده و تدبير عاري بود و حتي 
ماهيت وقايعي را كه در تهران و زير گوشش اتفاق 
مي افتادند درك نمي كرد. سرانجام آزادي خواهان 
تصميم گرفتند با استفاده از همين ويژگي عطوفت 
و مهرباني ش��اه فاصله اي را كه توسط عين الدوله 
بين او و ملت كشيده ش��ده بود بردارند. قرار شد 
ملك المتكلمي��ن و يحيي دولت آبادي وس��يله 
اجراي اين تصميم ش��وند. آنها با ش��مس الدين 
بيك، سفير امپراتوري عثماني دوست بودند و از 
طريق او تقاضاي آزادي خواهان را به عرض ش��اه 
رس��اندند. عين الدوله هم از ترس از دست دادن 
مقام خود ب��ه آزادي خواهان روي خوش نش��ان 
داد. درخواست ها توسط س��فير عثماني به وزير 
امور خارجه داده شد تا به شاه عرضه كند. شاه كه 
تا آن روز از هيچ اتفاقي خبر نداش��ت، دستور داد 
از طريق سفير عثماني به آقايان علما اطالع داده 
شود كه خواسته هاي آنها پذيرفته مي شود و لذا 
به تهران بازگردند. سپس به عين الدوله دستور داد 
كه آقايان علما را محترمان��ه بازگرداند، ولي او به 
دستور شاه اعتنا نكرد. اين كار هميشگي او بود كه 
از عواطف شاه سوء استفاده كند. مي گفت اطاعت 
امر، اما درواق��ع كار خودش را مي ك��رد. اجراي 
فرمان شاه مقدماتي مي خواست كه سه روز طول 
كشيد و عين الدوله تصميم داشت در اين سه روز 
به شيوه ديگري متحصنين را پراكنده كند. مردم 
با بي صبري منتظر بازگش��ت علما بودند، اما اين 
اتفاق نمي افتاد. يك روز كه شاه مهمان اميربهادر 
جنگ بود، زن و مردي دو نامه تهديدآميز را هنگام 
ورود او به خانه اميربهادر به دستش دادند. موقع 
بازگش��ت هم زن  ها اطراف كالس��كه سلطنتي را 
گرفتند و با گريه و زاري از ش��اه خواس��تند علما 
را برگرداند. در همين روز دكان ه��ا و بازارها هم 
بسته شدند. شاه عين الدوله را احضار كرد و گفت 
اگر همين فردا علما را برنگرداند، خودش شخصاً 
مي رود و آنها را مي آورد. درنتيجه عين الدوله ناچار 
شد فرمان ش��اه را اطاعت كند و فرمان تأسيس 
عدالتخانه را كه يكي از خواس��ته هاي علما بود از 

مظفرالدين شاه بگيرد. 
  بازگشت از يك تحصن موفق 

آيت اهلل بهبهان��ي و آيت اهلل طباطباي��ي همراه با 
س��اير علما با ش��كوه و جالل كم نظيري به شهر 
برگش��تند و بالفاصله به حضور ش��اه بار يافتند. 
مردم هم به مناس��بت ورود آنها شهر را چراغاني 
كردند. اما عين الدوله سرسخت تر از اين بود كه به 
اين آساني ها تس��ليم اراده علما شود و لذا در بين 
خواسته هاي هشت گانه آنان كم اهميت ترين آنها 
را كه عزل عالءالدول��ه از حكومت تهران بود اجرا 
كرد و نيرالدوله را كه از او هم سختگيرتر بود حاكم 
تهران كرد، اما ايجاد عدالتخان��ه را كه مهم  ترين 
درخواست علما بود به بهانه اينكه بايد نظامنامه اي 
تدوين ش��ود به تأخير انداخت. عين الدوله خوب 
مي دانس��ت اگر بشود بين س��ران جنبش تفرقه 
انداخت، پراكن��ده كردن م��ردم كاري ندارد. به 
همين دليل سعي كرد عده اي از سران را از تهران 
دور كند. آيت اهلل طباطبايي اعمال خشونت را به 
صالح نمي ديد و سعي كرد با ماليمت عين الدوله 
را از تصميم خود منصرف كند. ماه محرم فرا رسيد 
و عين الدوله براي اينكه به علم��ا نزديك و از اين 
طريق مانع اقدامات آنها شود، در خانه خود مراسم 
روضه خواني باش��كوهي را به راه انداخت، اما اين 
تمهيد او اثر نكرد و باالخره ناچار شد نقشه تبعيد 
مخالفين را اجرا كند و حاجي ميرزا حسن رشديه، 
مجداالس��الم كرماني و ميرزا آقاي اس��پهاني را 
به كالت تبعيد كرد. اين رفتار عين الدوله خش��م 
آزادي خواه��ان را برانگيخ��ت و عين الدوله براي 
اينكه مانع از اقدامات آنها شود، حكومت نظامي 
اعالم كرد و دس��تور داد مأموران حكومتي بعد از 
ساعت 3 نيمه شب هركسي را كه در كوي و برزن 
ديدند دس��تگير و زنداني كنند. در اين ش��ب ها 
شب نامه هاي زيادي از سوي موافقان و مخالفان 

حكومت بر سر و روي مردم مي باريدند. 
  حمل�ه م�ردم ب�ه قراولخانه و ش�هادت 

»سيد عبدالحميد«
يكي از كساني كه عين الدوله دستور دستگيري 
وي را صادر كرده بود و بس��يار بي پروا سخنراني 
مي كرد، حاج شيخ محمد واعظ بود. او زماني كه 
دو ساعت از طلوع آفتاب گذشته بود سوار بر االغ 
از محله سرپولك مي گذشت، توسط 200 سرباز 
محاصره ش��د و او را به خان��ه عين الدوله بردند. 
هنگامي كه اي��ن جمعيت به نزديكي مدرس��ه 
حاجي ابوالحسن معمارباشي رسيدند، طالب از 
موضوع باخبر ش��دند و از مدرسه بيرون ريختند 
و با كمك مردم س��عي كردند جلوي سربازان را 

بگيرند. سربازان حاج شيخ را در قراولخانه اي در 
آن نزديكي زنداني كردند. فرزند آيت اهلل بهبهاني 
از س��وي پدر به كمك طالب آمد و رهبري آنها 
را به عهده گرف��ت و به قراولخان��ه حمله كردند 
و حاج ش��يخ را بيرون آوردند. فرمانده سربازان 
فرمان تير داد و در اين مي��ان طلبه جواني به نام 
سيد عبدالحميد به شهادت رس��يد. با اين عمل 
شورشي به پا شد. مردم جنازه سيد عبدالحميد 
را روي دوش گرفتند و به مس��جد شاه رساندند. 
دكان ها بسته ش��دند و بازار تعطيل شد و مردم 
در مسجد شاه جمع ش��دند، صنف بزاز پيراهن 
خونين س��يد عبدالحميد را بر س��ر چوبي نصب 
كردن��د و در بازارهاي اطراف مس��جد به حركت 
در آوردند و بر سر و سينه زنان نوحه سر دادند. از 
عمامه سيد مقتول دو علم درست كردند و سادات 
و طالب زير آن علم ها س��ينه مي زدن��د و نوحه 
مي خواندند. در اين مراس��م عزاداري هركس هر 
هنري كه داشت به خرج مي داد و شور و هيجان 
مردم به اوج رسيد. عين الدوله به محض وقوف از 
اين واقعه به شهر آمد و به فوج شقاقي فرمان داد 
مسجد را محاصره كنند و اخطار بدهند كه علما 
زودتر به خانه هايشان برگردند و ما خودمان امور 
را اصالح مي كنيم. علما پاسخ دادند ما عدالتخانه 
مي خواهيم و چون عين الدوله مانع مي شود بايد 
از صدارت خلع ش��ود. فرداي آن روز س��ربازان 
به س��مت جمعيت ع��زادار و تظاهركننده آتش 
گشودند و در اين ماجرا بين 58 تا 115 تن كشته 
و عده بي شماري زخمي شدند. قيامتي بر پا شده 
بود و مردم وحش��ت زده از مهلكه مي گريختند. 
آيت اهلل طباطباي��ي رنگ و روي��ش را باخته بود 
و دنبال پس��رهايش مي گش��ت. ناگهان آيت اهلل 
بهبهاني روي يك بلندي ايس��تاد، سينه خود را 
باز كرد و فري��اد زد: »مردم! اينها به ش��ما كاري 
ندارند، اينها مرا مي خواهند، اين است سينه من! 
كجاست آنكه تير خالي كند و مرا مانند اجدادم در 
اين راه شهيد كند؟ شهادت ارث ماست...« مردم 
با فريادهاي آيت اهلل بهبهاني قوت قلب گرفتند و 

در مسجد ماندند. 
  اين بار تحصن در قم 

چند روز ديگر به همين منوال گذشت و سرانجام 
نصرالسلطنه از شاه پيغام آورد كه ما شما را به هر 
صورتي كه باشد از اينجا خارج مي كنيم. آيت اهلل 
بهبهاني گفت: »پس به س��ربازان دستور بدهيد 
ما را ب��ه زور از خانه خدا بيرون كنن��د!« آيت اهلل 
طباطباي��ي گفت: »تا ما در ش��هر باش��يم مردم 
آرام نخواهند گرفت. اگ��ر مي خواهيد آتش اين 
فتنه فرو بنشيند يا عدالتخانه را برپا كنيد يا به ما 
امنيت بدهيد كه به عتبات عاليات برويم.« بديهي 
است كه درخواست دوم ايشان همان چيزي بود 
كه نصرالسلطنه مي خواس��ت و هنوز يك ساعت 
به غروب مانده بود كه فرمان امنيت صادر ش��د. 
به اين ترتي��ب علما راهي عتبات ش��دند. در اين 
مهاجرت كه به هجرت كبري معروف شد، تقريباً 
3 هزار تن مهاجرت كردند. آيت اهلل شيخ فضل اهلل 
نوري هم دو روز بعد حركت ك��رد و به مهاجرين 
پيوست و به اين ترتيب لطمه شديدي به حيثيت 
درباريان وارد شد. بار ديگر شهر از علما خالي شد 
و مردم س��رگردان ماندند كه به چه كساني پناه 
ببرند و كارهايشان را به چه كسي ارجاع بدهند، 
مخصوصاً كه هر عالمي تعداد زيادي از اسناد مردم 
را به صورت امانت نزد خود داش��ت كه در هنگام 
لزوم به صاحبانش رد مي ك��رد. آيت اهلل بهبهاني 
نمي خواس��ت مردم را به امان درباريان س��تمگر 
رها كند و خود از مهلكه بگريزد. از اين رو دو نامه 
به كاردار سفارت انگليس نوشت و از آنان استمداد 
طلبيد. كاردار سفارت هم پاس��خ مساعدي داد. 
آيت اهلل بهبهان��ي در ابن بابويه ب��ه بعضي از تجار 
گفت كه كاردار انگليس قول مساعدت داده است 
و چنانچه ستمي به شما رسيد، به سفارت انگليس 
پناه ببريد. فشار عين الدوله روي تجار بسيار زياد 
شد و وقاحت را به جايي رساند كه شبي كه علما 
به سوي عتبات حركت كردند دستور داد زن حاج 
حسن، برادر حاجي محمدتقي بنكدار را از خانه اش 
بردارند و به خانه او ببرند، در حالي كه بيش از آن 
هر جنايتي كه مي كرد دست كم به ناموس مردم 
كاري نداشت. بعد هم دستور داد بعضي از تجار را 
دستگير كنند و به كس��ي كه سيد عبدالمجيد را 

كشته بود ترفيع درجه داد. 
  و سرانجام پيروزي 

سرانجام با پناه بردن بيش از 13، 14 هزار نفر به 
سفارت انگليس، علماي مهاجر در جوار حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( در قم متوقف شدند. خبر 
بست نشيني مردم در سفارت انگليس و مهاجرت 
علما در سراسر ايران پخش شد. نخستين مردمي 
كه قيام كردند، مردم تبريز بودند كه از عين الدوله 
كينه اي قديمي به دل داش��تند. علم��اي تبريز 
تلگرافي در حمايت از علماي مهاجر به شاه مخابره 
كردند و سپس براي علماي مهاجر و علماي ساير 
شهرها تلگراف فرستادند. به تدريج مردم اصفهان، 
زرند، ساوه و... به مهاجرين پيوستند. در زنجان و 
رشت بلوا ش��د. در تهران سربازان به مردم ملحق 
شدند و بعضي از افسران از مقام خود استعفا دادند 
و به سفارت نشين ها پيوستند. عين الدوله كه همه 
راه ها را به س��وي خود مس��دود مي ديد به ناچار 
استعفا داد و به ده خود، مبارك آباد برگشت و ميرزا 
نصراهلل خان مشيرالدوله به مقام صدارت عظمي 
رس��يد. به اين ترتيب مانعي كه بين مردم و شاه 
وجود داشت از ميان برداشته شد. ابتدا عدالتخانه 
كه درخواس��ت اصلي علما و مردم بود تأس��يس 
گرديد. سرانجام علما پس از يك ماه دربه دري در 
ميان شور و غوغا و استقبال باشكوه مردم مراجعت 
كردند و مردم هم بع��د از يك ماه تحصن به كار و 

زندگي خود بازگشتند.
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