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 چکيده
در مبحث دالئل و معاصر ایران و خصوصاً جامعه در بررسی های جامعه شناختی تاریخی 

و بروز آن به اشکال  مردمرخدادهای اجتماعی ، نارضایتی رخی بچگونگی شکل گیری زمینه 

مختلف ، از دالئل اصلی پدیدار شدن حوادثی مهم شد که نتایج نا مطلوب بسیاری را در ابعاد 

 . بر جای نهاددر جامعه مختلف 

اهالی برخی عده کثیری از ، پس از وقوع جنبش مشروطه و در سال های آغازین حیات آن 

لیت تا مقبو مسئله باعث شدمفاهیم مشروطه آشنا نبوده و این اکثر با هنوز  های ایران تایال

روبرو گردد . حوادثی چند در برخی در حیات خود و مشروعیت نظام مشروطه با چالش جدی 

از ایالت از جمله کرمان رخ داد که نه تنها توفیقی جهت مشروطه خواهان جوان نبود بلکه 

 ن ایجاد نمود . تحقق اهداف آ ر مسیرموانعی را د

ر گرفته از نارضایتی های خاندانی و ایلی بدرخواست مالیات های معوقه از سوی حکومت و 

ه اجتماعی ب –بعضاً منافع آنها ، در کنار سایر نارضایتی های اقتصادی عدم تامین خواسته و 

ر بم علیه حکومت کرمان رفعت نظام د طغیان هم تنید که منتج به حادثه ای چون نحوی در

قيام در قالب نارضایتی سران ایالت تحت عنوان  در ادامه از طریق وی و متحدان جدیدشو 

 .گردید سالطين عشره

 .کرمان ، سالطین عشره ، خاندان ، اجتماعیاسناد ، انگلستان ،  دي:اژگان کليو
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 تاتارليال 

 رشته تاریخ تشییع ، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوبکارشناس ارشد 

 
  نام نویسنده مسئول:

 تاتارليال 

 درخصوص گزارش هاي محرمانه وزارت امور خارجه انگليس

 ق( 9119م/9191) کرمان سالطين عشره
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 مقدمه
 نجاست که حوادثی چون بلوای نانی و اجتماعی در شکل گیری حوادث تا بداتاریخ معاصر کرمان تاثیرگذاری مسائل اقتصادبررسی در 

ه بشالباف و دخالت دادن این قشر در اختالفات خاندانی و  ، بهره برداری از طبقه کارگرِگردید کرمان  ر به کشته شدن کالنتر شهرکه منج

ر عمده یثتا اجتماعی جامعه ایالت کرمانری ، جملگی در التهابات دامن زدن به اختالفات فرقه ای شیخی و باالسسی ، سیاقصد بهره برداری 

 ای بر جای گذاشت 

این مسئله در به عنوان نمونه در ایالت کرمان  .به صورت یکسان صدق نمی کرد  ها در ایالت باید توجه داشت بازتاب استقرار مشروطه

در آمد که بعضاً از طریق ارسال نماینده به  ی نامداربین اعضای خاندان ها یتعیین وکال از مجلس اول به بعد به صورت تیول وقایعی چون

 معتقد بود :« ناظم االسالم کرمانی. » می شده است توانمندترانتخاب افرادی از مانع نیز گاهی  و  می توانست حافظ منافع آنها باشدمجلس 

افسوس از اینکه برخی وکالی سایر بالد هم به همین  و.... ک نکرده اند در پایتخت تعدادی از وکال هنوز معنی مجلس و وکالت را درست در»

 . درد و همین خیال را داشته اند

در طی این تحقیق سئوال اصلی این است که : دالئل اصلی شکل گیری و وقوع ماجرای سالطسن عشره در ابعاد اجتماعی و اقتصادی 

 است . از جمله : چیست ؟ در پاسخ به این سئوال فرضیاتی مطرح 

 .ی باعث دسته بندی ناراضیان گردیدمشکالت مالی به جا مانده از حکمران های قبل از امارت امیراعظم و مطالبه مالیات از سوی و -1

مشکالت اقتصادی در شکل گیری نارضایتی اجتماعی در بین مردم و حمایت از افرادی که می توانست آنها را در برابر مشکالت و  -2

 ولت حفظ کند موثر بوده است .      مالیات د

 . پرداخته شوددر این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی ریشه های تاریخی حوادث فوق به اصل واقعه و برخی از پیامدهای آن 

 

 :  يرفعت نظام بم زمينه طغيان
در منطقه بم به دلیل « میرزا قاسم رفعت نظام»م اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه شخصی به نام 1091/ 1221رجب 22روز شنبه 

از دیگر سو  . و در مسیر خود روستاها و اموال مردم را غارت نموده است ه و سواره خود از شهر بم خارجنارضایتی از حاکم محلی با نیروی پیاد

ه در شاه نعمت اله ولی ماهان متحصن شد می دانندو به زعم خود حافظ منافع مشروطه  خواه آزادی اد که خود راافر عده ای از خبر رسید که

  .ندا

در امالک و  – از مناطق بم - در رحمت آباد ریگانکرمان ، به نشانه نارضایتی از حکمران د که وی جرای رفعت نظام از آنجا ناشی شما

با توجه به  وی سوزاند . این اقداممردم و رعیت  حضوررا در  سردار ب و فلکچوانه نارضایتی از اجحافات حکمران به نش،  «سردار مجلل»

اریزی د . باستانی پو شاید به نوعی غیر ممکن می نمواقدامی غیر منتظره  بودارباب رعیتی که مبتنی بر نظام جامعه آن روز ساختار اجتماعی 

لُومومبا در اعماق جنگل های سوختن چوب و فلک سردار مُجَلَل در آن روزگار در دل بیابانهای کویر از فریاد » در این خصوص می نویسد : 

 .« و مهم تر به نظر می رسدکُنگ

 ندر بیاین اعتبار کسب وده و با انجمن غالمان آزاد را در بم و جیرفت پایه گذاری نمز صدور فرمان مشروطه قبل ا رفعت نظامگویا 

دید حاکم ج که اکنون به عنوان «سردارمعتضد» با انتشار اخبار منطقه بم. ده بودشو طرفداران خویش بر منطقه مسلط به همراه خاندان مردم 

 رو روی کا« سردارمعتضد»بی نتیجه ماند . پس از عزل د که را دستگیر نمای وی منصوب شده تالش نمود تام 1091ق/1221کرمان در سال 

از حکام محلی که وی نیز نارضایتی  «خان سیستانیمرتضی قلی »رفعت نظام و وی نیز سعی نمود با احضار در کرمان « حب اختیارصا»آمدن 

ه بممانعت نموده « رفعت نظام»به کرمان رفت اما « مرتضی قلی خان» شخصاً به شکایات و خواسته های آنها رسیدگی نماید. هائی داشت ،

از رفعت نظام مجدداً  م1221/1090در ذیقعده اما این پایان کار نبود و . به بم بازگشت مجدداً و پس از مدتی حرکت نمودخراسان  سمت 

از طریق همان  انعت از رفتن وی به تهرانجهت ممرا واداشت برخی از اهالی بم  حضار شد . انتشار این خبرتهران ا طریق حکومت مرکزی به

( رفعت 1221) ذیقعده  1090نوامبر » به گزارش کتاب آبی : .  تحصن نماینددر تلگرافخانه و را بسته  دی خوهامغازه ،  شیوه معمول و رایج

چونکه  ، نظام را از بم به تهران احضار نمودند ولی اهالی دکاکین را بسته و به تلگرافخانه بست رفته اند که نمی گذاریم مشارالیه حرکت کند

  «.  آنها را از حمله بلوچ حفظ می کند

 به تهران شممانعت از رفتنحمایت از رفعت نظام و در  مردم لاستدالضعف دستگاه حکومت کرمان در تامین امنیت نواحی شرقی از 

را تمرد  اقدام ویگرچه حکومت مرکزی  . باز دارد مشهود است ها بلوچمهاجم شرقی خصوصاً خاندان های  تهاجم و از تعارضآنها توانسته  که

ی خربا ب توانست که و در همین سفر بود هباالخره رفعت نظام به تهران رفتپیچی می دانست ، بر خواسته خود تاکید و پافشاری داشت . و سر

میان او و خوانین بم در که خوردی در زد و به بم مجدد . در بازگشت  د تا آنها را با خود هم رای نمایدایتالش نم و مالقات مبارزان انقالبیاز 
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عده وی  در آنجاد و شرفعت نظام به نرماشیر به قتل رسید که باعث فرار به جای رفعت نظام  « سید غالمحسین سجادی» فردی به نام فت گر

  .دایتسخیر نمنمود بم را ، قصد  گرد آوردهرا بلوچ از خاندان ای 

عث شد وی بعداً به جمع سالطین عشره که در مقابل حکومت با وگردید رفعت نظام بیشتر  منجر به نارضایتی شاید به نوعیاین عوامل 

  بپیوندد . ؛ زده بودند طغیانکرمان دست به نافرمانی و 

 : و مسئله نارضایتی سران ایالت ) قیام سالطین عشره (حاکم جدید کرمان امیر اعظم 

 مدخل : 

به واسطه ناامنی های پیش آمده در ایالت کرمان و نواحی «  مامیراعظ »حکمرانی  آغازشد که در  ناشیاز آنجا سالطین عشره ماجرا 

 از ارسال آن ، یافته استافزایش که میزان مالیات مطالبه شده از سوی حکومت بهانه این سران برخی از طوایف و خاندان ها به ، اطراف 

ایجاد نظم به بررسی مسئله و رئیس نظمیه جهت « میرزاحسین خان» اناز سوی حکومت کرم ، این خبردریافت . در مقابل  دداری نمودندخو

... » .به نقل از گزارشات محرمانه انگلیس : برد . دو عراده توپ نیز با خود  الزمشد . وی عالوه بر نیروی نظامی و تجهیزات اعزام این نواحی 

ر اعظم ایالت کرمان که از زمان ورودش به کرمان برایش پولی نرسیده ق( امی1229( در اوایل آوریل ) بهار 1229) جمادی االول  1012مه  12

جمادی االول(  2/ اردیبهشت 2آوریل )  22بود میرزا حسین خان رئیس نظمیه آنجا را با استعدادی برای وصول مالیات به اطراف فرستاد. در 

نین محلی برای غارت شهر و خارج کردن حکمران به طرف به کرمان خبر سید که میرزا حسین خان با رفعت نظام حکمران بم و بعضی خوا

و نیز انجام مذاکرات اولیه «  رفعت نظام »با  آشنائی وی وحضور نماینده نظامی حکمران در این نواحی اما پس از  « .کرمان حرکت کرده است

 آمده از ارسال با وضعیت پیش خی حکام محلیدیگر برسوی از  و گردیدفراهم زمینه های اتفاق نظر آن دو در مخافت با دستگاه حکومتی 

عده راهزنان بلوچی در تزاید است . خصوصاً در حوالی بم ، یک » :  هدآمدر این خصوص در گزارش محرمانه انگلیس .  کردند مالیات خودداری

به منطقه جیرفت آن دو  «. نگلیس استرفعت نظام نامی است که نفوذ کامل در بلوچها دارد و مشغول فساد ما بین کارگران و اداره تلگراف ا

و رده کاز وی ناراضی بودند ، ارتباط برقرار  ماکحُعشایر و خاندان های بانفوذ آن نواحی که به خاطر سخت گیریهای ،  رفته ، با روسای ایالت

خاندان های تأثیر گذار مناطق شرقی  نسرا ان ایالت که حکام محلی و ازبرخی سررفعت نظام با از سوی دیگر .  آنها را با خود همراه نمودند

سعید خان »، « جرییوسف خان سن»، « ان معین الممالکحسین خ»، « وریناصر خان گِ» این افراد: از جمله دند نیز مالقات نمود .وب کرمان

در ادامه از نارضایتی خاندان  آنها کند .جلب در مخافت با حاکم کرمان نظر آنها  بدند که در نهایت موفق شد« ضرغام السلطنه»و « رودباری

 »ا در آنج د ووبمی به سمت منطقه بافت حرکت نم وی از افراد مسلح بلوچ ، نرماشیری ، رودباری داعدتبا های نواحی شرقی نیز بهره برده 

«  شکوه سلطان »و   « یحسین خان بچاقچ »در ادامه . با خود همراه سازد  را«  صولت نظام » و«  صولت الملک »، «  صولت السلطنه رابری

از دیگر چند تن از خوانین سیرجان از سوی  . همراه نمودنیز  خودش با با تفنگچیانرا «  ان ایلخانی افشارنجعلی خغُ »بلورد و منطقه از را 

،  ندم قسم شده کرده با یکدیگراعالم آمادگی نیز  « حاج رشید» و  « شوکت السلطنه سعیدی » ،«  اریزیپ خواجه محمد حسین» جمله 

 . ندرا تشکیل داد« ین عشره طسال» ه قرآن مهر کرده و گرو

که یکی از این  می نمودند را در مبارزه با استبداد هائی تالشن و شهرستانها از جمله کرمان در تهرا خواهرهبران و سران آزادی از سوئی

 و شخصبه بدگوئی از سلطنت  در برخی از موارددربار و شخص شاه  با عی آن روزی و اجتماادبیات سیاسعدم توافق .  راه ها برپایی انجمن بود

 ذکر می کند که مورد129م 1091ژوئن 19در تاریخ را و کلوپ های فعال  انجمن باستانی پاریزی تعداد.  دمی ش رنجم« محمد علی شاه»

با  که رای خود انجمنی بر پا نموده بودهر شخص و گروه ب هنیز می نویسد ک کسروی . را در بر می گرفتمجموعاً در حدود سی هزار عضو 

ند ی انجام دهکار بزرگتوانسته اند با تجمیع عده ای از افراد  انجمن ها بر  این باور بودند.  اتحاد و همدلی مغایرات داشت یعنی هدف مشروطه

در مقابل تلگرافخانه شهر و ارسال پیام به پایتخت و یا رسیدن به خواسته های خود از طریق گرد آمدن و تجمع جهت را مردم  انجمن ها. 

   .همان رفتاری که در ایالت کرمان نیز رایج بود تشویق می نمودند.دارالشوری 

و مخالفان سرکوب  _ از شاهزادگان قاجار _ ق1220حکومت کرمان در سالبه  اعظمانتصاب امیردر این بین یکی از دالیل اصلی 

 در کرمان را می توان ازها و طرفدارانشان کرات فعالیت دموتالش و گزارش  . بود اندر کرمو طرفداران آنها عالیتهای دموکراتها جلوگیری از ف

، بازارها مسدود و نطقهای آتشین  اخبار شمال ایران باعث هیجان زیاد در مردم کرمان گردیده»  : که می نویسد متوجه شد اسناد انگلیس

( بازارها مفتوح گردید و مشق ق1220ذیحجه دسامبر ) 11 . پس از ورود امیر اعظم ایالت جدید، در طلبان ملی شروع گردیدایراد و مشق داو

 « داوطلبان ملی موقوف گردید.

فداران را مشورت برخی از طاعظم بیرما،  کرمان در حرکت بودند یکدیگر به سمتنیروهای پشتوانه  به نیروی سالطین عشره که در حالی

 به را رودباری ،بچاقچی و افشار  ،ایالت بلوچ  مه هجوبرای این منظور شایعدانستند .  نیروهای مهاجم اختالف بینخود راه حل را در ایجاد 

شره ع سالطین برخی از افراد عضو. سپس نامه هایی را برای  کردهیچکس رحم نخواهند این افراد به به اذعان داشتند که  منتشر نموده ، شهر

در  وه کردجلب خود به سمت  پانصد تومانوعده مبلغ را با « میرزا حسین خان » ، توپچی «  رمضان خان»  نظرابتدا فرستادند . در نتیجه 
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( جمادی االول 22اردیبهشت ،  21مه )  11در»  بنا به نوشته کتاب آبی :  .مناسب اقدام الزم را انجام دهدموقع در قول داد مقابل وی نیز 

، مجلسی از معتبرترین شهر منعقد نموده و  ، قنسول اعلیحضرتی استعداد یاغیها در دو منزلی کرمان اردو زده و روز بعد بنا به خواهش ایالت

ن ی. در موقع نوشتن ا ، در صورتی که بگذارند یاغیان  به شهر وارد شوند، به آنها فهماندیم که بر آنها وارد خواهد شدمسئولیت عمده ای را 

  «مید بخش است.ااوضاع  میان است و چنانکه ظاهر می شود ، بین ایالت و یاغیان مذاکراتی در مراسله

آنها را در خود نمی دید با  که با نیروهای خود توان مقابله با ، امیر اعظم به کرمان قشون سالطین عشرهبا وصول خبر نزدیک شدن 

فر امیر اعظم که بیش از یک صد ن» :  . به گزارش کنسول انگلیس دشآماده فرار  ، رایی خود را جمع نمودو دا نگرانی بسیار وسائلو  یپریشان

از احتمال پیش آمدن آنها بسیار ترسیده بود و اسبابهای منقوله خود را حاضر ساخته  ، سرباز قابل اعتماد همراه نداشت که با آنها مقابله نماید

. من کوشش فوق العاده نمودم تا او را دوباره مطمئن ساخته وادار به توقف نمایم و مکتوبی  ه و مهیای فرار گردیدو پولهای خود را از بانک گرفت

، متنبه ساختم... این مکتوب را هم من و هم کفیل  ، آنها را از مسئولیتی که از ورود به کرمان به عهده خواهند گرفت به یاغیان نوشته

ن نیز مراسالتی چند به روسای دو ایل مذکور ) افشار و بچاقچی ( نوشته و آنها را متنبه ساختم از خطری که قنسولگری روس امضا نموده و م

د عدم اطاعت ص، از ق برای خود دعوت می نمایند. ... در جواب این مکتوب ، یاغیان مکتوبی را که امضای سی و یک نفر را داشت فرستاده

دولت یا اذیت و مزاحمت اهالی کرمان تحاشی نموده و اظهار داشتند که مقصود عمده شان این است که عریضه ای به اولیای دولت عرض 

    .«، عزل ایالت تعدی کار ظالم را بخواهندکرده

ترقی و پیشبرد اهداف دموکراتها نقش اساسی  که قبالً نیز متذکر شدیم میرزا حسین خان خود از کسانی بود که در جهت همانطور

یس کردند . کنسول انگل میداشت و بنا به گزارش نمایندگان انگلیس در این زمان هم اینها با هم در ارتباط بوده و برای تصرف شهر کوشش 

نها مراوده و مکالمه نموده و به آنها اصرار در شهر دسته ای هستند که با یاغیان همدردی داشته و اتصاالً با آ» :  درباره دموکراتها می نویسد

اهزاده شپلتیکی ندارند...می کردند، آمده و کرمان را اشغال نمایند. اینها کسانی هستند که خود را دموکرات نامیده و چندان کفایت یا اقدام 

   « .حکمران مقتدری در کرمان می باشندامیر اعظم چندان کاری نکرده که اسباب خصومت و عداوت آهنها شود، ولی آنها مخالف با بودن 

. در همان وقت به کنسولگری اطالع دادند که  نددو یا سه فرسخی شهر رسیدو به حدود در حرکت بودند ی شهر به سو سالطین عشره

 : سدمی نوی ر خطر می دیدکه از این مسئله نگران و ارتباط خود را با دولت خویش د انگلیسدولت ده ن. نمای طع شده استق فاخطوط تلگر

آنها  ، دم چرا اوامر دولت را قبول ننموده اند و چرا خطوط تلگراف را خراب کرده اند؟ در جوابوستفسار نمامکتوبی به یاغیان نوشته ، از آنها » 

   «قطع شدن سیمهای تلگراف متهم نمودند سبب یر عظم را بهمدر نهایت جسارت ا

، شخصاً با یاغیان مالقات نمود و شکایات آنان را از نزدیک ، از  ، کنسول انگلیس در کرمان «هیگ لیوتنان»نل کلپس از آن بود که 

بهادر الملک از این متغیر است که چرا از حکومت چیرفت معزول گردیده و از آن می ترسد مبادا » :  زبان خودشان شنید . خود او می گوید

د از و طبعاً می ترس است، سه سال است مالیات خود را نداده  غنجعلیخان( ایلخانی افشار) شود. گنجعلیخان مالیات عقب افتاده از وی مطالبه

  «اینکه مبادا از او بازخواست مالیات بشود

 این اردو پیوستهرا که به خاطر فرار از پرداخت دیون خود به دولت انگلیس دریافته بود که تعدادی از اعضای اصلی سالطین عشره 

. از سوی دیگر در این لحظات حساس بود  با وعده معافیت مالیاتی از صف قیام کنندگان جدا نمود و سرانجام نیز چنین شد توان ، می بودند

ن آفارت انگلستان در تهران دست به کار شد و به دستور سفیر انگلیس مبلغ پنج هزار تومان توسط بانک شاهنشاهی به کنسولگری س که

  یر اعظم دادندمدولت در کرمان سپرده شد و ایشان آن را تحویل ا

 ، وی برطرف گردیدتا حدودی ،  ر اعظم که امکان هر گونه مقابله با قیام کنندگان را از او سلب نموده بودیمبدین ترتیب مشکل مالی ا

ر اعظم برای یم( ، شاهزاده ا ه -1229دی االول جما 1/ 1201خرداد  2) مه  22در » .  ره با سران عشایر گردیدنداکانجام مذآماده مالقات و 

. ولی همینکه با عده زیادی از  مالقات یاغیان ومذاکره شرایط صلح، نزدیک ارودی آنها رفت و این اجالس را دو نفر از مالها ترتیب داده بودند

سانتیمی از شهر  0نفر و یک توپ  199. روز دیگر او با  امتناع ورزیدند مستحفظین خود از شهر خارج گردید، یاغیان ترسیده و از مالقات وی

ر دو سپاه درسیده بود و در آنجا ، نزدیکیهای باغین « محمد خانی» در حوالی سنگر  کرماننیز به سمت اردوی انقالبیون و  «گردید.خارج 

 سولکن با همراهی امیر اعظم از همان آغاز درگیری .ون آغاز گردیدمقابل هم قرار گرفتند و جنگ با شلیک گلوله توپ از سوی سپاه انقالبی

ه خود میرزا حسین خان ک»  :پاریزی  باستانیته شبنا به نو نیروهای عشره اختالف ایجاد نمایند . از سوئی دیگران یمسعی نمودند انگلیس 

ه توپ دشمن اصابت نموده و آن را از کار انداخت و در نتیجه . تصادفاً گلوله توپ به دهان پشت سر رمضان خان توپچی بود دستور شلیک داد

یری ل انگلیس در کرمان شرح این درگو. کنسند نمود عقب نشیسمت بردسیر به  و «قیام کنندگان روحیه خود را باخته و پا به فرار گذاشتند.

ه از حوالی کرمان رانده شدند... در جنگی که واقع شده م 21من افتخار دارم به شما اطالع دهم که یاغیان در »را چنین گزارش کرده است: 

م ، چهار . تلفات عساکر امیر اعظ نشد، کسی از آنها دستگیر  سانتیمی دیگر قبضه و یاغیان فرار اختیار نمودند ولی تمام آنها فرار کرده 1توپ 

بعضی  ، دو نفر را ، به قرار تخمین مختلف آنها ممکن نبود نفر مجروح بود که یکی از آنها تا کنون مرده است و تلفات یاغیان که تحقیق عده
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، به قتل رسانیده بودند و هفتاد نفر را هم بعضی از طرفداران بسیار امیدوار وی مقتول ومجروح  از اشخاص بدکاری که از او کناره گرفته بودند

  .« نموده بودند

ر دستگی در اطرافکه ان عده ای از فراریبه همراه عیل خان توپچی دستگیر شدند و و اسما بمی رفعت نظام، میرزا حسین خان در ادامه 

. محل مالقات باغ  مالقات کند مخالفین. امیر اعظم پیغام داد که حاضر است در بردسیر با سران منتقل شدند سیر دربه ب شده بودند

ا امیر اعظم رفرمان عزل زمان قاصدی از کرمان بود که در همین گویا  . دن سرتیپ برادر میرزا آقا خان کرمانی در نظر گرفته شعبدالمظفرخا

اه بعضی از خوانین از باغ ر به عنوان شکار به همریمصبح روز بعد ا.  ، موضوع را پنهان نمود مخالفانجهت اتمام کار  ویاما به وی ابالغ نمود ، 

 رفعت نظام ، . صولت السلطنه انجام مذاکره به نزد او آمده بودند توقیف کنند هنگام بازگشت دستور داد تا تمامی کسانی را که برایو به خارج 

 ن خان بچاقچی، حسی غنجعلی خان ایلخانی ت شدگانش. از میان بازدا ، غنجعلی خان و سایر رهبران همه دستیگر شدند ، میرزا حسین خان

به  اعظمآخرین فرمان امیر  .ور امیر اعظم به دار آویخته شدندم به دستخان و رفعت نظا . اما میرزا حسین شدندو صولت السلطنه رابری آزاد 

غییر تدامغان  اه مسیر خود را به سمتدر بین ر، تهران حرکت نمود  سمتبه  اعظمامیرکه پس از آن  اسماعیل بیک توپچی بود توپ بستن

  .کشته شد افراد خدمه به دست یکی ازبود که در آنجا ، داده
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 نتيجه گيري 
در باب وقایع مشروطه می توان و به استناد مدارک موجود و ترجمه شده دولت بریتانیا محلی کرمان از بررسی مطالب موجود در منابع 

س به همراه بی ثباتی پدریافت که ناآرامی های نواحی شرقی کرمان و کمبود منابع مالی حکمرانی این ایالت جهت مقابله با مهاجمین شرقی ، 

ما از مشروطه که دوران استبداد صغیر را نیز تجربه کرده بود ، زمینه بروز مشکالت اقتصادی و به طبع آن معضالت اجتماعی را فراهم نمود . ا

باید توجه داشت ساختار اجتماعی برخی نقاط کرمان و خصوصاً نواحی شرقی که مبتنی بر قدرت ایالت و خاندان های با نفوذ بود تالش هر 

تر سران آنها را در سهم خواهی از قدرت هر چند با اقداماتی که انجام می داند چه فردی و یا گروهی به دنبال داشت . که عدم ارسال چه بیش

 مالیات و رویارویی نظامی با حکمران کرمان از آن نمونه بود
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 مراجعمنابع و 
روی کار آمدن مشروطه نظم و اداره کشور بر مبنای قوانین عالی که عده ای  از تاریخ» کرمان می نویسد : مفصل همت در تاریخ  [1]

از دانشمندان و روشنفکران تحصیل کرده تنظیم نمودند قرار گرفت . طبقه کارگر مصدر کارهای بزرگ مملکتی گردیدند که قبالً 

و تحصیل علمی ننموده بودند کم کم از کار هیچ گونه اسم و عنوانی نداشتند و بعضی از شاهزادگان و اعیان کشور که بی سواد 

. کسروی نیز  211، صبه نقل از : همت ، محمود ، تاریخ کرمان « برکنار و پست خود را به دانشمندان و اشخاص باسواد دادند . 

ان صدر پسر در این میان قانون اساسی نیز نوشته می شد و این کار به مشیر الملک و موتمن الملک» می نویسد : خصوص در این 

  . 119به نقل از : کسروی ، احمد ، تاریخ مشروطه ایران ، ص « اعظم محول شده بود.

گرچه این واقعه بزرگ اجتماعی تغییراتی هر چند بزرگ در کلیه شئون مملکت به وجود آورد ، »باستانی پاریزی می نویسد :  [2]

به نقل از : باستانی پاریزی ، محمد « . ت نمودند هرگز نزدچنان می نماید که گلی بر سر آنان که در راهش جان دادند و خدم

و  212سفری ، محمد علی ، مشروطه سازان ، ص  . جهت اطالع بیشتر نگاه کنید به :  119، پیغمبر دزدان ، مقدمه ، ص ابراهیم

  . 211، ص  2تا1ملک زاده ، مهدی ، تاریخ انقالب مشروطیت ایران ، مجلد 

  . 121م ، تاریخ بیداری ایرانیان ، ص کرمانی ، ناظم االسال [2]

را بر مدتی در دارالتحریر کرمان سمت منشی گری «  خواجه محمد حسین نعیم آبادی» پسر« میرزا قاسم خان» نام اصلی وی  [2]

حاکم بلوچستان و بم در آمد . سپس به سمت منشی «  مرتضی قلی خان سعدالدوله »همین سمت به خدمت ا داشت و بعهده 

معروف به سردار مجلل منصوب گردید . جهت اطالع بیشتر نگاه کنید به  : باستانی پاریزی ، محمد « محسین عامریغال»گری 

 . 12ابراهیم ، پیغمبر دزدان ، ص

و  کسروی ، احمد ، تاریخ مشروطه  111جهت اطالع بیشتر نگاه کنید به : کرمانی ، ناظم االسالم ، تاریخ بیداری ایرانیان ، ص [1]

( 1222و  نشریه فرهنگ استان هشنم کرمان )کرمان :  12باستانی پاریزی ، محمد ابراهیم ، پیغمبر دزدان ، ص و 111ص ایران ، 

  . 20ص 

 بود.  «محمد اسماعیل خان نوری وکیل الملک اول »فرزند   « مرتضی قلی خان وکیل الملک »فرزند «  سردار نصرت »داماد وی  [1]

  .  01، تالش آزادی ، ص باستانی پاریزی ، محمد ابراهیم  [1]

  .  212باستانی پاریزی ، محمد ابراهیم ، مار در بتکده کهنه ، ص  [1]

  . 12باستانی پاریزی ، محمد ابراهیم ، پیغمبر دزدان ، ص  [0]

 . 112، ص  2، ج ، احمد، کتاب آبی بشیری [19]

پاریزی ، محمد ابراهیم ، پیغمبر دزدان ،  و  باستانی 112، ص 2جهت اطالع بیشتر نگاه کنید به : بشیری ، احمد ، کتاب آبی ، ج [11]

 . 11ص

 .  11ص ،  ، مقدمه باستانی پاریزی، پیغمبر دزدان [12]

جهت اطالع  .نام برد حاکمین محلی جیرفت و رودبار « ضرغام السلطنه »و « سعیدخان رودباری »این افراد  می توان از : از جمله  [12]

 .  12، ص  ، مقدمه زدان، پیغمبر د باستانی پاریزیبیشتر نگاه کنید به : 

  . 1110، ص  1 ، ج ، کتاب آبیبشیری  احمد [12]

  .  1220، ص 1 بشیری ، احمد ، کتاب آبی ، ج [11]

در بلورد سیرجان و مدتی  زمانی شمسی مدتی مورد تعقیب نیروهای نظامی بود . وی 1229حسین خان بچاقچی بعد از شهریور  [11]

ن به کرمان در منطقه یزد فوت نمود . به نقل از : باستانی پاریزی ، تحشیه کتاب در هنگام بازگشت از تهراو نیز در تهران ماند 

  .  121فرماندهان کرمان ، ص

امیرعظم نصره اهلل خان پسر وجیه اهلل میرزا سپهساالر پسر سلطان احمد میرزای عضدالدوله پسر فتحعلی شاه قاجار بود . وی در  [11]

حکومت کرمان ه م به معاونت جنگ و سپس ب1011ق / 1220در سال . شد  م به حکومت گیالن منصوب1091ه/  1221سال 

،  . به نقل از : احمدی کرمانی خود نزدیک سمنان به ضرب گلوله کشته شد امالک م در یکی از1012/  1222رسید و در سال 

  . 121ص ،  2:  نجمی ، شمس الدین ، گاه شمار تاریخ کرمان ، ج و 122اندهان کرمان ، پاورقی ، ص فرم

 .19 – 12همان، ص   [11]

 . 101، ص  2شجیعی ، زهرا ، نحبگان سیاسی ایران ، ج  [10]

  .  212کسروی ، احمد ، تاریخ مشروطه ایران ، ص  [29]

  . 121باستانی پاریزی ، محمد ابراهیم ، تالش آزادی ، ص  [21]
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