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 ١٢٨۵خرداد ماه سال  –وقايع نگاري مشروطه 

  : منبع 

http://www.100years.ir  

..........................................  

  ١٢٨۵اول خرداد 

   سكوت سیاسى، حركت انقالبى

   مھدى محموديان

   

انگلستان از وزير امور خارجه در مورد قرارداد تقسیم ايران  طبق گزارش سفیر ايران در انگلستان در اين روز مجلس

نمايندگان مجلس انگلستان در غیاب دولتمردان ايرانى كه مشغول عیش و نوش و حیف و  يكى از. سئوال مى پرسد

تصاحب منافع كشور ثالثى  نگلیس و روسیه با چه حقى براىا«: ثروت ملى بودند به دفاع از منافع ايران مى پرسد میل

   «.توافق كرده اند

 

 

  

اين روز مجلس انگلستان از وزير امور خارجه در مورد قرارداد تقسیم ايران  طبق گزارش سفیر ايران در انگلستان در

و حیف و  ل عیش و نوشيكى از نمايندگان مجلس انگلستان در غیاب دولتمردان ايرانى كه مشغو. پرسد سئوال مى

حقى براى تصاحب منافع كشور ثالثى  انگلیس و روسیه با چه«: میل ثروت ملى بودند به دفاع از منافع ايران مى پرسد

انگلیس اطمینان مى دھد قراردادى مابین انگلیس و روسیه بسته  كه سرادوارد گرى وزير خارجه وقت» .توافق كرده اند

 د تمايل زيادى بین دو كشور وجود دارد كه در برابر منافع مشتركشان در كشورھاىساز نشده است و خاطرنشان مى

دلیل سكوت روسیه در  برخى از كارشناسان. ثالث ھمكارى ھاى گذشته شان را ادامه و به ترتیبى گسترش دھند

د آمده بود مى ھاى روسیه از ژاپن به وجو برابر مشروطه را در ايران وجود آشوب ھاى داخلى كه به واسطه شكست

اما واقعیت .گرفتارى ھاى داخلى خود نمى توانست به امور ايران بپردازد پندارند و به عبارتى معتقدند روسیه به خاطر

به خصوص در  روسیه بعد از شكست از ژاپن براى حفظ منافع خود در تبت، افغانستان و نیز خاور دور و آن است كه

اھمیت اين قرارداد بیشتر حاوى مسئله ايران و  .لت انگلیس وارد گفت وگو شده بودايران براى تنظیم يك قرارداد با دو

انگلیس در جنوب ايران و حمل و نقل آزادانه كاالھاى دو كشور در ايران  شناختن استیالى روس در شمال و استیالى

اقداماتى  البته روسیه مدعى است براى فشار آوردن به دربار ايران جھت پذيرش درخواست ھاى علما .بوده است
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مقابل حركت ھاى  كرده است ولى چیزى كه بیش از ھر چیزى مشخص است سكوت سیاسى دولت روسیه در

   .انقالبى ايران بوده است

....................................  

   ديدار شاه با خارجى ھا

   

  ١٢٨۵خرداد ٣و  ٢

 

 از رشت وارد ايران شده بودند به تھران آمدند و با تشريفات مرسوم در آن زمان با امروز گروھى از نمايندگان رومانى كه

) نماينده پادشاه رومانى) نكته جالب اينكه ماموريت پرنس بى بسیكو. كالسكه و اسب ھاى دربار به خدمت شاه رفتند

حالى است كه پادشاه ايران حتى قادر نیست به خاطر  اين در. ى به پادشاه ايران بوده استتقديم نشان ملى رومان

پادشاه ايران «: انگلیس در گزارشى به وزارت خارجه كشور متبوعش مى نويسد سفیر. بیمارى روى پاى خود بايستد

است با  است و نه حتى قادرشجاعت پادشاه رومانى را دريافت مى كند كه نه قادر به صحبت كردن  در حالى نشان

با صندلى چرخدار از سفیر رومانى  خالصه اينكه مظفرالدين شاه در حالى كه» .حركت سر از نماينده رومانى تشكر كند

خالى از لطف نیست كه بدانیم اين روزھا از شدت .چسباند استقبال مى كند نشان ملى رومانى را بر سینه اش مى

بارانى است به طورى كه بر اثر باران شديد سیالب عظیمى در خراسان جارى شده است  باران بھارى اكثر نقاط ايران

   .نفر كشته شده اند ٣٧اثر آن  كه بر

   

........................................  

   رشوه دادن روس ھا

   

   ١٢٨۵خرداد  ۴

 

آقاى طباطبايى از . رشید بیك مبلغ ھزار تومان براى مرحوم طباطبايى مى فرستند در اين ايام روس ھا از طريق ملك و

براى اين است كه من  اين پول براى چیست؟ اگر«: بیك كه يكى از افراد مورد اعتماد مردم بوده است مى پرسد رشید

نم كه اين كار عاقالنه نیست كه به ضرر آنھا اقدام ك به نفع آنھا اقدامى انجام دھم كه اين امرى محال است و اگر بايد

من ھرآنچه پول «: و سپس با اشاره و تاكید بر پايگاه مردمى اش مى گويد» .نمايد كسى در راه ضررش پول ھزينه

فرستاده روسیه دوباره مى  و با توجه به اين مطالب از» .مردم به من خواھند داد و از من مضايقه نمى كنند بخواھم
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پولى را كه نمى دانم به چه منظور به من داده مى  ت خود را رھا كنم و از دشمن ملت خودپس من چگونه مل«: پرسد

 «شود دريافت كنم؟

ھنگام  رشید بیك در. و ملك بدون اينكه به خواسته خود برسند منزل طباطبايى را ترك مى كنند خالصه رشید بیك

پول را دريافت مى كردى،  قسم كه اگر اين به اجداد طاھرينت«: خداحافظى خدمت مرحوم طباطبايى عرض مى كند

من از اين موضوع نھايت امیدوارى را . بودم اول كسى كه به شما بى اخالص مى شد و سلب عقیده مى كرد من

براى اينكه علما در مبارزه سست نشوند تصمیم گرفتند كه موضوع را به  بعد از پخش اين خبر آزاديخواھان» .نمودم

  .برسانند اطالع مردم

..............................  

   ديدارھا

   

 ١٢٨۵خرداد  ۵

بستگانش كه دست نشاندگان عین الدوله بودند در منزلش به طباطبايى و  ھمانطور كه گفته شد بھبھانى با فشار

از پیشنھاد خود  داد به منزل عین الدوله بروند كه با مخالفت ديگران مواجه شد و بعد از تفأل به قرآن ديگران پیشنھاد

  .كنند منصرف شد و آقايان تصمیم گرفتند از اين ديدار چشم پوشى

 

 

  

   

بستگانش كه دست نشاندگان عین الدوله بودند در منزلش به طباطبايى و  ھمانطور كه گفته شد بھبھانى با فشار

از پیشنھاد خود  از تفأل به قرآن داد به منزل عین الدوله بروند كه با مخالفت ديگران مواجه شد و بعد ديگران پیشنھاد

 .منصرف شد و آقايان تصمیم گرفتند از اين ديدار چشم پوشى كنند

آن مالقات كه به صورت  فشار زياد بستگان و نزديكان بھبھانى باعث شد وى تن به اين مالقات بدھد كه از مفاد اما

ملیون «: گونگى فاش شدن موضوع مى نويسدچ ملك زاده در مورد. بسیار محرمانه انجام گرفت خبرى در دست نیست

نداشتند آمد و شدھاى آنھا را زيرنظر داشتند و از مالقات ھاى آقايان با عین  آزاديخواه كه در دلشان اطمینانى به آقايان

  (ملك زاده، تاريخ انقالب مشروطیت ايران(» .ديگران اطالع داشتند الدوله و

بھبھانى با عین  یشامدھاى بعدى ھرگز تصور نمى كنیم كه مالقات ھاى محرمانهحاضر و با توجه به پ البته ما در حال

بوده است بلكه وى به امید اين است كه بتواند  الدوله براى يك مصالحه با دولتیان براى به دست آوردن منافع شخصى

 .است ھدايت كند پیش گرفته است منصرف و راھى كه صالح ملت در آن آن مرد جبار و مستبد را از راھى كه در

آزاديخواھان اطالع  خان فدوى كه در دستگاه عین الدوله راه داشت تمام مالقات ھا را زيرنظر داشت و به میرزا نورالدين
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نگذشته بود كه خبر آن در تمام شھر پیچید و  مى داد خالصه اينكه ھنوز بیست و چھار ساعت از اين مالقات محرمانه

  .كردند ياد مىھمه با بدگويى از آن ديدار 

.................................  

   شبنامه ھاى تفرقه انگیز

   مھدى محموديان

   

 ١٢٨۵خرداد  ۶

روسیه به طباطبايى و خبر مالقات محرمانه بھبھانى و عین الدوله در شھر  بعد از اينكه موضوع ارسال پول از طرف

بیدار شويد به  مردم«بناى تعرض و بدگويى را گذاشتند در ھمین شرايط بود كه شب نامه اى تحت عنوان  پیچید مردم

   به درب منازلشان ريخته شد» شما خیانت مى كنند

 

 

  

روسیه به طباطبايى و خبر مالقات محرمانه بھبھانى و عین الدوله در شھر  بعد از اينكه موضوع ارسال پول از طرف

بیدار شويد به  مردم«بناى تعرض و بدگويى را گذاشتند در ھمین شرايط بود كه شب نامه اى تحت عنوان  پیچید مردم

و بھبھانى و ارسال پول براى طباطبايى و  خبر مالقات عین الدوله. به درب منازلشان ريخته شد» شما خیانت مى كنند

در متن شب نامه با ذكر دو . را به واكنش وادار كردكرده بود كه مردم  چاپ اين شب نامه چنان ھیجان و غوغايى به پا

كامیابى و محرومیت  ديگر براى ملت ايران جاى شك باقى نمانده است كه علت عدم«: خاطرنشان كرده بود واقعه فوق

ملت  از او پول گرفته اند و. با عین الدوله كرده اند ملت ايران از عدالتخانه به واسطه سازش محرمانه اى است كه افراد

 نامه به شدت از فرزندان علما انتقاد شده و روابط پنھانى شان با دولتیان را فاش در اين شب» .را اغفال مى كنند

روحانیون مشروطه خواه را به  اين شب نامه و اتفاقات اين چند روز ضمن ايجاد يك نوع ھیجان در بین مردم. ساخته بود

بر ضد عین الدوله قیام كرده بودند موقعیت مشكلى پیدا كرده  روحانیون كه اما حقیقتاً . شدت تحت فشار قرار داده بود

ھاى بى  توطئه ھاى عین الدوله و دولت روبه رو بودند و از طرف ديگر مردم آنھا را ھدف تھمت بودند زيرا از يك طرف با

ه بجنگند و در صورتى كه تعلل مى دو جبھ اين بود كه ناچار بودند با حیثیت وآبروى خود در. رواى خود قرار داده بودند

كردند امكان داشت حادثه اى بس ھولناك كه عاقبتش را  كردند و به درخواست ھاى احساسى مردم توجه مى

   .اتفاق بیفتد ھیچكس نمى توانست پیش بینى كند

   

..............................................  
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   علما قسم مى خورند

   مھدى محموديان

   

 ١٢٨۵خرداد  ٧

مرحوم طباطبايى و مالقات محرمانه بھبھانى با عین الدوله و پخش شب  بعد از انتشار شايعه رشوه دادن روس ھا به

   .آنان، مردم نسبت به علما و روحانیون بدبین شده بودند نامه ھايى علیه

 

 

  

   

نه بھبھانى با عین الدوله و پخش شب ھا به مرحوم طباطبايى و مالقات محرما بعد از انتشار شايعه رشوه دادن روس

كه روحانیون در  اين بدبینى به حدى بود. علیه آنان، مردم نسبت به علما و روحانیون بدبین شده بودند نامه ھايى

محافل خصوصى از اين گونه مسائل تبرى مى  آنھا در. جھت تبرئه خود از اين اتھامات دست به اقدامات توضیحى زدند

. آقايان مجبور شدند در محافل عمومى نیز از اين موارد اعالم برائت كنند ش اين اتھامات چنان بود كهاما گستر. جستند

سخنرانى  آن كه در صداقت و پاكى اش نمى توان كوچكترين شك و ترديدى وارد كرد در چنین روزى طى طباطبايى با

وى . اين اتھامات تبرى جست ھايشان ازدر مسجد سنگلج ضمن برشمردن اھداف مبارزه و جنبش و تكرار درخواست 

اى مردم اگر مرا مسلمان و اوالد پیغمبر مى دانید به اين «: گفت با باالبردن قرآن و با چھره اى معصومانه و متاثر كننده

ً رابطه اى ندارم و منظورى جز قرآن قسم كه من از خدمت به خلق و  عین الدوله و يا روس ھا پول نگرفته ام و با او ابدا

كه تا جان در بدن دارم بر ضد دشمنان  تاسیس عدالت و مجلس نمايندگان ملت ندارم و باز به قرآن قسم مى خورم

آقاى طباطبايى كه مى دانست عین » .اينكه در اين راه كشته شوم مملكت و ظالمین مجاھدت و جانفشانى كنم ولو

را خنثى  ات مى زند براى اينكه اين اقدامات تفرقه افكنانه عین الدولهاندازى دست به اين اقدام الدوله با ھدف تفرقه

خونريزى و تلف شدن مسلمانان با عین  آقاى بھبھانى نیز براى جلوگیرى از«: نمايد به دفاع از بھبھانى پرداخت و گفت

د در روز جمعه گذشته خود از اتھاماتى كه به وى وارد شده بو بھبھانى ھم براى تبرئه» .الدوله مالقات كرده است

و  و طرفدارانش را دشمن ايران و اسالم خواند و چندين بار قسم ياد كرد كه تمام تالش ھا باالى منبر رفت و مستبدين

  .خود و فرزندانش نیز بگذرد اقداماتش براى منافع عمومى و تحصیل عدالتخانه است و در اين راه حاضر است از جان

..................................................  

   فروش مقام وزارت

   ١٢٨۵خرداد ٨
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آزاديخواھى بلكه به اين خاطر حمايت كردند كه ديگر  خیلى از مشروطه طلبان، مشروطه طلبى را نه از روى آگاھى و

  .ديدند در خطر مى ديدند و يا ادامه حكومت قبلى را با منافع خود در تضاد مى منافع خود را در حكومت استبدادى

 

 

  

را نه از روى آگاھى و آزاديخواھى بلكه به اين خاطر حمايت كردند كه ديگر  خیلى از مشروطه طلبان، مشروطه طلبى

 .تضاد مى ديدند را در حكومت استبدادى در خطر مى ديدند و يا ادامه حكومت قبلى را با منافع خود در منافع خود

مشیرالدوله كه وزير خارجه عین الدوله . مشروطه باشد شايد يكى از اين افراد مشیرالدوله اولین صدراعظم ايران بعد از

 عین الدوله كینه به دل گرفت، تا جايى كه به گفته ابراھیم صفايى مبلغ ده ھزار تومان بود بعد از جريان زير به شدت از

: واقعه چنین بود كه. فرستاد وله توسط مشیرالملك براى سیدعبدهللا بھبھانىبراى كمك به آقايان و مخالفان عین الد

به تھران احضار شد، شاه و عین الدوله با ھدف اينكه  كه پرنس ارفع الدوله سفیر ايران در عثمانى ١٣٢۴در صفر 

  .ى را به تھران فراخواندندرشوه ھاى روسیه و عثمانى به دست آورده بود از او بگیرند و مقدارى از ثروت پرنس را كه از

فرستاده و وى را تھديد به عزل و بیكارى  عین الدوله براى او پیغام. پرنس ارفع الدوله در چنین روزى به تھران رسید

 .كرد

را با ھیچ مقامى معاوضه كند پیشنھاد نمود يكصد ھزار تومان بدھد و مقام  وى كه حاضر نبود سفارت در استانبول

عین الدوله . برگردد كه دست مشیرالدوله بود به دست آورد و يا پنجاه ھزار تومان بدھد و به استانبول را وزارت خارجه

اين به آن معنى بود كه اگر وزارت خارجه را مى  درخواست پرنس را براى مشیرالدوله فرستاد و نظريه او را خواست و

 .ت بدھىبراى نگه داشتن اين پس خواھى بايد مبلغ يكصد ھزار تومان را

اين پول را بدھى تا ارفع الدوله وزير نشود نصف اين پول را از خود  اگر«: او نیز با تشويق پسرانش كه به او گفته بودند

فرزندانش  مشیرالدوله باالخره اين مبلغ را تھیه كرده و توسط» استانبول است خواھیم گرفت ارفع كه سفیر در

 .له مى فرستدمشیرالملك و موتمن الملك براى عین الدو

از اين  زيركى فرزندان عین الدوله را بسیار مھربانى مى كند و حتى سھم بیست ھزار تومان خود عین الدوله از روى

او گمان «: كنند، مشیرالدوله مى گويد وقتى فرزندان جريان كار را براى پدر تعريف مى. پول را به آنھا بر مى گرداند

ھزار تومان از ما گرفت فردا بھانه ديگرى مى جويد و بعد از اين  ٨٠آسانى  كه به ايناينقدر پول براى ما نداشت، حاال 

 «.صاحب نخواھید بود يك شاھى ھم

حكومت عین الدوله را به حال منافع خود مضر مى ديد و  به ھمین مناسبت كسى كه وزير خارجه عین الدوله بود ادامه

اديخواھى در وجودشان بود به كمك مشروطه خواھان شتافت و كه مقدارى آز البته به خاطر تشويق ھاى پسرانش

  .قدرت عین الدوله ھزينه ھاى بسیار كرد براى درھم شكستن

..........................................  

   علما شايعه حكم جھاد را رد كردند
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   مھدى محموديان

   

 ١٢٨۵خرداد  ٩چھارشنبه 

ھزار نفرى مجھز به توپ و تفنگ در حواشى شمال تھران برپا داشت و به آنھا  عین الدوله يك اردوى نظامى بیست

قراولخانه ھا ھزاران سرباز  ھر روز به مشق نظامى بپردازند و از طرفى نیز در نقاط مختلف شھر تھران و در تكلیف كرد

  .مستقر كرد

 

 

  

   

حواشى شمال تھران برپا داشت و به آنھا نفرى مجھز به توپ و تفنگ در  عین الدوله يك اردوى نظامى بیست ھزار

ھزاران سرباز  به مشق نظامى بپردازند و از طرفى نیز در نقاط مختلف شھر تھران و در قراولخانه ھا تكلیف كرد ھر روز

 .مستقر كرد

علما قصد داشت از طرفى مظفرالدين شاه بیمار را  از طرفى ھم با انتشار خبرى مبنى بر دستور حكم جھاد توسط

كند و از طرفى با كوچك ترين بلوايى ھركه را كه خواست بكشد يا بگیرد و يا  سبت به علما و سران مشروطه بدبینن

روحانیون و مردم تفرقه  از سوى ديگر با پرداخت پول و پست به برخى روحانیون و نزديكانشان بین مبارزان،.كند تبعید

 .بلوا داشت از به يكاو براى شكست كامل جنبش اصالحى فقط نی. مى انداخت

سنگلج بعد از نماز مغرب و عشا به منبر رفت  مرحوم طباطبايى كه به اين نیرنگ پى برده بود در چنین روزى در مسجد

اين شايعه دروغ . كنار مى شنوم كه مى گويند مالھا خیال جھاد دارند از گوشه و«: و خطاب به مردم چنین گفت

. مسلمان است پادشاه ما. ما حقوق خود را توسط قرآن و دعا مطالبه مى كنیم داريم و نه نزاعى؛ است، مانه جنگى

استدعا مى كنیم چندى صبر و تامل كنید  ولیكن از شما مردم تھران خواھش و. با پادشاه مسلمان جھاد متصور نیست

به «: یان به مردم گفتضمن رد ھر گونه سازش با عین الدوله و دولت و» .بلكه مظلومیت خود را به اھل عالم برسانید

و  خود و فرزندانمان را در تحصیل آزادى ملت و نجات وطن فدا كنیم و تا عدالتخانه تشكیل خدا سوگند حاضريم كه

 «.تاسیس نیابد، آرام نخواھیم نشست

و طرفداران استبداد، لزوم اتحاد و ھدف مشترك خود با بھبھانى را يادآور  او در ادامه با خنثى كردن توطئه عین الدوله

مال مردم  مقصود من و آقاى بھبھانى اين است كه تا ممكن است خون مسلمانان ريخته نشود و« :گفت شد و چنین

ى صحیح و كردند فرمايشات حضرت عال مستمعین عرض«: ناظم االسالم در تاريخ بیدارى مى گويد» .به تاراج نرود

نداده، مقصود ما اين است كه چنانكه ما در فرمايشات  احدى نسبت بد و سوءظنى به ساحت مقدست. مطاع است

ھم در خیال ما باشند كه ما از دست رفته و ديگر تاب و توان در ما نیست و قوه  شما آقايان حاضر و مطیعیم آقايان

استوارتر كرد و اعتمادشان به  ينكه مردم را بیدارتر و در راھشاناين موعظه طباطبايى به جز ا» .ظلم را نداريم تحمل

البته بھبھانى ھم در . الدوله در حال اجرا بود در نطفه خفه كرد رھبران خود را افزايش داد، فتنه اى را كه از طرف عین
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 بیدارى دعوت نطقى شبیه ھمین موضوع نمود و حكم جھاد را تكذيب و مردم را به آرامش و يكى از ھمین شب ھا

سران مشروطه طلب  بدين وسیله توطئه اى ديگر براى سركوبى جنبش آزاديخواھانه ملت ايران با ھوشیارى.كرد

  .شد خنثى شد و خود تبديل به يك جريان تازه در رگ ھاى مبارزه ملت ايران

...................................................  

   دسیسه ھاى عین الدوله

   

 ١٢٨۵خرداد  ١١و ١٠

 تجمع اعتراضى زنان •

  ١٠ پنجشنبه •

دوش مردمى كه بیشتر غذاى آنھا از  گذشته از اينكه مبلغ آن بر. قیمت نان و گوشت به شدت افزايش پیدا كرده است

حال به دلیل كمبود اين مواد مردم ناچار بودند ساعات بسیارى  ھمین اقالم تشكیل شده بود سنگینى مى كرد در عین

   .سپرى نمايند را در صف نان و يا گوشت

 

 

  

 تجمع اعتراضى زنان •

  ١٠پنجشنبه  •

مردمى كه بیشتر غذاى آنھا از  گذشته از اينكه مبلغ آن بر دوش. قیمت نان و گوشت به شدت افزايش پیدا كرده است

دلیل كمبود اين مواد مردم ناچار بودند ساعات بسیارى  ود سنگینى مى كرد در عین حال بهھمین اقالم تشكیل شده ب

طبق رسم خانواده ھا بیشتر خريدھاى روزانه توسط بانوان صورت مى گرفت . نمايند را در صف نان و يا گوشت سپرى

در صف ھاى طوالنى چندين  شان بايدبیشتر اعتراضات به اين وضعیت از ناحیه بانوان و مردان متعصبى بود كه زنان لذا

بھبھانى . خود را به گوش روحانیت مى رساندند اين اشخاص نیز به صورت سنتى و عرفى اعتراضات. ساعت بايستند

 آن نان با اعتراضات بسیارى از اين دست روبه رو بود، با تشويق ملیون، بانوان را كه بعد از گرانى و كمبود گندم و به تبع

شان در ھفت ربیع الثانى  بانوان با تشويق و تحريك مرجع مذھبى. مع در مقابل دارالحكومه تھران كردتشويق به تج

ابتدا . بناى بدگويى و ھتاكى به حكومت وقت را گذاشتند در مقابل دارالحكومه تجمع كردند و ١٢٨۵و دھم خرداد  ١٣٢۴

دارالحكومه شد، ديگر به  ينكه وى با پادرمیانى اطرافیان وارددارالحكومه جلوگیرى نمودند و بعد از ا از ورود عین الدوله به

البته در آن زمان ماموران . يكى از اتاق ھا محبوس بود او تمامى روز در داخل. وى تا پايان روز اجازه خروج ندادند

دربارى  و روحانیون بانوان را نداشتند لذا عین الدوله تمام تالش خود را توسط اطرافیان حكومتى جرأت اھانت و تعرض به

تجمع كنندگان را صادر كرد اما بانوان كه  براى متفرق نمودن تجمع كنندگان به عمل آورد و حتى دستور تھیه ناھار براى

خوردن ناھار امتناع كردند و ضمن درخواست فراوانى و ارزان شدن نان  حضور خود را يك وظیفه شرعى مى دانستند از
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دولتیان به آنھا  در آخر روز بدون اينكه تعرضى از طرف. تاسیس عدالت خانه را فرياد زدندزندگى شان  و ديگر مايحتاج

 .منازلشان ترك كردند شود با گرفتن تعھدى مبنى بر ارزان شدن نان دارالحكومه را به سمت

  ١١جمعه  •

 دسیسه ھاى عین الدوله

قسمتى از  وقتى مى ديد. زيرك و سیاست باز بود و براى ماندن در قدرت دست به ھر كارى مى زد عین الدوله مردى

تاثیر ملیون به دفاع از مشروطه  منابع مالى مشروطه خواھان توسط شاھزاد ه ھا تامین مى شود و شاھزاد گان تحت

. راى خنثى كردن اين اقدامات به كار بردسعى و تالش خود را ب خواھان و آزاديخواھان دست به اقداماتى مى زنند تمام

كدورت و نفرتى ديرينه با محمدعلى شاه ولیعھد قانونى مظفرالدين شاه داشت و مى  عین الدوله از آنجايى كه

قدرت  بعد از به حكومت رسیدن وى ھرگز در پست صدارت نخواھد ماند دست به تدبیرى زد كه ھم از دانست

 .زادگان ديگر را به دست آوردمحمدعلى بكاھد و ھم حمايت شاھ

شاھزادگان  از طرفى. است كس ديگرى به مقام واليت عھدى برسد و محمدعلى از اين مقام خلع شود شايع كرد قرار

توجه به نفوذى كه عین الدوله نزد شاه  با. ديگر را براى به دست آوردن اين مقام و متعاقب آن پادشاھى تحريك كرد

به اين ترتیب عالوه بر تثبیت خود . اين مقام به وى نزديك شوند ودند براى رسیدن بهداشت، شاھزادگان مجبور ب

در زمانى كه از طرف مشروطه خواھان فشار بر عین الدوله و دولت وارد مى . منزوى كرد محمدعلى را ھرچه بیشتر

  .شد اھاننامه اى به شاه نوشت و از وى تشكیل مجلس و تمكین پادشاه از مشروطه طلبان را خو شد

به ھمین دلیل ھم بود كه به . داشتند ساالرالدوله وشعاع السلطنه بعد از ولیعھد بیشترين شانس را براى ولیعھدى

كردند به خاطر ظلم ھا و جنايت ھايى كه محمدعلى شاه در  مشروطه طلبان كمك ھاى بسیارى كردند چون فكر مى

از سويى پیروزى . نمى گذارند وى به مقام پادشاھى برسدعلما و سران مشروطه  تبريز مرتكب شده است مردم و

دھند تا بعد از پیروزى  قطعى مى دانستند و مى خواستند با اين كار خود را آزاديخواه و طرفدار مشروطه نشان مردم را

 .انقالب و مرگ مظفرالدين شاه در جاى وى بنشینند

الدوله از ولیعھدى  ديد صحبت مى كردند و از حمايت عینروزھايى در تمام شھرھا مردم در مورد ولیعھد ج در چنین

نفرتى كه مردم از عین الدوله داشتند اين موضع او  شايد بتوان گفت به خاطر. يكى از اين دو تن داستان ھا مى گفتند

نرمش نشان دھند و وى بعد از مرگ پدر بدون ھیچ واكنشى بر تخت و تاج  باعث شد مردم به سمت محمدعلى شاه

تعطیل و  ھرچند بعد از مدتى ماسك آزاديخواھى را از چھره برداشت و با ھمدستى روس ھا مجلس را .تكیه زند وى

  .مشروطه خواھان را سركوب كرد

...........................................  

   میھمان آمد، میزبان نبود

   

 ١٢٨۵خرداد  ١٣و١٢

 

 شد سفیر جديد روسیه واردتھران•

 ١٢شنبه 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٠ 
 

ديگر كه در آنجا منافعى دارند معموالً  در تمام دنیا مرسوم است وقتى شرايط كشورى تغییر مى كند كشورھاى

ً سكوت اختیار . مى دھند مقامات سفارت خود را بسته به آن شرايط تغییر روس ھا كه در جريان انقالب مشروطه ظاھرا

   .يدند دست به اقدامات بسیارى زدندوقوع انقالب و تغییرات را قريب الوقوع د كرده بودند وقتى

 

 

  

 ١٢٨۵خرداد  ١٣و١٢

 

 روسیه واردتھران شد سفیر جديد•

 ١٢شنبه 

مى كند كشورھاى ديگر كه در آنجا منافعى دارند معموالً  در تمام دنیا مرسوم است وقتى شرايط كشورى تغییر

ً سكوت اختیار روس ھا كه در . آن شرايط تغییر مى دھند مقامات سفارت خود را بسته به جريان انقالب مشروطه ظاھرا

از طرفى با تقويت حزب . زدند بودند وقتى وقوع انقالب و تغییرات را قريب الوقوع ديدند دست به اقدامات بسیارى كرده

آذربايجان، اھداف خود را پیگیرى كردند و از طرفى ھم سفیر خود در  دموكرات آذربايجان و نفوذ آن در بین آزاديخواھان

روسى را كه  دست اندركار امور اقتصادى بود از ايران خارج كردند و به جاى وى يكى از سیاستمداران ايران را كه بیشتر

چنین روزى با استقبال اسكورت ويژه  سفیر جديد و ھمراھانش در. به زبان فارسى مسلط بود به ايران فرستادند

اسب و يدك و كالسكه ھاى خاص دربار به خدمت مظفرالدين شاه  با سفیر از دروازه تھران. پادشاھى وارد تھران شدند

ترتیب مى  بود روز بعد به ديدن صدراعظم برود و در ضیافت ناھارى كه عین الدوله به افتخار وى طبق رسومات بنا. رفت

ناھار بدون حضور عین الدوله براى مھمانان  اما اتفاقاتى افتاد كه اين ضیافت را نیمه تمام گذاشت و. داد شركت كند

نكته جالب اين است كه معموالً سفرا در آن زمان در روز اول فقط به . خوانیم صرف شد كه جريان اين واقعه را فردا مى

رد تجار ديدار و گفت وگو ك و مقامات دولتى مى رفتند، اما سفیر روس بعد از ديدار با شاه بیمار با تعدادى از ديدن شاه

الزم به ذكر است طبق . خارجه روسیه تلگراف نمود و اوضاع بازار و تھران را در ھمان شب طى گزارشى براى وزير

خود را به مظفرالدين شاه تقديم مى كرد اما به دلیل بیمارى شاه استوارنامه خود  قانون سفیر روسیه بايد استوارنامه

با توجه به بیمارى «: نوشت بدان اشاره كرد و به وزير خارجه روسیهتقديم عین الدوله نمود و در گزارش خود نیز  را

در واقع نیز چنین بود و ھیچ كارى بدون اجازه عین  و» .مظفرالدين شاه، عین الدوله عمالً شخص اول مملكت است

 .زير نظر خودش بود الدوله اتفاق نمى افتاد و ھمه امور

 زنان مھمانى عین الدوله را بر ھم زدند•

 ١٣نبه يكش

و ھمراھانش به میزبانى  به مناسبت ورود سفیر جديد روسیه در ايران ضیافت ناھارى در دارالحكومه به افتخار وى امروز

دارالحكومه را داشت، در خیابان به تعدادى از بانوان  عین الدوله صبح ھنگامى كه قصد رفتن به. صدراعظم برپا شد

آمدند و ضمن بد گويى از دولت جھت پیگیرى ارزان شدن نان از وى  سمت او برخورد كه با ديدن كالسكه وى به

الدوله نتوانست  در اثر اين تجمع عین. قولى كه در روز پنجشنبه به آنھا داده و عمل نكرده توضیح دھد خواستند درباره

ھارى كه به میزبانى در نتیجه نا. برگشت شد زنان كالسكه وى را محاصره كردند و او مجبور به. وارد دارالحكومه شود
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دو ساعت بعد از ناھار عین الدوله . بدون حضور خودش صرف شد وى و به افتخار سفیر روسیه بايد صرف مى شد

عین الدوله مى دانست اگر كوچك . از كالسكه اى ديگر به داخل دارالحكومه وارد شود توانست با زيركى و استفاده

اختیار از دستش خارج  انوان بشود، شھر با آشوب گسترده اى روبه رو وتعرضى توسط وى و ماموران نظمیه به ب ترين

حتى به قیمت از دست دادن مھمانى . نمايد مى شود لذا سعى مى كرد تحت ھر شرايطى احترام بانوان را حفظ

جا روشن مى اھمیت دو تجمع اخیر زنان آن. نشد تا زنان محل را ترك كنند سفیر روسیه به خاطر بانوان وارد دارالحكومه

بار براى  روز آينده دولت مجبور مى شود به شرحى كه در روز ھاى آينده گفته خواھد شد براى اولین شود كه در چند

سفیر روسیه رسیده بود مبنى بر  در اين روز خبرى به. نان سوبسید قائل شود و درخواست ھاى زنان را اجابت كند

اين موضوع و نیامدن عین الدوله براى صرف ناھار . بین رفته است ھزنان ازاينكه اموال يك تاجر روسى در جاده توسط را

 سفیر انگلیس به وزارت خارجه كشور متبوعش در اين باره نوشته است،. به ھمراه داشت عصبانیت مضاعف سفیر را

دولت ايران بوده روسى از  اولین فعالیت سفیر جديد روس ھا درخواست جبران ضرر و زيان چھار ھزار تومانى اين تاجر

تومان از اين ضرر توسط دولت عین الدوله به تاجر  گفته شده است دو ھزار) كتاب نارنجى(در اسناد روسیه . است

  .پرداخت مى گردد

   

   

...................................  

   مردم گیالن از مشروطه خواھى حمايت كردند

   

 ١٢٨۵خرداد  ١۴

مشروطه طلبان تھران از ھر فرصتى براى وارد آوردن فشار بر حكومت و اعالم  آزاديخواھان در سراسر ايران پا به پاى

تعريف مى  رحیم شیشه بر يكى از مشروطه طلبان باسابقه رشت واقعه اى را. ھايشان استفاده مى كنند درخواست

وى اصل حادثه را چنین . مى كنند اھداف خود استفاده كند كه در آن آزاديخواھان از يك موضوع كوچك جھت پیشبرد

ملكى پیدا مى كند كه اختالف مزبور سرانجام به صلح و سازش  میرزا تقى خان میرآب با يك نفر اختالف«: نقل مى كند

   .پايان مى يابد

 

 

  

فشار بر حكومت و اعالم  پاى مشروطه طلبان تھران از ھر فرصتى براى وارد آوردن آزاديخواھان در سراسر ايران پا به

تعريف مى  رحیم شیشه بر يكى از مشروطه طلبان باسابقه رشت واقعه اى را. ھايشان استفاده مى كنند درخواست

وى اصل حادثه را چنین . مى كنند كند كه در آن آزاديخواھان از يك موضوع كوچك جھت پیشبرد اھداف خود استفاده
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ملكى پیدا مى كند كه اختالف مزبور سرانجام به صلح و سازش  ا يك نفر اختالفمیرزا تقى خان میرآب ب«: نقل مى كند

اين دو  گیالن كه از اين اختالف اطالع يافت، متعاقب ختم غائله و سازش طرفین على الرسم از حكمران. پايان مى يابد

. مدهللا رفع شده استبه ح آنھا پاسخ مى دھند سوءتفاھمى پیش آمده كه. نفر حقوق ديوانى را مطالبه مى كند

طرح نشده، حقوق و عوارض ديوانى نیز به آن ) نامیدند مردم حكومت گیالن را ايالت مى(چون اختالف در محضرايالت 

میرزا و طرف . ايالت را قانع نساخت و ھمچنان به وصول عوارض پافشارى كردند اما جواب مزبور. تعلق نمى گیرد

مجامع . شدند كم ستیزه كنند، به قونسولگرى انگلیس رفته و در آنجا متحصننمى توانستند با قدرت حا حسابش چون

فرصت استفاده كردند و به عنوان نداشتن  سرى و انجمن ھايى كه براى به دست آوردن آزادى تالش مى كردند، از اين

 «.مركز مخابره شد مطالبه قانون و آزادى كردند امنیت به متحصنین پیوستند و در تلگرافى كه به

میرزاحسین بانكى پیامى از جانب قونسولگرى به متحصنین . متحصنین افزوده مى شد ھر روز كه مى گذشت بر تعداد

است شارژ دافر  مى كند مبنى بر اينكه اوضاع و درخواست ھاى متحصنین به سفارت ابالغ شده است و قرار ابالغ

قونسولگرى را تا وصول پاسخ و حضور شارژ  متحصنینپس بھتر است . سفارت به رشت آمده و موضوع را تحقیق نمايد

 .دافر سفارت ترك نمايند

ھاى بى  رجاله«و » اوباش و بى سروپاھا«بانكى طى تلگرافى به سفارت متحصنین را تعداد كمى از  البته میرزاحسین

نى مى شود مستر متحصنین طوال وقتى حضور. متحصنین خروج از قونسولگرى را نمى پذيرند. معرفى مى كند» سروپا

رشت آمده و با متحصنین ديدار و گفت وگو مى كند و متوجه  چرچیل به عنوان نماينده و شارژ دافر سفارت انگلیس به

 بیشتر از آن است كه در گزارش ھا آمده است و از تمامى طبقات نیز در بین آنھا حضور مى شود تعداد متحصنین بسیار

 .نین را تشكیل داده استدارند و افراد با شخصیتى جمع متحص

 از تجمع كنندگان با مستر چرچیل گفت وگو مى كند و داليل تجمع و درخواست ھايشان را به ملك الحكما به نمايندگى

و منتظر اقدامات  سپس نماينده سفارت از متحصنین مى خواھد قونسولخانه را ترك كنند. اطالع وى مى رساند

. از قونسولگرى خارج نمى شوند متحصنین سماجت كرده و. رفت باشندسريعى كه به طور قطع انجام خواھد گ

ملت «: با مستر چرچیل مالقات و به صراحت چنین مى گويد بعدازظھر آن روز رحیم شیشه بر به نمايندگى از متحصنین

 «.آزادى و عدالتخانه مى خواھد خواھان مشروطه است، قانون،

را كرده بودند قصد داشتند صداى خود را به حكومت مركزى  استفاده آزاديخواھان كه از فرصت پیش آمده بھترين

 مستر. را از جنبش آزاديخواھى كه در سراسر ايران به حركت درآمده بود اعالم نمايند برسانند و در ضمن حمايت خود

. ى برساندحكومت مركز چرچیل نیز قول مى دھد كه از متحصنین به وجه شايسته اى حمايت كند و پیام آنھا را به

بر امنیتشان از قونسولگرى خارج شده و به  متحصنین كه به ھدف رسیده بودند با گرفتن قول رسمى از وى مبنى

و » زنده باد آزادى«ھاى حكومتى نماز مغرب و عشا را خوانده و با شعارھاى  دارالحكومه مى روند و در كف يكى از اتاق

واقعه را اوايل خرداد  رحیم شیشه بر در خاطرات خود اين. خود بازمى گردندمتفرق و به خانه ھاى » استبداد نابود باد«

نقل مى كند كه با توجه به اينكه طبق  ١٣٢۴در رجب  نقل كرده است اما ناظم االسالم در تاريخ بیدارى اين واقعه را

  .اواسط خردادماه است اول ماه ژوئن به رشت مى رود، اوايل ژوئن مصادف با اسناد وزارت خارجه انگلیس چرچیل در

   

.........................................  
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   نان ارزان شد اعتراض مدنى نتیجه داد

   محموديان

   

 ١٢٨۵خرداد١۵

عین . بھبھانى باعث تحركات بسیار زياد بانوان علیه دولت شده بود روزھاى قبل ديديم گرانى نان و تحريك مرحوم

تاريخ ايران  ھرگز نمى تواند با زنان برخورد قھرآمیز كند با دستور پادشاه براى اولین بار در الدوله كه مى دانست

  .سوبسید بر كاالھاى اساسى را مرسوم كرد

 

 

  

   

عین . مرحوم بھبھانى باعث تحركات بسیار زياد بانوان علیه دولت شده بود روزھاى قبل ديديم گرانى نان و تحريك

در تاريخ ايران  دانست ھرگز نمى تواند با زنان برخورد قھرآمیز كند با دستور پادشاه براى اولین بار الدوله كه مى

 .سوبسید بر كاالھاى اساسى را مرسوم كرد

نان ارزان  بر نانوايان براى ارزان كردن نان نا امید شد تصمیم گرفت مابه التفاوت قیمت گندم تا وقتى عین الدوله از فشار

 .دولت پرداخت كند را از حساب

مردم و نانوايان توسط جارچیان در تھران قرائت شد مبنى بر اينكه پادشاه به  امروز اعالمیه اى از طرف پادشاه خطاب به

نانوايان مى پردازد به  حال مردم روزانه مبلغ يك ھزار و دويست تومان به عنوان مابه التفاوت قیمت گندم به خاطر رفاه

پیدا كند و براى جبران كمبود گندم در تھران دولت  دينار كاھش ١۵٠٠نان از دو ھزار دينار به  شرطى كه قیمت يك من

 تومان از انبار غله ديوانى برداشت كند و به نانوايان بفروشد و در ١۵قیمت ھر خروار  مجاز شد روزانه صد خروار گندم به

 .ضمن به نانوايان جھت كم فروشى ھشدار شديد داده شد

اعتراضات مدنى بانوان تھرانى به نتیجه رسید و به درخواست اصلى شان كه كاھش  و به اين صورت يكى از اولین

 .و فراوانى آن بود رسیدند قیمت نان

گوشت در چند مرحله از ھر من پنج ھزار و ششصد دينار به يك  چند روز قبل نیز در پى اعتراضات زنان تھرانى، قیمت

  .دينار تقلیل يافت دمن چھار ھزار و ھشتص

 

 

 

 

 صد نھاد
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 مشروطه حقوق ملت در قانون اساسى

 

اساسى است كه معموالً با عنوان حقوق  يكى از مھمترين شالوده ھاى حقوق اساسى حقوق بنیادين و آزادى ھاى

آن، اصل  جمھورى اسالمى فصلى به نام حقوق ملت وجود دارد كه در مثالً در قانون اساسى. ملت از آن ياد مى شود

 عقیده و ممنوعیت تفتیش عقايد و اصول ديگرى ھمچون ممنوعیت شكنجه و حق دادخواھى به برابرى، اصل آزادى

در اين فصل . است متمم قانون اساسى مشروطه نیز فصلى را به نام حقوق ملت نامیده. رسمیت شناخته شده اند

حق سكونت در مكان دلخواه، حق آزادى  ه محكمه،كه شامل ھجده اصل مى شود، به موضوعاتى در مورد حق رجوع ب

. ابتداى اين فصل ھمه اھالى ايران در پناه قانون دانسته شده اند در. نشر و برپايى اجتماعات سخن گفته شده است

 براساس اصل نھم متمم. ھمه اھالى مملكت در مقابل قانون متساوى الحقوق خواھند بود به موجب اصل ھشتم

احدى نمى توان  وطه جان، مال، مسكن و شرف افراد مصون از ھرگونه تعرضى است و متعرضقانون اساسى مشر

نمى توان به زور وارد شد مگر به حكم و  نیز گفته شده است كه در ھیچ خانه اى ١٣در اصل . شد مگر به حكم قانون

ً دستگیر نمود مگر به حكم بیان مى دارد كه نمى توان ھیچ كس را  اصل دھم ھم. ترتیبى كه قانون معین مى كند فورا

او  ساعت به ٢۴و بر طبق قانون كه در آن صورت ھم اتھام فرد بازداشت شده بايد حداكثر ظرف  كتبى رئیس محكمه

ً دستگیر  بنابراين غیر از موارد ارتكاب جنحه و جنايت و تقصیرات عمده. اعالم و اشعار شود ھیچ كس را نمى توان فورا

اين مسئله در قانون اساسى . صورت بازداشت او غیرقانونى است تبى داشته باشد و در غیر اينكرد مگر اينكه حكم ك

گفته شده است كه ھیچ كس را نمى توان دستگیر كرد مگر به  ٣٢در اصل . شده است جمھورى اسالمى ھم آورده

ً به متھم ابالغ  يلدر صورت بازداشت موضوع اتھام بايد با ذكر دال. ترتیبى كه قانون معین مى كند حكم و بالفاصله كتبا

حق رجوع آزادانه به محكمه . صالح رسیدگى ارسال شود ساعت پرونده مقدماتى به مراجع ٢۴شود و حداكثر ظرف 

ھیچ كس  ١١براساس اصل . قانون اساسى مشروطه به آن اشاره شده است يكى ديگر از اصولى است كه در متمم

اين اصل  .درباره او حكم كند منصرف كرد و مجبور به رجوع به محكمه ديگر كردمحكمه اى كه بايد  را نمى توان از

دادخواھى حق مسلم ھر فرد  قانون اساسى جمھورى اسالمى دارد كه به موجب آن ٣۴شباھت بسیارى با اصل 

ونه دادگاه رجوع كند و ھمه افراد ملت حق دارند اين گ است و ھر كس مى تواند به منظور دادخواھى به دادگاه صالح

 ھیچ كس را نمى توان از دادگاھى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع ھا را در دسترس داشته باشند و

 .كرد

علنى بودن آن مخل نظم يا منافى  متمم ھمه محاكم بايد به صورت علنى برگزار شوند مگر اينكه ٧٨به موجب اصل 

بنابراين اصل بر اين است كه كلیه محاكم به . محكمه اعالم شود رعلنى بودنعفت باشد كه در اين صورت بايد دلیل غی

متمم قانون اساسى مشروطه در اصول ديگرى از ھمین فصل در مورد مراسالت پستى و  .صورت علنى برگزار شوند

ضبط و كشف  بسته ھاى پستى كالً محفوظ ھستند و از ٢٢بنا بر اصل . تلگرافى قواعدى را بیان مى كند مخابرات

. صاحب تلگراف ممنوع است افشا يا توقیف مخابرات تلگرافى بدون اجازه ٢٣مصون و ھمچنین براساس اصل 

برپايى اجتماعات پرداخته اند اما جاى بسیارى از مسائل  نويسندگان متمم در اصول ديگرى از اين فصل به آزادى نشر و

   .خالى گذاشته اندرا ... تفتیش عقايد و مثل ممنوعیت شكنجه، ممنوعیت

.....................................  
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   مركز توطئه ھا عین الدوله است

   

در اين . از تھران به سراسر كشور ريشه دواند» عدالتخانه» شورش و قیام علیه خودكامگى عین الدوله و خواستن

 از شگفتى ھا. شدند» عدالتخانه«برپايى  پیوستند و يكپارچه خواھان عزل عین الدوله و ھنگام تبريزيان نیز به جنبش

! شورش تبريزيان دامن مى زد به -كه حكمران آذربايجان بود -اين كه محمد على میرزا و لیعھد محمد على شاه بعدى

ايرانیان شد و به دستور وى خون پاك رادمردان آذرى  وى كه به ھنگام سلطنت خود بزرگترين دشمن مشروطه و آزادى

   !اكنون به ھنگام ولیعھدى خود يكى از سلسله جنبانان به شمار مى آمد يجان ريخته شد،بر زمین آذربا

 

 

  

در اين . از تھران به سراسر كشور ريشه دواند» عدالتخانه«الدوله و خواستن  شورش و قیام علیه خودكامگى عین

از شگفتى ھا . شدند» عدالتخانه» يىتبريزيان نیز به جنبش پیوستند و يكپارچه خواھان عزل عین الدوله و برپا ھنگام

! به شورش تبريزيان دامن مى زد -كه حكمران آذربايجان بود -اين كه محمد على میرزا و لیعھد محمد على شاه بعدى

بزرگترين دشمن مشروطه و آزادى ايرانیان شد و به دستور وى خون پاك رادمردان آذرى  وى كه به ھنگام سلطنت خود

اين نبود مگر بر ! مى آمد زمین آذربايجان ريخته شد، اكنون به ھنگام ولیعھدى خود يكى از سلسله جنبانان به شمار بر

شايع كرده بود كه قصد دارد ولیعھدى را از محمدعلى میرزا به  صدراعظم خودكامه در دربار تھران. اثر نادانى عین الدوله

 اين كار مى خواست ضمن اين كه میان شاھزادگان آتش اختالف را تیزتروى با . انتقال دھد يكى ديگر از پسران شاه

 .كند در میان آنان كسانى را نیز با خود ھمدست و ھم داستان كند

 .شوراند الدوله بر محمدعلى میرزا گران آمد و وى نیز تبريزيان را علیه عین الدوله اين كار عین

خوبى سود بردند و تنھا آنان بودند كه پس از  ين فرصت به دست آمده، بهالبته تاريخ نشان خواھد داد كه تبريزيان از ا

 مشروطه در ايران تا پاى جان ايستادگى كردند و دوباره مشروطه را به ايران به توپ بستن مجلس و سركوب آزادى و

پرداختند و با ترتیب دادن ساماندھى  نیمه دوم خردادماه را تبريزيان در انجمن ھا و گرد ھمايى ھاى خود به. بازگرداندند

ھمچنین در سطح شھر، . جنبش مشروطه خواھى كردند دسته ھا و انجمن ھاى محلى، تالش در نھادينه كردن

و آزادى ايراد » عدالتخانه«سخنرانى ھاى پى درپى براى آگاه كردن توده ھا از  انجمن ھاى بزرگترى بر پا داشتند و

الدوله از صدر اعظمى  به عین الدوله و خودكامگى او و نیز خواھش عزل عیندر سخنرانى ھاى آذريان، حمله  .كردند

مى كرد در نھايت به سخنرانى ھاى شبانه  عین الدوله وقتى حوادث را ريشه يابى. بیشتر ديده و شنیده مى شد

رانى ھا را لذا تصمیم گرفت در ھر صورت اين سخن. طباطبايى مى رسید بیداركننده علماى تھران مرحوم بھبھانى و

شب  چنین روزى جارچیان در شھر فرياد سر دادند كه از امشب ھیچ كس مجاز نیست سه ساعت از در. تعطیل نمايد

. بازداشت و روانه زندان نمايند به نظمیه نیز دستور داده شد ھر كس را بعد از اين ساعت ديدند،. گذشته بیرون باشد

بھانه ھمین موضوع دستگیر و بعد از تخلیه جیب ھايش روانه  یارى را بهبس. اين كار باعث زحمت بسیار براى مردم شد

 ناظم االسالم در تاريخ. دريافت جريمه يك تومان و ده شاھى صبح فردا آزادش مى كردند سپس با. زندان مى كردند

تجار و مردمان محترم را  يك صدتن از در يكى از شب ھا متجاوز از«: بیدارى ايرانیان در اين باره حادثه اى را نقل مى كند
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صبح اعظم السلطنه رئیس نظمیه . بازداشت مى كنند و به نظمیه مى برند كه از بازار به منازلشان مراجعه مى كردند

دولت ساعت سه از  كرد كه چرا با اين قدغن اكید از منزل خود بیرون آمديد؟ بیچاره ھا جواب مى دھند كه آنان را احضار

  .دستگیر شديم ما كمتر از دو ساعت از شب گذشته بود كه. ده استشب گذشته را قدغن كر

ً شیپور را كشیده آن بیچاره ھا كه » .برويد. است، شما آزاديد رئیس نظمیه مى گويد چون ديشب شیپورچى اشتباھا

  :بود به اعظم السلطنه مى گويند طبق معمول آن شب ھا جیب ھايشان خالى شده

بفرمايید آنھا را به ما . خالى كردند و اسباب و ساعت و پول ما را گرفتند كیسه و بغل ما را وقتى ما را بازداشت كردند»

جريمه مضاعف اخذ  رئیس نظمیه عصبانى مى شود و دستور مى دھد ھمه آنھا را زندانى و براى آزادى آنھا «.رد كنند

را به عوض جريمه چوب مى زدند و يا در  او البته اگر كسى جريمه نداشت» .نوكران ديوان را متھم نكنند«كنند تا 

   .محبس نگاه مى داشتند

   

.....................................  

   اعالمیه دوستدار غیبى

   

 ١٢٨۵خرداد  ١٧

نه از روى آگاھى و آزاديخواھى بلكه به اين خاطر حمايت كردند كه ديگر  خیلى از مشروطه طلبان، مشروطه طلبى را

شايد . مى ديدند در حكومت استبدادى در خطر مى ديدند و يا ادامه حكومت قبلى را با منافع خود در تضاد منافع خود را

   .باشد يكى از اين افراد مشیرالدوله اولین صدراعظم ايران بعد از مشروطه

 

 

  

كردند كه ديگر را نه از روى آگاھى و آزاديخواھى بلكه به اين خاطر حمايت  خیلى از مشروطه طلبان، مشروطه طلبى

شايد . تضاد مى ديدند را در حكومت استبدادى در خطر مى ديدند و يا ادامه حكومت قبلى را با منافع خود در منافع خود

مشیرالدوله كه وزير خارجه عین الدوله بود . مشروطه باشد يكى از اين افراد مشیرالدوله اولین صدراعظم ايران بعد از

 عین الدوله كینه به دل گرفت، تا جايى كه به گفته ابراھیم صفايى مبلغ ده ھزار تومان بعد از جريان زير به شدت از

: واقعه چنین بود كه. فرستاد براى كمك به آقايان و مخالفان عین الدوله توسط مشیرالملك براى سیدعبدهللا بھبھانى

د، شاه و عین الدوله با ھدف اينكه به تھران احضار ش كه پرنس ارفع الدوله سفیر ايران در عثمانى ١٣٢۴در صفر 

 .رشوه ھاى روسیه و عثمانى به دست آورده بود از او بگیرند وى را به تھران فراخواندند مقدارى از ثروت پرنس را كه از

وى را تھديد به عزل و بیكارى  عین الدوله براى او پیغام فرستاده و. پرنس ارفع الدوله در چنین روزى به تھران رسید

مقامى معاوضه كند پیشنھاد نمود يكصد ھزار تومان بدھد و مقام  وى كه حاضر نبود سفارت در استانبول را با ھیچ. كرد
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الدوله  عین. مشیرالدوله بود به دست آورد و يا پنجاه ھزار تومان بدھد و به استانبول برگردد وزارت خارجه را كه دست

معنى بود كه اگر وزارت خارجه را مى  درخواست پرنس را براى مشیرالدوله فرستاد و نظريه او را خواست و اين به آن

او نیز با تشويق پسرانش كه به او گفته . داشتن اين پست بدھى خواھى بايد مبلغ يكصد ھزار تومان را براى نگه

خواھیم  وزير نشود نصف اين پول را از خود ارفع كه سفیر در استانبول استبدھى تا ارفع الدوله  اگر اين پول را«: بودند

و موتمن الملك براى عین الدوله مى  مشیرالدوله باالخره اين مبلغ را تھیه كرده و توسط فرزندانش مشیرالملك» .گرفت

ھم بیست ھزار تومان خود الدوله را بسیار مھربانى مى كند و حتى س عین الدوله از روى زيركى فرزندان عین. فرستد

او «: مى گويد وقتى فرزندان جريان كار را براى پدر تعريف مى كنند، مشیرالدوله. آنھا بر مى گرداند از اين پول را به

از ما گرفت فردا بھانه ديگرى مى جويد و بعد از  ھزار تومان ٨٠گمان اينقدر پول براى ما نداشت، حاال كه به اين آسانى 

به ھمین مناسبت كسى كه وزير خارجه عین الدوله بود ادامه حكومت عین  «.ھم صاحب نخواھید بوداين يك شاھى 

وجودشان  منافع خود مضر مى ديد و البته به خاطر تشويق ھاى پسرانش كه مقدارى آزاديخواھى در الدوله را به حال

  .ھاى بسیار كرد ينهبود به كمك مشروطه خواھان شتافت و براى درھم شكستن قدرت عین الدوله ھز

   

...........................................  

   حكومت نظامى عین الدوله

   

 ١٢٨۵خرداد  ١٨

اللحنى به عین الدوله نوشته و خواستار سركوب و تبعید سرجنبانان  خبر رسید كه شاه پنج روز پیش نامه شديد

 تخط شاه، سخت گیرى ھا و بگیر و ببندھايى درعین الدوله نیز به موجب ھمین دس. است مشروطه خواھى شده

كسانى كه مظفر الدين شاه را  اين نامه و لحن آن، براى. تھران به راه انداخت كه در گزارش ھاى آتى خواھیم ديد

نیست، مگر آنكه بپذيريم شاه در آن روزگار به شدت بیمار و  مردى مھربان و خوش قلب به شمار مى آوردند باور كردنى

نوشتن چنین نامه اى را ھم جزء دسیسه چینى ھاى عین الدوله بشناسیم، كه چندان ھم  از مسائل روز به دور بود و

  .نیست بعید

 

 

  

عید سرجنبانان شديد اللحنى به عین الدوله نوشته و خواستار سركوب و تب خبر رسید كه شاه پنج روز پیش نامه

 عین الدوله نیز به موجب ھمین دستخط شاه، سخت گیرى ھا و بگیر و ببندھايى در. شده است مشروطه خواھى

كسانى كه مظفر الدين شاه را  اين نامه و لحن آن، براى. تھران به راه انداخت كه در گزارش ھاى آتى خواھیم ديد

نیست، مگر آنكه بپذيريم شاه در آن روزگار به شدت بیمار و  كردنىمردى مھربان و خوش قلب به شمار مى آوردند باور 
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نوشتن چنین نامه اى را ھم جزء دسیسه چینى ھاى عین الدوله بشناسیم، كه چندان ھم  از مسائل روز به دور بود و

 .نیست بعید

 جناب اشرف اتابك اعظم •

ا جزيى كسالتى داشته ايم، خوب نیست و بعضى چند روزه كه م از قرارى كه به عرض رسید وضع رفتار مردم در اين

 در تأديب و تنبیه آنھا مسامحه كرده ايد، در صورتى كه مسئولیت كلیه امور را به شما فضولى ھا مى كنند و شما ھم

مردم اين طور مطلق العنان و  چه جھت دارد. واگذار كرده و شما را اول نوكر خیرخواه و آقاپرست خودمان مى دانیم

 شوند؟جسور ب

اشخاصى كه محرك فتنه و فساد شده و بعضى فضولى ھا مى كنند،  به موجب اين دستخط صريح به شما مى گويیم

 باشند اعم از وزرا و شاه زادگان و اعالى و ادانى ناس، ھر كس و داخل ھر كار و خدمت از ھر طبقه و ھر قبیله

تبعید و سیاست آنھا مسئول و  ظه، خودتان را در تنبیه وھستند، تكلیف شما است آنھا را معلوم كرده، بدون ھیچ مالح

اين وضع مردم و مسامحه كه در تنبیه آنھا شده، خیلى  ما ھم بحمدهللا حالمان خیلى خوب است، ولى. مختار بدانید

 كلیه اقدامات شما از روى دستور العمل و فرمايشات ما بوده و مى دانیم چون در ما موثر است و صحیح است ھمیشه

تكلیف شما ھمین  مورد به شما فرمايشى نفرموده بوديم، به اين جھت شما ھم اقدامى نكرده ايد، ولى حاال در اين

ً از اين مردمان مفسد جلوگیرى كرده، در ھر. است كه دستخط شد گونه تنبیه و سیاست و خلع كار و شغل  بايد جدا

ھیچ وجه ابقا نكنید و از شما مى خواھیم اين فرمايشات ما را در كمال  ديوانى و قطع مرسوم و گرفتن امتیازات آنھا به

 .نموده، مردم را به جاى خود بنشانید عجله اجرا

 ١٣٢۴ربیع الثانى  ١٢ •

حاكم _ الدوله  فرمان، عین الدوله دستوراتى براى مراقبت از اوضاع نظم داخلى تھران، خطاب به نیر پس از صدور اين

» قوانین حكومت نظامى«توان به تعبیر امروزى  صادر كرد، كه مى - اى عالءالدوله معزول آمده بودجديد تھران كه به ج

  .نامید

.....................................  

   كامالً محرمانه

   حسن مرسلوند

   

 ١٢٨۵خرداد  ١٩

نگیزه اى، به طور پنھانى به ھمكارى گروھى از دولتمردان و درباريان ھر يك به ا اين روزھا در دربار مظفر الدين شاه نیز

گوش شاه برسانند،  آنان مى كوشیدند تا رويدادھاى كشورى را آن گونه كه ھست به. سران جنبش پرداخته بودند با

   .نه آن گونه كه عین الدوله گزارش مى دھد
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نیز گروھى از دولتمردان و درباريان ھر يك به انگیزه اى، به طور پنھانى به ھمكارى  اين روزھا در دربار مظفر الدين شاه

گوش شاه برسانند،  آنان مى كوشیدند تا رويدادھاى كشورى را آن گونه كه ھست به. سران جنبش پرداخته بودند با

  .نه آن گونه كه عین الدوله گزارش مى دھد

، میرزا - شاه پزشك مخصوص -، دكتر اعلم الدوله-قوام السلطنه بعدى -حضور كانون را مى توان دبیر بنیانگذاران اين

اين گروه در . شناخت -الملك بعدى موتمن -و برادرش میرزا حسین خان -مشیرالدوله بعدى-حسن خان مشیرالملك 

و درباريان را ھم  بیمارى شاه، گرداگرد او كشیده و حتى شاه زادگان تكاپو بود تا حصارى را كه عین الدوله به بھانه

در  بعدھا مورخین، گرفتن فرمان مشروطیت از مظفر الدين شاه. و گو با شاه نمى داد، بشكنند اجازه ديدار و گفت

دانیم كه فرمان مشروطیت، به خط  آخرين روزھاى زندگى اش را بر اثر تالش و پشتكار ھمین گروه ارزيابى كردند و مى

نیز بعدھا مدعى شد كه در آن روزھايى كه فرمان  محمدعلى شاه. است نوشته شده - احمد قوام -دبیر حضور

. سر مى برد و درحالت طبیعى چنین فرمانى را مھر و امضا نكرده است مشروطیت صادر شد، پدرش در بى ھوشى به

ه فعالیت اين خردادما در نیمه دوم. براى دكتر اعلم الدوله پیش آمد كه بدان ھا نیز اشاره خواھد شد گرفتارى ھايى ھم

آقا سید عبدهللا بھبھانى در دست است كه  خطاب به - قوام السلطنه -نامه ھايى از دبیر حضور. گروه شدت گرفت

دربار دقت نظر داشته و سران روحانى جنبش را از تصمیم گیرى ھاى  نشان مى دھد قوام السلطنه به اخبار داخلى

 .كرده است مھم دربار آگاه مى

كامالً «باالى برخى از آنھا نوشته شده  نیز میان اعلم الدوله و دبیر حضور مبادله شده كه در ھمچنین نامه ھايى

راھنمايى طرفین مكاتبه جھت پیشبرد كار مشروطه خواھى را  محتواى اين نوشته ھا، رايزنى و. »محرمانه است

 ھمان. انگلیس در دربار ايران ھستند بر اين باورند كه اين گروه، زايیده رقابت روس و نشان مى دھد و برخى مورخین

كانون ھايى را پديد  گونه كه روس ھا علیه مشروطیت ايران كمر بستند، انگلیس ھا نیز به ھوادارى از مشروطه،

   !آوردند

   

.....................................  

   يك تیر و دو نشان

   

 ١٢٨۵خرداد  ٢٠

طباطبايى و نیز تعدادى از سران روحانى جنبش نشست و گفت وگويى  در اين ھنگام میان شادروانان بھبھانى و

آن را  به اين انجامید كه ھر شب در يكى از مساجدى كه روحانیون مشروطه خواه، امامت و تولیت رايزنى آنان. درگرفت
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خواسته ھا، ضمن  توده ھا و پافشارى در به عھده دارند، منبر وعظ و خطابه اى برگزار شود و آقايان براى بیدار كردن

   .طرح كنند سخنرانى ھاى مذھبى، مسائل سیاسى روز را نیز

 

 

  

و طباطبايى و نیز تعدادى از سران روحانى جنبش نشست و گفت وگويى  در اين ھنگام میان شادروانان بھبھانى

آن را  مامت و تولیتبه اين انجامید كه ھر شب در يكى از مساجدى كه روحانیون مشروطه خواه، ا رايزنى آنان. درگرفت

توده ھا و پافشارى در خواسته ھا، ضمن  به عھده دارند، منبر وعظ و خطابه اى برگزار شود و آقايان براى بیدار كردن

قرار بر اين شد كه شب ھاى جمعه آقا سیدعبدهللا . طرح كنند سخنرانى ھاى مذھبى، مسائل سیاسى روز را نیز

ك، شب ھاى دوشنبه آقاسیدمحمد طباطبايى در مسجد خود واقع در چاله در سرپول بھبھانى در مسجد خود واقع

روزھا در تھران  اين. خود به منبر بروند و ھم سخنرانان روحانى ھوادار جنبش براى مردم سخنرانى كنند حصار، ھم

ر كنند و قرار است سیدين حكم جھاد صاد كه -و يا از سوى برخى نیروھاى تندرو خواسته شده بود -شايع شده بود

رواج چنین شايعه اى به سود جنبش ! به جنگ دولت خودكامه بروند آزاديخواھان بى آنكه ھیچ آمادگى داشته باشند،

خانواده ھاى آرامش  اين بھانه فراشان و قزاقان زير فرمان خود را به باغ شاه برد و آماده باش داد و عین الدوله به. نبود

طباطبايى با تیزھوشى و كیاست اين نكته را دريافت  شادروان. نگى دچار آمدندطلب تھرانى به ھول و ھراس جنگ خا

اين شايعه دروغ و خالف . كنار مى شنوم كه مى گويند مالھا خیال جھاد دارند از گوشه و«: و باالى منبر چنین گفت

پادشاه «: گفت ده باشد،آن گاه براى اينكه تضمین فقھى و شرعى نیز دا. »!ما نه جنگى داريم نه نزاعى .واقع است

  «...با پادشاه مسلمان، جھاد متصور نیست. ما مسلمان است

با نظامیان به  وى به نیكى مى دانست كه درگیرى خشونت آمیز تندروان. را به آرامش و بردبارى فراخواند سپس مردم

پاھیان دولتى درگیرد، با آزاديخواھان و س ھر چند كه برخى مى پنداشتند چنانچه درگیرى میان. سود جنبش نیست

خانواده خود را در روبه رو دارند، تیراندازى و كشتار نخواھند كرد و اگر  اين فرض كه چون سپاھیان مسلمان ھستند و

كه اين بار میان خود  درگیرى خشونت بار روى دھد، چند روزى بیشتر به درازا نخواھد كشید و باز با اين فرض ھم اين

از اين فرض ھا را نپذيرفت و با رايزنى ديگر سران  سپاھیان نیز تنشى روى خواھد داد، شادروان طباطبايى اما ھیچ يك

 از آن سو پاسخ شادروان. فرونشاندن شعله تندروى در میان آزاديخواھان پاسخ گفت جنبش، شايعه مذكور را ھمراه با

طباطبايى با يك تیر دو نشان  در واقع. و تندروان جنگ طلب در اردوى نظامى را نیز گرفتطباطبايى به اين شايعه، جل

نابخردانه بازداشت و ديگر تندروان در میان جبھه خودكامگان را  يكى تندروان جبھه مشروطه خواھى را از اقدامات. زد

  !سالح كرد نیز بى دستاويز و خلع

   

   

.......................................  
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   شش نامه از شش راه

   حسن مرسل وند

   

 ١٢٨۵خرداد  ٢١

عین الدوله خیرى نديد و پاسخ درستى نگرفت، با توجه به اينكه شاه در  شادروان طباطبايى چون از نامه نگارى با

   ... . داشتند) ع(بازگشت پیروزمندانه از حضرت عبدالعظیم ديدارى كه پس از

 

 

  

با عین الدوله خیرى نديد و پاسخ درستى نگرفت، با توجه به اينكه شاه در  نامه نگارىشادروان طباطبايى چون از 

چنانچه از اين پس  داشتند، با گاليه گفته بود آقايان) ع(از بازگشت پیروزمندانه از حضرت عبدالعظیم ديدارى كه پس

نوشت كه بخشى از آن نامه طوالنى چنین  سخنى داشتند مستقیم به خود من بگويند، نامه اى خطاب به خود شاه

عین الدوله به بھانه بیمارى شاه حتى شاھزادگان را ھم اجازه [نموده اند  اين ايام طرق را بر دعاگويان سد... «: است

را بر اعلیحضرت  عرايض دعاگويان را نمى گذارند به حضور مبارك مشرف شود، با اين حال اگر مطلبى] داد باريابى نمى

گزارش ھاى دروغین، شاه بیمار را از مشروطه  عین الدوله با دادن[كرده باشند، چگونه رفع اشتباه كنیم؟  مشتبه

دعاگويان را بدخواه دولت و شخص ھمايونى قلم داده خاطر مبارك را  محض پیشرفت مقاصدشان]. خواھان مى ترساند

و  اعلیحضرتا مملكت خراب، رعیت پريشان... فتداگر مفاسد اعمالشان را عرض كنیم، مقبول نی مشوش نموده اند، تا

. میلشان اقتضا كند، مى برند از مال رعیت ھر قدر. گدا، دست تعدى حكام و مامورين بر مال و عرض و جان رعیت، دراز

اين عمارت و مبل . كشتن و ناقص كردن اطاعت مى كنند قوه غضب و شھوتشان به ھر چه میل و حكم كند، از زدن و

اين ثروت ھمان فقراى بى . زمان از كجا تحصیل شده؟ تمام مال رعیت بیچاره است ھات و امالك، در اندكھا و وجو

پارسال دخترھاى  .در اندك زمان از مال رعیت صاحب مكنت و ثروت شدند. كه اعلیحضرت بر حالشان مطلعید مكنت اند

تركمان ھا و ارامنه عشق آباد به قیمت گزاف  قوچانى را در عوض سه رى گندم مالیات كه نداشتند بدھند، گرفته به

ھزارھا رعیت ايران از ظلم حكام و مامورين به ممالك . خاك روس فرار كردند ده ھزار رعیت قوچانى از ظلم به. فروختند

مردم را از ظلم  بیان حال اين. كرده، به حمالى و فعلگى گذران مى كنند و در ذلت و خوارى مى میرند خارجه ھجرت

اعلیحضرتا تمام اين ... مخفى مى كنند تمام اين قضايا را از اعلیحضرت. ه، به اين مختصر عريضه ممكن نیستظلم

اصناف مردم كه در آن انجمن به داد عامه مردم برسند، شاه و  مفاسد را مجلس عدالت يعنى انجمنى مركب از تمام

 تبديل كرده» مجلس عدالت«را به » عدالتخانه«بنگريم كه شادروان طباطبايى چگونه ] گدا در آن مساوى باشند

باشد اين ظلم ھا رفع خواھد  مجلس اگر... فوايد اين مجلس را اعلیحضرت ھمايونى بھتر از ھمه مى دانند!]... است

كرد، سیستان و بلوچستان را انگلیس نخواھد برد،  شد، خرابى ھا آباد خواھد شد، خارجه طمع به مملكت نخواھد

در زاويه حضرت عبدالعظیم سى روز با كمال ... تعدى به ايران نمى تواند بكند وس نخواھد برد، عثمانىفالن محل را ر

شكرانه مرحمت  شكرھا به جا آورديم و به. گذرانديم تا دستخط ھمايونى در تاسیس مجلس مقصود صادر شد سختى
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ھمه . روز مى گذرانیم، اثرى ظاھر نشد به انتظار انجام مضمون دستخط مبارك. چراغانى كرده جشن بزرگى گرفته شد

ً مى گويند اين نمى دانند . كار نخواھد شد و تاسیس مجلس منافى سلطنت است را به طفره گذرانیده بلكه صريحا

 «...مجلس است سلطنت صحیح بى زوال با بودن

د كه يكى از اين نسخه شاه فرستاد، تا باش شادروان طباطبايى اين نامه را در شش نسخه و از شش راه مختلف براى

   !ھا به دست شاه برسد

   

   

..................................  

   ھرچه خوردى بس است

   

از سوى وى به نظمیه . مسجدھاى شبانه جلوگیرى كند خرداد عین الدوله بر آن شد تا از گردھمايى مردم در ٢٢در 

   .گذشته، كسى حق آمد و شد در كوچه ھا و خیابان ھاى تھران را ندارد فرمان داده شد كه سه ساعت از شب

 

 

  

   

 خرداد٢٢

 از سوى وى به نظمیه فرمان داده شد. از گردھمايى مردم در مسجدھاى شبانه جلوگیرى كند عین الدوله بر آن شد تا

ھر شب، سه ساعت  .ردكه سه ساعت از شب گذشته، كسى حق آمد و شد در كوچه ھا و خیابان ھاى تھران را ندا

مى ديدند، دستگیر مى كردند و پس از  از شب گذشته شیپور مى كشیدند و پس از آن ھر كه را در كوچه و خیابان

شب ھا در شھر، گشت سواره در كوچه و خیابان . نظمیه مى فرستادند خالى كردن جیب و كیسه و بغل او را به زندان

نیرالدوله  شھر در واقع از سوى. ه و سربازانى در آن مستقر كرده بودندمحله اى اتاقكى ساخت مى گرديد و در ھر

و موجب شد كه در اين روزھا حمالت  اين رفتار بر مردم گران آمد. حاكم تھران به شكل حكومت نظامى اداره مى شد

گان راه كوشند. سخت مورد نكوھش و انتقاد قرار دھند واعظین و خطیبان شدت بیشترى گرفته، عین الدوله را

يكى از عوامل مھم . بنیانگذارى گروه ھا و انجمن ھاى مخفى و سرى شدند مشروطه و آزادى نیز دست به كار

چنان  او آن. ھاى غیبى و سرى در مشروطیت ايران ھمین سخت گیرى ھاى بى مورد عین الدوله بود پیدايش انجمن

. بیرون برد تا در جاى امنى نگھدارى كند خود را از خانه از اوضاع شھر به ھراس افتاده بود كه جواھرات و نقدينه ھاى

. مى گذشت و ھر لحظه ممكن بود برخورد و رويارويى تازه اى اتفاق افتد روزھاى پايانى خردادماه پر از ھراس و دلھره



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢٣ 
 

و از  رفت حاج شیخ محمد واعظ يكى از خطیبان مشھور تھران ھمه روزه در محله سرپولك به منبر مى در اين روزھا

  .عین الدوله و خودكامگى او سخن ھا مى گفت

 خرداد٢٣•

. پخش شد اى ژالتینى كه به دست كوشندگان در انجمن ھاى سرى نوشته و تكثیر شده بود، در تھران امروز اعالمیه

بلدان، مقاصد آقايان بر كسى پوشیده و  اگرچه بعد از دو سال نبايد در تھران يا ساير«: در اين اعالمیه آمده است

براى ترويج باطل خود و پیشرفت نكردن مقاصد آقايان تدبیرى مى  مجھول باشد؛ ولى چون وزراى خائن دولت ھر روز

 جلوه مى دھند كه آقايان به گرفتن پول ساكت شدند، گاھى مى گويند كه به گرفتن مدرسه گاھى در نظر مردم: كنند

است، گاھى بر زياد  كردند، گاھى مى گويند مقصود آقايان جمھورى يا مشروطه شدن دولت مصالحه] مروى[خان 

. و مردم را از متابعت ايشان مى خواھند بازدارند كردن سرباز و اذيت كردن مردم بى گناه، علماى اعالم را مى ترسانند

من نگارنده خواستم مقصد آقايان را باز  .شايد بعضى اوقات مبھوت و متحیر شوند مردم بیچاره به جھت كثرت پريشانى،

سلطنت، چه وزارت، چه  عدالت عبارت است از اينكه ھر چیز، ھر مقام، چه! ايھاالناس: كنم تا ھمه بدانند بیان

و تمام امور به قانون ! فرموده اند حركت كنید حكومت، چه تجارت، چه زراعت، چه سیاست به طريقى كه خدا و رسول

نتواند از مال دولت، كه ملت محض آسايش خود به پادشاه مى دھد، دزدى كند  مثالً وزير. باشد شريعت مطھره جارى

حاكم . ھا درست كند مبالغى زياده از مالیات بگیرد، يا از محصول دولت سرقت نمايد و پارك ھا بسازد و مبل و ھر روز

بیچاره بیفتند و ھرچه مى خواھند در جان و عرض و  كه از تھران به يكى از بلدان مى رود، خود و اجزاى او به جان مردم

 بلدى نتواند از كدخدا يا نانواخانه يا قصابخانه پول بگیرند و مردم مسلمان را به حاكم ھر. مال مردم مسلمان بكنند

 يك مسلمانى از طرف... گمرك فرنگى بفروشند، يك دفعه به اسم امتیاز، يك دفعه براى استقراض، يك دفعه به عنوان

خیال كرده ايد به اين تدبیرات، آقايان را از كار خود بازداريد،  اگر: من نگارنده به اتابك و امیربھادر نمك به حرام بگويد

پیشوايان دين  اگر مى خواھید اين مردم مسلمان و مسلمان زادگان را از متابعت. ھرگز نخواھد شد مايوس باشید، كه

! چه از دولت و ملت دزديدى، بس است و ھر! و ھم ھر چه خوردى، بس استت... خود برگردانید، ھرگز نمى توانید

! آخر اى حضرت واال... بگويند و بنويسند كه شماھا مھدورالدم ھستید بترس از آن روزى كه آقايان به حكم خدا و رسول

 ر شاھىاين ھمه كه خوردى و بردى و جمع كردى، بس نیست؟ ھنوز چشمت به اين چھا! ديانت اى بى رحم بى

ھستى، اين مردم  است كه از نان و گوشت به دست بیاورى؟ چقدر بى رحمى؟ چقدر بى حیايى؟ اگر خداپرست

اين شب نامه بى امضا نشان » .پادشاه ھستند اگر شاه پرستى، اين بیچاره ھا رعیت اين. بیچاره بندگان خدا ھستند

تخانه يا مجلس مشورتى، شايعاتى را مبنى بر سازش براى تاسیس عدال مى دھد كه امروز و فردا كردن عین الدوله

   .در میان توده ھا پديد آورده بود و تالش مى كند تا بدان شايعات پاسخ دھد سران روحانى جنبش،

   

.............................................  

   عین الدوله از رو شمشیر بسته است
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 ١٢٨۵خرداد  ٢۴در روز 

شادروان طباطبايى رسید كه ھمگان دانستند اين پاسخ از خود عین الدوله است و شاه  پاسخى از سوى شاه به نامه

جناب «: شاه چنین بود به ھر روى پاسخ نامه طباطبايى به. اندازه اى بیمار است كه از اخبار روز آگاه نیست به

شما ھم . خواست ھاى شما را به انجام رساند اريم كهنامه شما را خوانديم، به اتابك مى سپ! آقاسیدمحمد مجتھد

  «...بپردازيد در وظايف خود كوتاھى ننمايید و به دعاگويى

 

 

  

 ١٢٨۵خرداد  ٢۴

الدوله  از سوى شاه به نامه شادروان طباطبايى رسید كه ھمگان دانستند اين پاسخ از خود عین در اين روز پاسخى

: پاسخ نامه طباطبايى به شاه چنین بود به ھر روى. از اخبار روز آگاه نیست است و شاه به اندازه اى بیمار است كه

. به اتابك مى سپاريم كه خواست ھاى شما را به انجام رساند نامه شما را خوانديم،! جناب آقاسیدمحمد مجتھد«

 «...كوتاھى ننمايید و به دعاگويى بپردازيد شما ھم در وظايف خود

دستخطى از شاه گرفت تا سران روحانى جنبش را تبعید . نابخردانه ديگرى نیز پرداخت كار در اين روز عین الدوله به

آنھا ھم بايد از اين شھر بیرون  برو پیش آقاسیدمحمد و آقاسیدعبدهللا فرمايشات ما را به آنھا برسان و! نیرالدوله» :كند

ويد نزد جنابان آقاسیدمحمد و آقاسیدعبدهللا ابالغ فرموده ايم، بر فرمايشاتى كه به شما! نیرالدوله! بروند، بدون عذر

» .نمايند آن است كه براى بعضى مصالح دولتى به عتبات روند و دعاگو باشند و بايد دوروزه حركت نموده و حاال مقتضى

در ازھم پاشیدن جنبش مشروطه خواھى  اكنون عین الدوله شمشیر را از رو بسته بود و در انديشه تبعید سرجنبانان و

 .ايران بود

پزشك مخصوص شاه و يكى از اعضاى كانون مشروطه خواھى در دربار بود، شاه را  در اين میان دكتر اعلم الدوله كه

مالقات  وى بى درنگ به. كه چنین اقدامى اوضاع را وخیم تر مى كند و موجب شورش مردم خواھد شد قانع كرد

. را از فكر تبعید سیدين منصرف كرد آقاسیدعبدهللا بھبھانى رفت و پس از گفت وگو با ايشان به ديدار شاه رفت و او

بدين ترتیب توطئه عین الدوله . پس گرفت و نزد خود نگاه داشت -تھران حاكم -آنگاه دستخط تبعید آقايان را از نیرالدوله

 .او ھمچنان در خیال دستگیرى و تبعید ساير سرجنبانان بودبى اثر ماند، اما  در تبعید سیدين

 ١٢٨۵خرداد  ٢۵•

رشديه بنیانگذار مدارس نوين، مجداالسالم  قمرى بود، حاجى میرزاحسن ١٣٢۴ربیع الثانى  ٢۴در اين روز كه برابر با 

ران كشیكخانه سپردند تا به الدوله دستگیر و ھر كدام را به دسته اى از سوا كرمانى و میرزاآقا اصفھانى به حكم عین

ھمراه با سواران نگھبان به  در آغاز آنان را به كھريزك بردند و از آنجا ھر سه را در درشكه نشاندند و. ببرند تبعیدگاه

اينان «: تاريخ مشروطه خود، درباره نامبردگان مى نويسد احمد كسروى در جلد اول. سوى كالت نادرى رھسپار كردند

 رشديه بنیانگذار دبستان و خود مرد زباندار و بى پروايى مى بود و در اينجا و. بودند كوشندگان نمىھیچ يك از دسته 

» راپورتچى«الدوله و به گفته آن زمان  مجداالسالم يكى از كاركنان عین. آنجا از بدگويى به عین الدوله باز نمى ايستاد

چون كار كوشندگان را در پیشرفت مى ديد، دورانديشانه مى اين ھنگام  او مى بود و از دستگاه او نان مى خورد؛ ولى

بدگويى از عین الدوله  براى خود در میان اينان باز كند و اين بود كه در اينجا و آنجا نشسته، زبان به خواست جايى ھم
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داده و چنین  نزد عین الدوله خود را قانوندان نشان از استانبول تازه آمده و] اصفھانى[میرزاآقا . گشاده مى داشت

 خواسته مى شود او بنويسد و چون مرد خودنما و ھوسناكى مى بود، در اينجا و آنجا پیشنھاد كرده بود كه قانونى كه

اينان را گرفت، چنین پراكند كه  ولى عین الدوله چون. سخنانى از قانون و آزادى و چگونگى توده ھاى اروپا مى راند

درباره مجداالسالم مى كرد، ھمین را پیام فرستاد و براى فريب  ايى كه میانجیگرىمى بودند و به طباطب) بھايى(بابى 

نگه  از بازرگانان را كه به بھايى گرى شناخته مى بودند، گرفتند و بند كردند و چندگاھى مردم دستور داد سه تن

   «.داشتند و سپس از ھر كدام يك صد و پنجاه تومان گرفته، رھا گردانیدند

   

   

...............................  

   شما از نوكران خود مطمئنید؟

   

منتشر شد كه از نوشتار آن پیداست به قلم لوطى ھا يا به  خرداد در تھران با ورقه ژالتین چاپ و ٢۶شب نامه اى در 

   .آشنايى با ديدگاه آنان در آن روزگار نیز سودمند است. ھا نوشته شده است «بامرام«قول جوانان امروزى 

 

 

  

 ١٢٨۵خرداد ٢۶

 

لوطى ھا يا به  اين روزھا در تھران با ورقه ژالتین چاپ و منتشر شد كه از نوشتار آن پیداست به قلم شب نامه اى در

: بخوانیم. در آن روزگار نیز سودمند است آشنايى با ديدگاه آنان. ھا نوشته شده است» بامرام«قول جوانان امروزى 

دو سال است كه علماى اعالم، عاجزانه از پادشاه اسالم استدعاى  قريب! نھا را باشاي: به قول داش مشھدى ھا«

 كرده اند چون ظلم و تعدى از حد گذشته، اين حرف ھم مابین دو كلمه ظلم و عدل است و يك مجلس عدالت حقه

و وزراى ريش ) عین الدوله(اتابك  نمى توانسته كه رد كنند، به طفره و وعده قريب، به دفع الوقت گذرانیده، حاال تازه

شعاع السلطنه مغرور نادان جوان فاسق فاجر متھور واگذار كرده  سفید دل سیاه، اصالح و ساكت كردن اين مردم را به

 به من«: اين جوان چه قابل است كه شعور اين امور را داشته باشد؟ شنیده شد گفته است !تف بر عقل آنھا. اند

توپ مى گذارم، يا به ) دھان) را مى برم، يا آنھا را دھن) طباطبايى(و سیدمحمد ) ھبھانىب(رجوع كنید، سرسیدعبدهللا 

خراسان، آن اصفھان، ھمه به جوش و خروش و منتظر يك  آن شیراز، آن يزد، آن كرمان، آن ھمدان، آن» .زھر مى كشم

مردم راضى مى شوند كه اين  چنانچه اين علما، پیشوايان دين ما ھستند، چگونه .صدا بلند شدن از تھران است

آقاسیدعبدهللا رفته،  چند نفر نزد آقاى. ببینید چه مى شود. اگر مى توانید، بسم هللا بكنید. به آنھا بشود جسارت ھا
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به خداى احد واحد قسم است، به مجرد . اذن نداده التماس كرده كه اجازه بدھند امیربھادر را به سزاى خود برسانند،

. و اين سوسمار و حاجب الدوله و ناصرالملك منافق را مثل سگ مى كشند كم شرعى بدھند، بھادراينكه اجازه و ح

اگر  شما از نوكرھا، خدمتكارھا و آشپزھاى خودتان مطمئن ھستید؟ كه! احمق ھا. حكم نمى دھند افسوس كه علما

. بفرستند و اجر از خدا بخواھند علما اشاره كنند، در يك روز يا در يك شب ھمه شماھا را در ساعت معین به جھنم

ظلم مى كنید، ! خبیث ھا. ممتازيم... ما وزرا و شاھزادگان : بگويید شما چه امتیاز به ماھا داريد؟ مگر! پدرسوخته ھا

اين اندازه ظلم  بعد از اين، ديگر ھرگز ما مردم تحمل. چاپید، تفرعن و تكبر به بندگان خدا مى فروشید مال مردم را مى

و اين گونه شب نامه ھا در اردوى » .نداريم !بى شرف ھا. نداريم! نداريم، بى دين ھا! بى انصاف ھا. را نداريم

   .چندان ھم بى تاثیر نبود خودكامگان كه بیشترشان از اين قماش بودند،

   

....................................  

   كسى جرات نمى كند حرف خود را بگويد

   

بوده و يادداشت ھاى روزانه اى از رويدادھاى  حاج محمدمھدى شريف كاشانى كه خود از روحانیون مشروطه خواه

چاپ شده است، اين روزھا به ديدار عین الدوله رفته و بر اين » اتفاقیه در روزگار واقعات«مشروطه نگاشته كه به نام 

وعید و امروز و فردا كردن  بوده و روزھا را به دفع الوقت و وعده و است كه عین الدوله با تاسیس عدالتخانه مخالف باور

   .سپرى مى كرده است

 

 

  

 ١٢٨۵خرداد  ٢٨و  ٢٧

 

  خرداد٢٧•

روزانه اى از رويدادھاى  حاج محمدمھدى شريف كاشانى كه خود از روحانیون مشروطه خواه بوده و يادداشت ھاى

شده است، اين روزھا به ديدار عین الدوله رفته و بر اين  چاپ» روزگار واقعات اتفاقیه در«مشروطه نگاشته كه به نام 

كردن  تاسیس عدالتخانه مخالف بوده و روزھا را به دفع الوقت و وعده و وعید و امروز و فردا باور است كه عین الدوله با

عین [اصالً اصالً، حضرت اتابك  آنچه من فھمیدم«: وى پس از ديدارى با عین الدوله مى نويسد. سپرى مى كرده است

امروزھا شھرت . مى باشد] بھبھانى[شخص آقا سیدعبدهللا  حاضر بر اصالح نیست، بلكه مقید به جلوگیرى از] الدوله

 و سپس چون به دستگاه عین» .داوطلب شده كه دفاع آقايان را به عھده من واگذار كنید كرده بود كه شعاع السلطنه

محارم و معاشرين اتابك،  يكى از«: ته، شنیده ھاى خود را در اين روزھا چنین مى نويسدالدوله نیز دسترسى داش
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بعد ھم آن آقايانى كه مصدر و منشاء . تبعید خواھند شد محرمانه راپرت داد كه در اين چندروزه، بعضى از وعاظ گرفته،

ً چھار. رت در فرح آباد سكته مى كنددر اين خیاالت بوده كه اعلیحض. خواھند بود بعضى كارھا بوده اند، گرفتار  تقريبا

خیال حضرت اتابك ظاھر  بعد از ھوش آمدن و عودت به شھر، تغییر كلى در حال و. ساعت در حال بیھوشى بوده است

چون رشته تمام امور به دست خودشان مى  .مى شود كه حاال با اين كسالت شاه، خوب است صدايى بلند نشود

میانه مردم مى باشد، به واسطه ھمراھى عمومى در حضرت  وحشت و دھشت غريبى دربه اين جھت، يك . باشد

از شدت خوف مستعد شده كه اگر به يك نفر متعرض شوند، تمام بازارھا بسته مى  ولى اصناف. عبدالعظیم از آقايان

داده بود، حاال در  ستخطاينكه آقايان جزء شرايط، يكى ھم امنیت براى تمام ھمراھان خواسته بودند و شاه د با. شود

نوشته ھا و اخبار و اطالعاتى كه وى فراھم مى  و در چند روز آينده به درستى» .مقام گرفتارى براى بعضى شده اند

 .پى خواھیم برد آورده و در يادداشت ھاى خود مى نوشته،

  خرداد ٢٨•

از لوطیان و به اصطالح داش مشدى ھاى تھرانى  اين قرار بود كه يكى داستان از. در اين روز رويداد غم انگیزى رخ نمود

 بود و مھدى گاوكش نامیده مى شد در محله سرپولك داراى اسم و رسمى بود و نوچه ھاى كه شغل وى سالخى

قھوه خانه ھاى محل مى  زيادى داشت، از روى ارادت و عالقه اى كه به آقاى بھبھانى داشت، روزھا در سر گذر و

عین الدوله كه از بھبھانى ھمیشه «به قول كسروى  عین الدوله و كارھاى او بدگويى مى كرد ونشست و بى باكانه از 

داشت، از شنیدن آنكه يكى از پیروان او چنین بى باكى مى نمايد، سخت  خشمناك مى بود و دل پر از كینه مى

ريختند و  اد شبانه به خانه اوخواست تا ھمه خشم خود را بر سر بیچاره مھدى فرود آورد و دستور د برآشفت و چنین

چندان زدند كه بچه انداخت، يك پسرش را به  را] او[زن آبستن . خود او را دستگیر كردند. آنچه توانستند دريغ نداشتند

از بزرگ و كوچك كتك و زخم زدند، با اين سیاھكارى ھا از تاراج كاچال  حوض انداختند و خفه گردانیدند، به ديگران

نزد عین الدوله  از آن سوى، فردا چون مھدى را به. ھم چشم نپوشیدند] لوازم خانه[و افزارخانه ] یهاثاث اسباب و[

انداختند و تا ديرگاھى آگاھى از او نبود و ھمه او را  آوردند، گفت او را تازيانه بسیارى زدند و پس از آن، به زندانش

يك دسته سخت ترسیدند و خود را كنار . م گران افتادستمگرانه عین الدوله به مرد اين رفتار. كشته مى دانستند

و » .سختى افزود روى ھم رفته كار بزرگ تر گرديد و به. و يك دسته به خشم افزوده و پافشارتر گرديدند كشیدند

جماعتى ...«: يادداشت ھاى اين روز مى نويسد  ، ذيل»واقعات اتفاقیه در روزگار«محمدمھدى شريف كاشانى نیز در 

چون سمت . ريخته، خانه او را غارت، خودش را دستگیر كرده، بزن بزن بردند مور كرده، به خانه مھدى گاوكشرا ما

كمال جديت  چون در. به حكومت نوشتند، اعتنايى نكردند] میانجى گرى[آقاى بھبھانى كاغذى توسط  نوكرى داشت،

  «.مردم را مى گیرند، كسى جرات نمى كند حرف خود را بگويد

   

.................................  

   آدم الزم داريم

   



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢٨ 
 

انگلستان درس خوانده و به ديندارى نیز شھرت داشت، به  خرداد ماه ناصرالملك ھمدانى كه در ٣٠و  ٢٩در روزھاي 

آيت هللا سیدمحمد طباطبايى نوشت كه اين نامه تاريخى از آن روز تاكنون گفت  تحريك عین الدوله نامه اى براى

   .ھنوز زود بود به ديد ناصرالملك، خواستن عدالتخانه و مشروطه براى ايرانیان. زيادى در پى داشته است گوھاىو

 

 

  

 ١٢٨۵ خرداد ٣٠و  ٢٩

 

 خرداد٢٩•

و به ديندارى نیز شھرت داشت، به تحريك عین الدوله  در اين روزھا ناصرالملك ھمدانى كه در انگلستان درس خوانده

طباطبايى نوشت كه اين نامه تاريخى از آن روز تاكنون گفت وگوھاى زيادى در پى  نامه اى براى آيت هللا سیدمحمد

ز نامه ھر چند كه ھنو اين. به ديد ناصرالملك، خواستن عدالتخانه و مشروطه براى ايرانیان ھنوز زود بود. است داشته

نخست اينكه نويسنده نامه يعنى ناصرالملك در دوره  ھم مدافعان سرسختى دارد، اما بايستى به دو نكته اشاره كرد،

احساسى از میھن دوستى و سربلندى وطن ندارد و آن دوران را نیز با  نايب السلطنگى خود نشان داد كه ھیچ

اندوخت  پول ھاى ھنگفتى نیز از كیسه اين مردم تھیدست و ستمديده. آزادانديشان سپرى كرد خودكامگى و سركوب

. سر دلسوزى براى آينده میھن تلقى كنیم پس ما نمى توانیم موضوع نامه او را صادقانه و از. و با خود به انگلستان برد

و خودكامگانى بوده كه خواستار حفظ وضع  براى ھمه محافظه كاران ، دستاويزى»ھنوز زود است«دوم اينكه اين سخن 

طباطبايى مى  وى در مقدمه خطاب به آيت هللا. توجه به اين دو نكته به بازخوانى نامه مى پردازيم با. موجود بوده اند

جھت اينكه از روى انصاف مى بینم  اين بنده يكى از ستايش كنندگان وجود مبارك حضرت عالى ھستم، به«: نويسد

ھاى نوع خود شده ايد و آرزو داريد كه عالجى براى دردھا پیدا  ريد و به ترقى ملت شايقید و ملتفت بدبختىدرد وطن دا

داد  نیكبختى را به روى اين ملت كه در شرف زوال است بگشايید و ھمچو فھمیده ام كه اين ھمه كنید و باب سعادت و

ولى خیلى افسوس و غصه  ان چاره امراض ملى استمقصودت. و فرياد و قال و مقال شما از روى نفس پرستى نیست

مريض داريد، نمى دانید به كدام معالجه دست  مى خورم وقتى كه مى بینم از شدت شوق و عجله كه در عالج اين

حال مريض مفید باشد، چون نتیجه رفع مرض و عود صحت را در رفتار چست و  بزنید و از كدام دوا شروع بفرمايید كه به

نشده و  اين بیچاره مريض كه قادر به حركت نیست، مدت ھا است غذايى به معده اش داخل. دانید ض مىچاالك مري

كتكش مى زنید كه بدود و از خندق  بدل مايتحللى به بدنش نرسیده، رمق حركت و قدرت تكلم ندارد، تازيانه برداشته

وده ھايش خشكیده و امعاء و احشايش از نخوردن غذا ھمه ر جست وخیز نمايد و اين بدبختى كه به واسطه مرض و

ناصرالملك سخن درستى مى گويد اما چرا » ...پخته به دھانش فرو مى كنید كه ببلعد كار افتاده، يك ران شتر نیم

گستردگى خاك به اين  فراروى اين پرسش نمى نھد كه چرا و چگونه اين سرزمین كھنسال با منابع فراوان و پاسخى

به فرنگستان ھیچ سخنى به میان نمى آورد؟  ام ھاى دريافتى براى مخارج سفر شاھان قاجارىروز نشست؟ چرا از و

امروز تقاضاى مجلس مبعوثان و اصرار در ايجاد قانون مساوات و دم زدن از » :وى در ادامه جان كالم را به قلم مى آورد

حكايت تازيانه زدن و ران  در ايران، ھمان) اردآن طورى كه در تمام ملل متمدنه سعادتمند وجود د(عدالت كامله  حريت و

  !براى ايرانیان بیمار، سمى مھلك است و اين بدان معنا است كه آزادى و عدالت،» .شتر تپاندن است
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 خرداد ٣٠•

فرض بفرمايید امروز بندگان اعلیحضرت شاھنشاھى «: به آيت هللا طباطبايى مى نويسد ناصرالملك در ادامه نامه خود

محترم مقدس حضرت  خاطر و كمال رضايت به اين مملكت دست خط آزادى كامل مرحمت بفرمايد و به شخصمیل  به

خواھید كرد؟ اقالً ھزارنفر آدم كامل بصیر  مستطاب حجت االسالم عالى امر شود مجلس مبعوثان تشكیل بدھید، چه

یل يابد، حاال ساير شعب و ادارات كه ھمه الزم داريد تا اين يك مجلس تشك به مقتضاى عصر، آگاه از حقوق ملل و دول

شیوه  استدعا مى كنم از روى بى طرفى و بى غرضى چنانچه. است و اجزاى عالم الزم دارد، بماند مربوط به ھم

بازھم » .براى بنده بشماريد طبیعى حضرت عالى است، نه از روى طرفدارى و خاطرخواھى، دويست نفر آن طور آدم

پرسش توسط ايرانیان آگاه مطرح مى شود كه چرا  خن ناصرالملك درست است، اما اينناگزيريم كه بگويیم س

! پیشینه فرھنگى، به قول ناصرالملك دويست نفر آدم به دردبخور نداشته باشد؟ نبايستى اين سرزمین كھنسال با آن

سیدجمال الدين اسدآبادى، آنگونه  از زبان» قانون«ناصرالملك فراموش كرده كه ناصرالدين شاه قاجار با شنیدن لفظ  آيا

با محافظه كارى و حفظ وضعیت موجود، امیدى به آن بود كه حتى تا  بر سر خشم آمد كه وى را از ايران بیرون راند؟ و آيا

 دويست نفر آدمى كه ناصرالملك در نظر داشت، زايیده و بالیده شوند؟ ناصرالملك سپس صدسال ديگر ھم آن

و اختیار طرز و ترتیبات  براى تغییر اوضاع حالیه... «را خواستار مى شود تا ھنگامى كه بازايستى جنبش مشروطه 

عالم الزم داريم، با عالم الزم داريم، به قرآن عالم الزم  وهللا) يعنى عالِم به علوم عصر جديد(جديد، آدم الزم داريم 

عالم الزم  ريم، به اسالم، به كعبه، به دين، به مذھبالزم داريم، به مرتضى على عالم الزم دا داريم، به پیغمبر عالم

نشان نمى دھد كه چطور با بودن دستگاه  اما راه حل اين پارادوكس را» .داريم، عالم الزم داريم، عالم الزم داريم

نبش و دانشمند نمى زايد، ناصرالملك تحصیلكره اروپا، در میانه ج خودكامگى، با علم به اينكه زمین شوره زار عالم

 بزرگى طباطبايى و«: آدم طلب مى كند؟ به اين نتیجه مى رسیم كه به قول مرحوم كسروى مشروطه، دانشمند و

   «.خود راه نداد بینايى او در اين كار، از اينجا پیداست كه فريب چنین نامه اى را نخورده و سستى به

   

..........................  

   اوضاع قابل پیش بینى نیست

   

اوضاع داخلى ايران را اينگونه به سرادوارد گرى وزير وقت  - تھران وزيرمختار انگلستان در - خرداد ايولین گرانت داف  ٣١در 

 ١۶٧شماره «: گزارش كرد امور خارجه انگلستان

 [١٢٨۵خرداد  ٣١برابر با [ ١٩٠۶ژوئن  ٢١قلھك 

  !محترم آقاى

ً به استحضار مى رساند كه به علت تحريكاتى  به عمل مى آورند و گرانى قیمت نان،  كه علما علیه صدراعظماحتراما

   .تھران در وضع بسیار نامطلوبى فرورفته است
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 ١٢٨۵خرداد ٣١

 

سرادوارد گرى وزير وقت  اوضاع داخلى ايران را اينگونه به - وزيرمختار انگلستان در تھران - ايولین گرانت داف  در اين روز

 ١۶٧شماره «: امور خارجه انگلستان گزارش كرد

 [١٢٨۵خرداد  ٣١برابر با ] ١٩٠۶ ژوئن ٢١قلھك 

  !آقاى محترم

ً به استحضار مى رساند كه به علت تحريكاتى كه علما علیه صدراعظم به عمل مى آورند و گرانى قیمت نان،  احتراما

ً بیش از پیش به  سیدعبدهللا و سیدمحمد دو تن از رھبران علما،. ته استوضع بسیار نامطلوبى فرورف تھران در اخیرا

ً شمار شنوندگان آنھا از سه ھزار نفر تجاوز مى كند،  تكاپو افتاده و با موعظه ھاى تحريك آمیز خود در مساجد كه غالبا

 ى علما در شاه عبدالعظیم بستشیخ فضل هللا و امام جمعه ھم كه زمستان گذشته وقت. اند دولت را به ستوه آورده

در . آنھا تقويت يافته است نشسته بودند، از دولت حمايت مى كردند، اكنون به مجتھدين پیوسته و از اين رو جبھه

اشاره به شايعه صدور حكم جھاد توسط [اغتشاش بزنند  اوايل ماه اعالم شد كه علما درنظر دارند علیه دولت دست به

گرچه ھنوز اتفاقى روى نداده، شب ھا نفرات مجھز قزاق در خیابان ھا به گشت  ، لیكن]داردروحانیون مشروطه خواه 

ً ھیاتى به نمايندگى. و بعد از غروب ھیچ ايرانى حق خروج از خانه ندارد مى پردازند سیدعبدهللا، عده اى از زن ھا  اخیرا

اتابك ناگزير شد . به صدراعظم ھتاكى و توھین كنند كرده و نسبت را تحريك كردند تا در برابر يكى از درھاى كاخ اجتماع

نگھبان افزوده  سپس درھاى كاخ بسته و بر تعداد نفرات. كند و تمام آن روز را در ھمان جا بماند خود را در كاخ پنھان

 بزرگ كه يكى از روشنفكرترين مردان يكى ديگر از حوادث مھم روز اين مطلب است كه حاجى شیخ الرئیس واعظ. شد

امروز شنیدم عده قابل مالحظه اى از طالب به او پیوسته  ايران است در سفارت تركیه بست نشسته و به طورى كه

كه شمس الدين بیك سفیر تركیه در پاسخ در خواست مشیرالدوله براى اخراج طالب گفته  ھمچنین اطالع يافته ام. اند

داشته است تا از اين  رد بلكه از سلطان فرمانى دريافتكه چنین كارى نه تنھا با رسوم اين كشور منافات دا است

دولت سخت تحت فشار علما قرار گرفته و آنھا  روز سه شنبه مشیرالدوله به اين جانب گفت كه. اشخاص حمايت كند

مشكل است باور كنیم كه . رسیدگى به تظلمات مردم به عمل آورند سخت مى كوشند اصالحاتى در تامین عدالت و

 اگر دولت مواعیدى را كه در زمستان به علما داده شد، عملى نكند به احتمال. خواھد شد اساسى حاصل يك تغییر

اغتشاشات را پیش  مشكل است چگونگى اين. قوى ھفته اى چند نخواھد گذشت كه اغتشاشاتى پديد خواھد آمد

ر گیرند، اما در مورد امنیت جانى ارامنه، حمله قرا لیكن گمان نمى كنم كه اروپايى ھا در مرحله اول آن مورد. بینى كرد

اگر روزى بشنوم كه علما به طور دسته جمعى در ساختمان سفارت دولت اعلى  ضمناً . به ھیچ وجه اطمینان ندارم

 «.در شھر بست نشسته اند، تعجب نخواھم كرد حضرت پادشاھى

  داف با تقديم احترام ايولین گرانت
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