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  روزنامه شرق در مورد مشروطهمطالب 

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

 صد روز

  راعظم با دو چھرهصد

ھايى است كه منجـر   روز پیش از به ثمر رسیدن تالش ١٠٠اى به روى وقايع  صد روز با مشرطه دريچه:ابوذر معتمدى

ھاى پیشین در كشورھايى چون ما كه داراى تاريخى مدون و مكتوب  نگارى زمان وقايع. به امضاى فرمان مشروطه شد

چنین كارى است، با اين كه  ھاى ترين قسمت ھا از جمله سخت بیق تاريختط. نیستند، داراى مشكالت فراوانى است

ھـاى   گذرد، اما اين تطبیق قبل از فرمان مشروطه نسبت به پس از آن دچار دشـوارى  بیش از يك قرن از مشروطه نمى

ود كه بعضًادر ش رو مى ھاى اين ستون خواننده با وقايعى براى يك روز روبه به اين علت در طى نوشته. بیشترى است

  ھاى متفاوتى است ھاى متفاوت داراى تاريخ كتاب

  صدراعظم با دو چھره

  ١٢٨۵ارديبھشت  ٧

اى كه ھنوز سمت و سوى سیاسـى   الدوله صدراعظم است، مرد پیچیده اين روزھا در ھر كوچه و بازارى سخن از عین

الدولـه نوشـته بـود كـه نبايـد بـا        تنـدى بـه عـین   قبل از اين محمدعلى میرزا ولیعھد از تبريز تلگراف . وى مشخص نیست

الدولـه را ھمـراه    اى عـین  اين مسائل باعث شـده كـه عـده   . طلبان ھمراھى كند خواھان و اصالح ھاى اسالم خواسته

. داننـد  اى او را دشمن اصالحات و عدالتخانـه مـى   عده. كند خواھان بدانند كه به علت مخالفت ولیعھد تعلل مى اصالح

كند كه با انحصارطلبى مخالف اسـت، او در توجیـه مواضـع خـود بـه برخـى نزديكـان عنـوان          چنان وانمود مىالدوله  عین

السلطان ھم با عنوان اين مسئله كـه او   طرفداران امین. اى خاص سپرد كرده است كه نبايد اصالحات را به دست عده

آنـان معتقدنـد   . اى صدارت اعظمى وى آمـاده كننـد  الدوله است، سعى دارند فضا را بر گزينه بھترى بعنوان جايگزين عین

او . وى كامًال به اصالحات اعتقاد داشته و با سفرھاى اخیـرش بـه لنـدن و ژاپـن آمـادگى ايجـاد تغییـرات در ايـران را دارد        

مخالفانى نیز دارد كه معتقدند وى پیشتر و حتى در زمان كشته شدن ناصرالدين شاه و پادشاھى مظفرالدين شاه اگـر  

زمانى كه . توانست شاه جديد را با قید مشروطه روانه تخت پادشاھى كند عتقادى به اصالحات داشت به راحتى مىا

نقـل  .بـود  زده شـده  بودنـد سـخت حیـرت    ھايى كه آنھا در اثر گسترش مدارس بـه دسـت آورده   در ژاپن بود از پیشرفت

آرى، : امـین السـلطان ھـم پاسـخ داد    . درسه استاست يكى از ھمراھان وى در آنجا عنوان نمود ھرچه خیر است از م

دھنده نگاه درونى وى بـه ايجـاد مـدارس و فھمـى بـود كـه        سخن وى نشان.اما ھرچه شر ھم ھست از مدرسه است

  . امد ھايى بوجود مى بالطبع در آن زمان از پیدايش چنین مكان

داند كـه   اين مسئله را توطئه مخالفان خود مىاو . الدوله از به وجود آمدن چنین شرايطى به شدت روى گردان بود عین

السـلطنه بـه تـازگى از سـفر فرنـگ برگشـته و بـه         احتشـام .سعى دارند افراد گوش به فرمان خود را بر سر كار بیاورنـد 

 او در ديدار امـروز بـا يحیـى   . الدوله روابط نزديكى برقرار كند واسطه خويشاوندى با نیرالدوله حاكم تھران توانسته با عین

المتكلمین نیـز حضـور دارد، تصـمیم     اى كه ملك نفره در جمع سه. گويد طلبان واقعى مى آبادى از شناخت اصالح دولت

خواھان بھتر است تا سیدمحمد طباطبايى با اتابك اعظـم ديـدارى داشـته باشـد،      اصالح گیرند براى پیشبرد اھداف مى

الدولـه   ھمچنـین بـا توجـه بـه اينكـه عـین      . آينده منجر شود تواند به شخصى شدن مواضع دوطرف در اين ديدار ھم مى

الدولـه سـعى    مـدتى بـود ھـر چـه عـین     . شود كند نیات درونى وى روشن مى طلبان مى اظھار ارادت نسبت به اصالح

الدولـه قصـد    زمـانى كـه عـین   . رفـت  كرد با آقاى سیدمحمد طباطبايى ارتباط برقرار كند وى از اين عمل طفـره مـى   مى
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يك میھمانى ھر دو گروه علمـاى موافـق و مخـالف اصـالحات را جمـع كنـد، سـیدين سـیدمحمد طباطبـايى و           داشت در

سیدعبداهللا بھبھانى با عنوان اينكه اگر مخالفان باشند به میھمانى نخواھند آمد، از حضـور در جلسـه خـوددارى كردنـد،     

طباطبـايى در منـزل وى   . ه منـزل وى بیايـد  السلطنه فرزند شاه از آقا سـیدمحمد دعـوت مـى كنـد بـ      حتى زمانى شعاع

كنــد، ھرچــه  شــود مقصــود از ايـن حضــور ديــدار بــا اتابــك اسـت و بالفاصــله بلنــد شــده و قصـد خــروج مــى    متوجـه مــى 

میـرزا سپھسـاالر بـرادر     بخشد و جناب سید به بیـرون و بـه منـزل كـامران     اى نمى كند فايده السلطنه اصرار مى شعاع

پـس از آن بـه خانـه سپھسـاالر     . پرسد آيد از اين عمل ناراحت شده و از مقصد سید مى مىرود، وقتى اتابك  شاه مى

در اين اوضاع و احوال اسـت  . گويد شوند، اما سید سخنى نمى رود تا با وى سخن بگويد، ھر دو با ھم رودررو مى مى

طلبـان بكشـاند و بـه     ه سمت اصالحالدوله را ب السلطنه قصد دارد بین دو طرف را آشتى دھد تا بتواند عین كه احتشام

  .طلبان به وجود آيد و عدالتخانه زودتر شكل يابد واسطه اين نزديكى گشايشى در كار اصالح

  

  

 صد چھره

  سیر تحول از دربار تا مردم

  بیژن مومیوند

خواستار شـود،  خانه را  ھاى حكومت در مورد تشكیل عدالت الدوله رفته بود تا تحقق وعده زمانى كه بھبھانى نزد عین

الدولـه رفتـه و بـه مطـامع و منـافع       ھا انداختند كه او براى زد و بند و سازش نـزد عـین   اى اين شايعه را بر سر زبان عده

اى بـود كـه چنـین     گونـه  شخصـیت و رفتـار بھبھـانى بـه    . خانـه  اش بیشتر دل بسته است تا تاسـیس عـدالت   شخصى

سیدعبداهللا بھبھانى فرزند سید اسماعیل بھبھـانى  .شد ذيرفته مىشايعاتى حتى اگر واقعیت ھم نداشت به راحتى پ

مقـدمات علـوم شـرعى را    . متولـد شـد  ) ش ١٢٢٩(ق  ١٢۶٠سید عبـداهللا در حـدود   . بود) شاه مجتھد دربار ناصرالدين(

سـید   آموخت و سپس در عتبات نزد روحانیان بزرگى چون شیخ مرتضى انصارى، حاج میرزامحمدحسن شـیرازى و حـاج  

بـه تھـران بازگشـت و جـاى پـدر را      ) ش١٢۵۶(ق  ١٢٩۵در سـال  . كمرى تلمذ كرد و به درجه اجتھـاد رسـید   ن كوهحسی

. را ناديـده گرفـت  ) میرزاى شـیرازى (بھبھانى در جريان تحريم تنباكو در كنار دربار ايستاد و فتواى استاد سابقش . گرفت

شده بود در مھمانى سفارت عثمانى در حضور روحـانیون   نقل شده است كه وى در زمانى كه فتواى تحريم تنباكو صادر

ــوت ــت     و دع ــاكو را شكس ــريم تنب ــت تح ــید و حرم ــیگار كش ــدگان س ــع. ش ــث  موض ــرى بح ــه   گی ــانى او را ب ــز بھبھ انگی

بعد از ايـن  . دعاوى و مرافعات دربار را به او محول كرد) اتابك(السلطان  تر نمود و امین نزديك) صدراعظم(السلطان  امین

اهللا نورى و  السلطان را گرفت بھبھانى از نظر افتاد و امر مرافعات و دعاوى دربار به شیخ فضل الدوله جاى امین نكه عی

الدولـه عامـل مھمـى در     به گفته برخى تحلیلگران تاريخ، خشم بھبھانى نسبت به عـین . سید اكبر تفرشى واگذار شد

  گیرى او براى ملحق شدن به تصمیم

السـلطان   بسیارى از ملیون معتقد بودند كه بھبھانى براى نصب مجـدد امـین  . به طباطبايى بوداش  مشروطه و نزديكى

تصور مردم ھم اين بود كه او نـه  . خواھد اعتبار و مقام از دست رفته را اعاده كند به ائتالف ضددربار پیوسته است و مى

در .اهللا نـورى را در امـور مـذھبى    شـیخ فضـل   تعھد و پايبندى طباطبايى به نھضت مشروطه را دارد و نـه سـواد و تسـلط   

ھا جمع شده بودنـد، بھبھـانى تصـويرى     ھاى مذھبى براى عزادارى ماه محرم در خیابان زمانى كه دسته ١٢٨٣اسفند 

بـه مـردم نشـان داد و احساسـات مـذھبى مـردم را       ) درمھمانى رقص بالماسكه(از ژوزف نوز بلژيكى در لباس روحانیت 

  .برانگیخت
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اين اعتراض سبب نزديكى دو روحـانى برجسـته انقـالب    . ھا باال گرفت و مردم خواستار اخراج نوز از ايران شدند اعتراض

ھم ادامه يافت و بازاريان به نشانه  ١٢٨۴اعتراض به اقدام نوز در فروردين . به ھم شد) بھبھانى و طباطبايى(مشروطه 

تـوان آغـازگر سلسـله     ھـا را مـى   ايـن اعتـراض  . ت نشسـتند اعتراض بازار را بسـتند و در حـرم حضـرت عبـدالعظیم بسـ     

ھايى دانسـت كـه بـا ھـدايت بھبھـانى و طباطبـايى سـرانجام منجـر بـه صـدور فرمـان مشـروطه              ھا و اعتصاب اعتراض

خواستند قند را گران بفروشند به ھمین دلیـل   بازرگانان محتكر جنگ روسیه و ژاپن را بھانه كرده مى ١٢٨۴در آذر .گرديد

به دنبال اين اتفاق بازاريان با ھدايت و رھبرى بھبھـانى در  . تعدادى از بازاريان را به چوب بست) حاكم تھران(الدوله عالء

كنندگان در ابتدا خواستار عزل عالءالدوله و اخراج مسیو نوز بودنـد امـا    اعتصاب. حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند

مظفرالدين شاه وقتى شـنید  . ھاى آنھا اضافه شد ه ھم به خواستخان به اصرار سیدمحمد طباطبايى تاسیس عدالت

سـیدمحمد طالـب جمھـورى اسـت كـه در ايـران       «: خواھند تعجب كرد و گفـت  خانه را مى كه متحصنان تاسیس عدالت

خانه تاسیس شـود اول دفعـه در خانـه     اگر عدالت ھرگز نخواھد شد، سیدعبداهللا و ساير روحانیون ھم غرض دارند زيرا 

چنـد مـاه گذشـت و از    . ھـاى آنھـا را پـذيرفت    به ھر حال پس از يك ماه تحصن، شـاه درخواسـت  » .شود نھا بسته مىآ

الدولـه، دسـتگیرى او،    به دنبال سخنرانى شیخ محمد سلطان المحققین علیـه عـین  . خانه خبرى نشد تاسیس عدالت

تظاھرات مردم، مھاجرت روحانیون بـه قـم كـه     زد و خورد طالب و سربازان، قتل سید عبدالحمید، حوادث مسجد جمعه و

به مھاجرت كبرى شھرت يافت و تحصن بازرگانان در سفارت انگلیس به دستور بھبھانى روى داد و سـرانجام تـداوم ايـن    

در انتخابـات مجلـس اول مشـروطه كـه     .فرمان مشروطه را صادر كنـد  ١٢٨۵مرداد  ١۴ھا شاه را مجبور كرد كه در  تحصن

ھانى نماينده اقلیت يھوديان در مجلس شد و با افتتاح مجلس به اوج قدرت رسید و براى خود در دزاشوب صنفى بود بھب

شد و به ھمین خاطر از سوى مخالفان بـه   تشكیالتى به ھم زد و بسیارى از كارھاى كشور در منزل او حل و فصل مى

الى كه اغلب نمايندگان مجلـس تحـت نفـوذ    در ح. معروف شد) به دلیل چھره سیاھش(» شاه سیاه«و » شاه عبداهللا«

وقتى ) ١٢٨٧تیر  ٢(زمان به توپ بستن مجلس .ھا كافى بود وى بودند و موافقت يا مخالفت او براى ثبات با تزلزل دولت

ھا را كنار بگذارند و به دنبـال او و طباطبـايى    مقاومت مجلسیان و مجاھدان شكست، بھبھانى دستور داد ھمه اسلحه

ولى اين دستور عملى نشد و ھر يك از بیم جـان بـه سـويى گريختنـد و بھبھـانى و طباطبـايى و جمعـى از        حركت كنند 

الدولـه دسـتگیر كـرده و پـس از      بھبھـانى و طباطبـايى را در پـارك امـین    . الدولـه رفتنـد   خواھان بـه پـارك امـین    مشروطه

روزى در بـاغ شـاه ماندنـد و بعـد بھبھـانى بـه       چنـد  . آلود به باغ شاه بردنـد  كارى مفصل با سر برھنه و صورت خون كتك

  .خواھان به تھران بازگشت كرمانشاه رفت و پس از فتح تھران به دست مشروطه

اش  دانستند در خانه گذار مشروطه مى اما مردم كه او را بنیان. پس از گشايش مجلس دوم بھبھانى در خانه نشست

اعتدالیون كه اكثريت مجلـس را در دسـت   . مسئولیت تبديل شده بود كردند و خانه او عمًال به يك دولت بدون تجمع مى

گفتنـد كـه او نفـوذ خـودش را برتـر از       ھا با وى مخالف بودند و مى كردند و به اين دلیل دموكرات داشتند از او تبعیت مى

ھـا   اتبـه ھمـین دلیـل نقشـه قتـل بھبھـانى توسـط ھـواداران دمـوكر         . كنـد  داند و مجلس را تضعیف مى مشروطه مى

در آغـاز شـب حیـدر عمـو اوغلـى و رجـب سـرايى و دو نفـر ديگـر بـا سـر و صـورت              ١٢٨٩تیـر   ٢۴روز جمعه. كشیده شد

  پوشیده به منزل بھبھانى رفتند و با سه گلوله او را به قتل رساندند
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 نھاد  صد

  مالنصرالدين و ايرانیان

اى كـه نشـريات    مـه ديگـر ايـران بـوده اسـت، بـه گونـه       منبـع الھـام روزنامـه صوراسـرافیل و چنـدين روزنا     » مالنصرالدين«

نامـه تاثیرھـاى زيـادى     صوراسرافیل، نسیم شمال و آذربايجان از لحاظ مضامین، سبك و سـیاق و اسـلوب از ايـن ھفتـه    

  .پذيرفته بودند

 ١٢٨۵ فـروردين  ١٧زاده از  اى بود كه در تفلیس به سردبیرى جلیل محمدقلى اى ھشت صفحه نامه مالنصرالدين ھفته

  .شروع به كار كرد

با فرھنگ قفقاز و ايـران آشـنايى عمیـق    ) نامه شاعر و طنزپرداز آذرى و نويسنده اصلى ھفته(اكبر طاھرزاده صابر  على

سـرود، در   شـعر مـى  » ھـوپ  ھـوپ «صابر كـه بـا نـام مسـتعار     . افتاد ھا مى داشت و شعرھايش در منطقه بر سر زبان

اى از  داران، فسـاد عـده   از قدرت نامحدود استبداد سـلطنتى، حاكمیـت جبارانـه زمـین    جوانى به ايران سفر كرده بود و 

  .دارى اروپا در جامعه ايران مطلع شده بود علما و تاثیر سرمايه

بـود كـه بعـدًا در جنـگ داخلـى      ) نويس سوسیالیست نمايشنامه(عضو ديگر تحريريه مالنصرالدين محمدسعید اردوبادى 

ھاى مسلمان ديگرى  سوسیالیست. نوشت) ١٣١٧(» آلود تبريز مه«رمانى درباره آن به نام تبريز ھم شركت داشت، و 

  .نوشتند  نیز از حزب ھمت از جمله نريمان نريمانوف گاھگاه در مالنصرالدين مطالبى مى

ايـن  . طبق راه و رسم حزب ھمت، مالنصـرالدين وارد مبـارزه مطبوعـاتى علیـه تعصـب دينـى و اسـتبداد سیاسـى شـد         

  .ريه خواھان برابرى مدنى و سیاسى، اصالحات ارضى راديكال و دموكراسى اجتماعى براساس مشاركت مردم بودنش

چون مالنصرالدين تحت سانسور دولت روسـیه قـرار داشـت مطالـب مربـوط بـه امـور اجتمـاعى و سیاسـى كشـورھاى           

  . تركیـه، مصـر، ھنـد و شـمال آفريقـا پیـدا كـرد       فراوانى در ايـران،   مسلمان ھمسايه را افزايش داد و در نتیجه خوانندگان

داد كـه بـه    ھاى فراوان فرھنگى، دينى و حتى سیاسى در اين جوامع مسلمان بـه مالنصـرالدين امكـان مـى     مشابھت

طور ضمنى از اوضاع مشـابه در   خصوص ايران حمله كند و به استبداد، خرافه و نھادھاى قدرتمند دينى و خاورمیانه و به

كـرد و برخـى از    مالنصرالدين كاريكاتورھاى رنگارنگ و ھجـوآمیز از علمـا چـاپ مـى    . نشین نیز انتقاد كند نقفقاز مسلما

وى مـدعى بـود كـه بسـیارى از روحـانیون شـیعه قـادر        . نمود ھاى استبدادى متھم مى روحانیون را به ھمكارى با رژيم

رو مالنصـرالدين مخالفـان بسـیارى     دھنـد، از ھمـین   نیستند در برابر استعمار مقاومت ايدئولوژيكى راستینى را سازمان

بـار زنـان    اين نشريه ھمچنین مدافع سرسخت حقوق زنـان بـود و كاريكاتورھـايى در انتقـاد از وضـعیت اسـارت      . پیدا كرد

گرايـان را بـه خشـم آورد كـه بارھـا جـان        كاريكاتورھـاى نشـريه چنـان روحـانیون و ديگـر سـنت      . كـرد  منطقه منتشر مى

ھـا   در سال دوم انتشـار در يكـى از شـماره   «: نويسد زاده در خاطراتش مى قلى. ر معرض خطر قرار گرفتسردبیرش د

» شـیطان بـازار  «ھا آفتـابى نشـوم، چـون مـردم      اى درباره مسئله زنان بود، دوستانم نصیحت كردند كه در خیابان مقاله

رالدين را بـه تعقیـب دقیـق رويـدادھاى انقالبـى      چندين عامل مالنص».گردند اند و دنبال من مى ھاى خود را بسته دكان

زاده و صـابر، حضـور اقلیـت بزرگـى از آذريـان و ايرانیـان در قفقـاز و         كرد، از جمله خاستگاه قومى قلـى  ايران ترغیب مى

ايرانیـان  . دموكرات ھمت و فرقـه اجتمـاعیون عـامیون    ھاى ايدئولوژيكى محكم مالنصرالدين به حزب سوسیال وابستگى

دانستند كه مسائل انقالب مشروطه را بدون ترس و واھمه از  الدين را يك روزنامه ايرانى چاپ خارج از كشور مىمالنصر

 ١٢٨۶وقتـى مـردم آذربايجـان میرزاحسـن مجتھـد مخـالف مشـروطه را در بھـار         .كند شاه يا علماى مستبد منعكس مى

ھـا قـرار گرفـت و در ھجـو روحـانیون حـامى        بايجـانى تاثیر اقـدام جسـورانه آذر   اخراج كردند، مالنصرالدين به شدت تحت

در ايران و نجف چنـدين نفـر از علمـا مالنصـرالدين را     .دادند شعرى به چاپ رساند سر مى» واشريعتا«استبداد كه فرياد 
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محمـدعلى شـاه سـعى    .دانسـتند » شمشیر شمر«تحريم كردند و مطالب آن را كفرآمیز خواندند و اين نشريه را بدتر از 

انع توزيع مالنصرالدين شود، اما اين نشريه چنان در ايران پرطرفدار بود كه مجلس مداخله كرد و شاه را از ايـن كـار   كرد م

ھاى كمیته انقالبـى جلفـا، ارسـال     نويسد كه در جريان محاصره تبريز، يكى از مسئولیت پور مى يحیى آريان. بازداشت

  .ون بودشعرھاى جديد مالنصرالدين به سنگرھاى مقاومت ملی

 صد متن

  *مردم آزاده

  كجائید كجائید؟! اى مردم آزاده

  !آزادى افسرد، بیائید بیائید

  در قصه و تاريخ چو آزاده بخوانید

  مقصود از آزاده شمائید شمائید

  چون گرد شود قوتتان طود عظیمید

  گسترد چو بال و پرتان فر ھمائید

  شبھه شما روشنى چشم جھانید بى

  نور و ضیائیددر چشمه خورشید شما 

  گرى و خرد خويش به ھر درد با چاره

  بر مشرق رنجور دوائید و شفائید

  اى از مردم يك تن ز شمايان در توده

  نمائید اندر خرد و فطنت انگشت

  مرديد شما يكسره از تخمه مردان

  نه میم و رى و دال سه حرفى ز ھجائید

  سیار مفاخر پدرانتان و شمار استب

  ...نھا بفزائیدكوشید كه يك لخت بر آ

  

  يكى از اشعار دھخدا *

  مردم به آزاديخواھى در تشويق
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  ٢٠٠۶آوريل  ٢٩ - - ١٣٨۵ارديبھشت  ٩شنبه 

 صد سال

  سال پیروزى مردم علیه استبداد

  ١٢٨۵سال گزارش 

  

ھمـه جـا صـحبت انتقـاد از كارھـاى      . ھـاى سیاسـى تبـديل شـده اسـت      ھاى نوروزى امسال به نشسـت  ديد و بازديد

السـلطنه   اواخـر فـروردين احتشـام   . نالنـد  ھمه از اوضاع بد كشور و زورگويى و فريبكارى حكومت مـى . صدراعظم است

در اين نشسـت  . ديدارى خصوصى با ھم داشته باشند الدوله واسطه شد تا آن دو قطب مخالف میان طباطبايى و عین

. زودى عدالتخانه را برپا خواھد كرد خواھان ھمراه است و به الدوله دست به قرآن زد و قسم خورد كه با مشروطه عین

ولـه  الد اوايل ارديبھشت عین.زودى فھمید او فريبكارى بیش نیست طباطبايى در بیم و امید از منزل او بیرون رفت اما به

شاه جمع كرد با اين مضمون كه درباره تاسـیس عدالتخانـه كـه شـاه ھـم آن را امضـا كـرده بـود بحـث و           وزيران را در باغ

در اين نشست وزرايى كه با او ھمراه بودند در اينكه تاسـیس عدالتخانـه صـالح نیسـت و باعـث تضـعیف       . مشورت كنند

السـلطنه سـخت از ايـن امـر دفـاع كـرد و آن را بـه نفـع          حتشـام شود تاكید فراوان كردند ولـى ا  شاه و سرنگونى او مى

الدوله پـس از ايـن نشسـت او را ماموريـت داد كـه بـه        عین. ھاى تندى درگرفت میان آنان بحث. مملكت و شاه دانست

الدولـه بـوده و از سـر راه دورش     السلطنه مانع اھـداف عـین   خبر در میان مردم پیچید كه احتشام. سرحد كردستان رود

  . كردند

فساد حاكمیـت خـودش را در   . شود ھمزمان با تب و تابى كه درمیان مردم تھران است در مشھد نیز شورشى برپا مى

حاجى محمدحسن كه با حاكم زد و بندى داشت انحصار تامین نان و گوشت شـھر  . داد زندگى روزمره مردم نشان مى

در . كـرد  لیل ھمین روابـط كسـى بـه شـكايات مـردم رسـیدگى نمـى       به د. ھا را باال برده بود را در اختیار گرفته و قیمت

ھا پیشقدم شده و به ھمراھى مردم تجمع كردند و حاجى محمد حسـن را   طلبه. نتیجه مردم خود به فكر چاره افتادند

روز سـوم كـه حـاجى خلـف وعـده كـرد بـه        . روز مشكل نان و گوشت شھر را حـل كنـد   وادار كردند تعھد بدھد كه تا سه

افراد وى با كمك حكومت بـه سـوى مـردم تیرانـدازى كردنـد و تعـداد زيـادى از مـردم         . اش ريختند تا او را توبیخ كنند هخان

  نفر كشته ۴٠گفته شده . كشته و تعدادى زخمى شدند

اى  در نیمه ارديبھشت طباطبايى نامه. رسید آمیز زيادى به مركز مى ھاى اعتراض از فارس نیز نامه و تلگراف. اند شده

الدوله نوشت و به شدت به او حمله كرد كه كو آن ھمه وعده و وعید و قسم قرآن خوردن، او اعالم كرد كـه مـن    به عین

تا اين زمان سخن از عدالتخانـه بـود امـا در ايـن     . كنم تا پاى جان بر سر اين مطلب ھستم و خواسته مردم را دنبال مى

در اين نامه ھشدار داده شده بود كه وضع بحرانى » .اسیس مجلس بودعھد ما براى اين كار ت«: نامه طباطبايى نوشت

  .اى ندارد و خطرناك است و تعلل فايده

در اين نامه نیز خبرھايى از فقر و فالكت مردم و نابسـامانى اوضـاع نوشـت و    . شاه نوشت او نامه ديگرى به مظفرالدين

تاسیس مجلسـى  «چاره ھمه اين مفاسد و جنايات را در . اينكه اين وضع بحرانى براى موقعیت شاه ھم خطرناك است

سپس به ماجراھاى گذشته اشـاره كـرد و   . »شاه و گدا مساوى باشند«دانست كه در آن » مركب از تمام اصناف مردم

الدوله سخت در تكاپو بود كه  ھا عین با وجود ھمه اين تالش. گويند اين كار نخواھد شد رغم امضاى شما مى اينكه به

ھا  شب. از آن سو طباطبايى و بھبھانى تصمیم گرفتند حركت را ادامه دھند. رد خواست مردم و روحانیان پیش رودنگذا
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خواھنـد حكـم جھـاد     شايعاتى پیچیده بـود كـه مـى   . دادند رفتند و به مردم آگاھى مى در مساجد بزرگ شھر منبر مى

  .بدھند

شناسان مثل میرزاحسن رشديه و مجداالسالم كرمـانى و میرزاآقـا   الدوله از ترس و براى ايجاد رعب چند تن از سر عین

تھـاجم  . اند تا حمايت طباطبايى از آنھـا را خنثـى كنـد    اسپھانى را دستگیر و تبعید كرد و شايع كرد كه اينھا بھايى بوده

مھـدى   خواھـان معـروف بـه    از جمله باليى بـود كـه بـر سـر يكـى از مشـروطه      . حكومت به اعتراضات مردم شدت گرفت

طباطبايى در پى اين فاجعه به منبر رفت و به شدت به استبداد حملـه كـرد   . گاوكش آوردند كه خشم مردم را برانگیخت

  .و صريحًا خواستار تشكیل مجلسى شد كه شاه و گدا در آن مساوى باشند

از اعتراضات مـردم را  در شیر. رودررويى با حكومت آشكارتر شده و در شھرھاى بزرگ ھیجانات و شورش گسترش يافت

جـا   ھـاى سـرى در ھمـه    انجمـن .چراغ و قنسولخانه انگلیس پناھنـده شـدند   با گلوله جواب داده و تعداد زيادى به شاه

ــر خواســته مشــروطه     ــه تســلیم در براب ــراى وادار كــردن حكومــت ب ــه و ھمــه در تكــاپو ب   .خواھــان ھســتند شــكل گرفت

تیـر مـامورين    ١٩روز . كنـد  الدوله سخنرانى مى منبر رفته و علیه عینشیخ محمد واعظ در محله سرپولك تھران ھر روز 

سـربازان تیرانـدازى   . آورنـد  كنند، ولى مردم دور مامورين را گرفته و او را از چنگ آنھـا درمـى   شیخ محمد را دستگیر مى

ھبـرى سـیدمحمد   شود و مردم بـه ر  بازار تعطیل مى. شود كنند و يك سید طلبه به نام سیدعبدالحمید كشته مى مى

نصرالسلطنه حاكم . كنند اهللا نورى در مسجد جامع تحصن مى طباطبايى و سیدعبداهللا بھبھانى و ھمراھى شیخ فضل

ايـن واقعـه از مھمتـرين فرازھـاى     . دھد ماموران مسجد را محاصره كنند و نگذارند مردم متفـرق شـوند   تھران دستور مى

بـازار تعطیـل بـود و    . موران مسـلح حكومـت چنـد روز طـول كشـید     نظر ما تحصن در مسجد تحت. جنبش مشروطه است

در اين حوادث در اثر تیراندازى سربازان . آمد ھايى ھم با ماموران پیش مى وآمد داشتند و درگیرى مردم به مسجد رفت

تبـات  خـواھیم ايـران را تـرك كـرده و بـه ع      كنند مـا مـى   پس از آن علما اعالم مى. حدود يكصدنفر كشته و زخمى شدند

. شـوند  اما علما از مسجد خارج شده و عازم قـم مـى  . كند الدوله با اين خواسته اعالم موافقت مى عین. عالیات برويم

  . اين حركت به مھاجرت كبرى معروف شد

خواھد كـه حكومـت را وادار بـه تمكـین در برابـر       نويسد و از آنھا مى اى به سفیر انگلیس مى در اين زمان بھبھانى نامه

ھـا و   الدولـه نامـه   عـین . رسـد  معترضین بر اين باور بودنـد كـه اعتـراض آنھـا بـه گـوش شـاه نمـى        . ت مردم نمايدخواس

  . اما شاه با خواست آنھا موافق است. دھد اعتراضات را خود پاسخ مى

  

بعـد از  . اى نیـز در تھـران بـه سـفارت انگلـیس پناھنـده شـده و بسـت نشسـتند          ھمزمان با تحصـن علمـا در قـم، عـده    

  خواھان بست ھاى اخیر و كشتار مردم، مشروطه تیراندازى

صـدھا نفـر از مـردم چنـد روز در صـحن سـفارت بودنـد و        . شـماردند  نشستن در سفارت را مانعى از تھاجم ماموران مى

الدولــه و برقــرارى  مــردم تبريــز خواســتار عــزل عــین. كردنــد ھايشــان را توســط ســفارت بــه دولــت اعــالم مــى خواســته

خواھى، بلكه بـه   در اين ماجرا محمدعلى میرزا ولیعھد ھم با مردم ھمراه بود اما نه از باب مشروطه. ندمشروطیت شد

الدولـه درصـدد تغییـر ولیعھـد بـود و ھمـین كـافى بـود كـه           عـین . الدوله خصـومت شخصـى داشـت    اين خاطر كه با عین

  .محمدعلى میرزا كینه او را به دل داشته باشد

ولیعھـد محمـدعلى   . ھايى براى شاه فرستادند و خواستار پايان دادن به ايـن وضـع شـدند    تلگرافھمزمان از تبريز علما 

  . میرزا نیز تلگرافى به شاه زد و ضمن حمايت از علما به او اطمینان داد كه اينان با شاه مخالف نیستند
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. ان مشروطیت را صادر كردشاه فرم مظفرالدين) قمرى ١٣٢۴الثانى  جمادى ١۴(شمسى  ١٢٨۵مرداد  ١٣سرانجام در 

تشكیل مجـالس مـوقتى و مقـدماتى    . وزير مشروطه شد خان مشیرالدوله اولین نخست الدوله عزل و میرزانصراهللا عین

اى از وزيران و درباريان آغاز شد و پس از دو مـاه شـورش و    براى تدوين نظامنامه انتخابات از علما و سران جنبش و عده

نماينـده از   ۵٧بـا حضـور    ١٢٨۵مھر  ١۴صالحاتى در فرامین شاھى، مجلس شوراى ملى در كشمكش در تمام ايران و ا

  .طبقات مختلف در كاخ گلستان در حضور شاه افتتاح شد و شروع به كار كرد

. شـاه امضـا شـد    توسط مظفرالدين) ١٣٢۴ذيقعده  ١٣(١٢٨۵دى  ٨در اين مجلس قانون اساسى تدوين و تصويب و در  

شـاه  . جاى او نشست میرزا به دى درگذشت و محمدعلى ١٨شاه در  مضاى قانون اساسى مظفرالدينده روز پس از ا

سال پیش از صـدارت   اصغر اتابك را كه سه تازه در اسفندماه اين سال مشیرالدوله صدراعظم را بركنار كرد و میرزا على

پس از تشكیل مجلـس چنـد روزنامـه    .رى برگماردوزي معزول شده و به اروپا رفته بود به كشور فراخواند و او را به نخست

ھرچنـد ھنـوز   . دسـت آمـده در شـور و شـعف بودنـد      بانك ملى تاسیس شـد و مـردم از پیـروزى بـه    . مجوز انتشار يافتند

  .گشت خواھان دھان به دھان مى ھاى مخالفان در محافل مشروطه ھا برطرف نشده و شايعاتى از نیرنگ نگرانى

  

  

  ديدارھا

  ١٢٨۵تارديبھش ٨

خواھد كه  آبادى مى السلطنه از دولت آبادى، احتشام المتكلمین با دولت السلطنه و ملك در پايان ديدار پريروز احتشام

براى شروع نزديكى بین اتابك و آقاسیدمحمد، ديدارى ھم با افراد ديگر از جمله نیرالدوله حكمران تھـران و ديگـر افـرادى    

تـر   تـر ھسـتند داشـته باشـد تـا بتواننـد ايـن نزديكـى را مسـتحكم          عدالتخانـه قـوى  آيد در قصد تاسیس  كه به نظر مى

ــد ــت.نماين ــه   دول ــودن نیرالدول ــه آزاديخــواه ب ــادى ب ــادى اعتق ــى  آب ــى احســاس م ــراد   نداشــت و حت ــن اف ــرد شــايد اي ك

كنـد و   ت مـى السـلطنه بـا نیرالدولـه مالقـا     اما به علت درخواسـت احتشـام  . السلطنه را ھم فريب داده باشند احتشام

انتھاى صحبت وى با نیرالدوله به آنجـا رسـید   . كند تا نظر او را بیابد بسته صحبت از افراد عدالتخواه و عدالتخانه مى سر

آبـادى بـه ايـن علـت مشـغول مـذاكره و صـحبت بـا ديگـر           تا سعى كنند افراد ديگرى را ھم با اتابك ھمراه كننـد و دولـت  

ھم آن است كه در آن زمان ھم ھمه افراد قصدشان از مخالفت با اتابك مخالفـت بـا   اما مسئله م. شود آزاديخواھان مى

خیلى از افراد عرض شخصى داشته و يا تنھا منافع . شان تنھا داشتن عدالتخانه نبود استبداد و ظلم نبود و ھدف غايى

السلطان را به جاى وى بـر تخـت    امینالدوله بودند تا  اى تنھا به دنبال بركنارى عین كردند، عده مادى خود را دنبال مى

كردنـد و انـدكى چـون آقاسـید محمـد       اى ديگر تنھـا منـافع شخصـى از دسـت رفتـه را دنبـال مـى        وزارت بنشانند و عده

  .طباطبايى تنھا منظورشان برپايى عدالتخانه و سامان يافتن اوضاع مردم بود

  

  ١٢٨۵ارديبھشت ٩

رونـد تـا در    المتكلمین به ديدار جناب طباطبـايى مـى   السلطنه و ملك احتشاموگوھاى قبل  بر اين مبنا و براساس گفت

رسند كه طباطبايى با اتابك ديدار داشته باشد تا بتوانند بـا   در اين ديدار به اين توافق مى. وگو كنند باره با وى گفت اين

معه و كشور تشكیل دھند و افراد كمك وى دارالشورا را ھم تشكیل دھند و در اين میان جمعیتى مخفى براى اصالح جا

شـود خبـر ايـن موضـوع بـه خـاطر مشـكالتى كـه ممكـن اسـت            قـرار مـى  . صالح ھر دو گروه را به اين جمع دعوت كننـد 

رود و با او ھسـت تـا    المتكلمین به ديدار سید مى از صبح روز بعد ملك.مخالفان اين نزديكى انجام دھند ھمگانى نشود
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خــويش منصــرف نشــود، امــا در اواســط ظھــر ســید از ناخرســندى خــود بــراى ايــن ديــدار    او خــداى نــاكرده از ايــن قصــد

در . رود السـلطنه مـى   شود و به خانـه احتشـام   ورزد تا اينكه سید راضى مى المتكلمین به او اصرار مى ملك.گويد مى

اى  د و پس از سجدهشو گیرد و به نماز مشغول مى كنند تا سید تصمیم به استخاره مى آنجا ھر دو با وى صحبت مى

اين استخاره او را منقلب كرده و از در ديگر به صورتى كه ھمراھـان  . يد آ كند كه آيه مناسبى مى طوالنى استخاره مى

البته سید از يك طرف به خاطر پیشینه رفتارى اتابك به وى اطمینان كامل ندارد و . روند متوجه نشوند به ديدار اتابك مى

كند شايد در اين حالت كه او تنھا است، با دستگیرى وى او را تبعید كنند و اين واقعـه بـه راه    از طرف ديگر احساس مى

اتابـك از ايـن ديـدار    .السلطنه و ھمراھى او مايـه دلگرمـى سـید اسـت     افتاده را در میانه راه بخوابانند اما حضور احتشام

گـو   و در نتیجـه ايـن گفـت   . گذراند دارالشورا مى وگو در باب عدالتخانه و شود و ساعتى را با سید به گفت خرسند مى

نامـه بـراى رجـال و     اى آماده كند و براى سید بفرستد و در صورت تصديق او ايـن دعـوت   شود تا اتابك دعوتنامه قرار مى

علما فرستاده شود تا روزى معین به دربار بیايند و از میان جمع چنـد نفـر منتخـب مطـابق بـا شـرع و مالحظـات دولتـى         

  .ون جديد را آماده كنندقان

  

 صد چھره

  ھاشم باروتى  مھدى گاوكش

از . شد و تعدادى از جوانان را بـا خـود ھمـراه سـاخته بـود      مھدى گاوكش در كوى سرپولك تھران سردسته شمرده مى

  .كرد الدوله بدگويى مى خانه از عین اهللا بھبھانى بود و در قھوه پیروان و ھواداران آيت

ھمواره از بھبھـانى خشـمناك بـود و كینـه او را بـه دل داشـت، از شـنیدن آنكـه يكـى از پیـروان او چنـین            الدوله كه  عین

دسـتور داد شـبانه بـه    . كند برآشفت و تمام خشم خود را به يكبـاره بـر سـر مھـدى فـرود آورد      پروا بدگويى او را مى بى

كردند، زن آبستن او را چنان زدند كه فرزندش را سـقط  خود او را دستگیر . خانه او ريختند و آنچه توانستند دريغ نداشتند

كرد، يك پسرش را در حوض آب خفه كردند و مابقى افراد خـانواده مھـدى را از بـزرگ و كوچـك مـورد ضـرب و شـتم قـرار         

نـد و  الدولـه برد  فرداى آن روز مھـدى را نـزد عـین   . ھا از غارت و تاراج منزل او نیز نگذشتند با ھمه اين سیاھكارى. دادند

  .ھا از او خبرى نبود، بسیارى در انتظار شنیدن خبر مرگ او بودند شكنجه بسیار كردند و به زندان انداختند و تا مدت

يـك عـده سـخت ترسـیدند و خـود را كنـار كشـیدند و يـك دسـته          . الدوله بـه مـردم گـران افتـاد     اين رفتار ستمگرانه عین

فاجعه خانواده مھدى گاوكش احسـاس عمـومى   . ى بیشترى كردندتر شده و در راه آزادى كوشش و پافشار خشمگین

  .دار كرده بود را جريحه

االول را به نام اينكـه روزھـاى وفـات     در اين میان مردم به شیوه ھرساله روزھاى سیزدھم، چھاردھم و پانزدھم جمادى

اهللا  در يكـى از آن روزھـا آيـت   . خـوانى برپـا كردنـد    ھـا بـراى روضـه    دختر پیغمبر است، به سوگوارى پرداختند و نشست

  .طباطبــــايى در خیــــل انبــــوه مــــردم بــــاالى منبــــر رفــــت و بــــه يــــك رشــــته ســــخنان بــــس دردنــــاكى پرداخــــت 

او . رسـانند  طباطبايى با زيركى نخست به نیكى ياد شاه كرد، سپس گفت كه او بیمار است و سخنان ما را به او نمـى 

خواھنـد شـاه را از مـا     خـواھیم و بـا اينھـا مـى     طلب و جمھـورى  خواھیم، ما مشروطه گويند ما شاه را نمى مى: گفت

سـپس  . خواھیم، مجلسى كه جمعى در آن باشند و به درد مردم و رعیـت برسـند   ولى ما تنھا عدالتخانه مى. برنجانند

مردم شـما  اى «: ھاى دولتیان پرداخت و داستان فارس و مانند آن را يادآورى كرد و در پايان چنین گفت به ياد بیدادگرى

امروز ھـم  «: سپس داستان ستمگرى عثمان و برانداختن او را در آغاز اسالم ياد كرده چنین گفت» .مكلفید به رفع ظلم

ھـاى آن   و زيـان ) اسـتبداد (سخن را بـه بـدى خودكـامگى    » ...او را عالج كنید و. باعث ظلم يك نفر است كه اتابك باشد



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

 

١٠ 
 

اش خنـاق   رود پى طبیـب كـه بچـه    مردى مى«: ى گاوكش را ياد كردكشانید و در میان سخن، سرگذشت دلسوز مھد

. گـردد پسـرش مـرده اسـت     دارند، صـبح كـه برمـى    گرفته بلكه او را معالجه كند، در راه بیچاره را گرفته تا صبح نگه مى

یك از كـدام . گـردد زن و طفـل ھـر دو مـرده     گیرند، صبح كـه برمـى   روند پى ماما، او را مى ديگرى زنش حامله است مى

شود، مردم كه ياغى دولت نیستند يك كلمه عدل كه اين  ھا كه مى ھا چه ظلم اگر بدانید در اين شب!كارھا را بگويم؟

مـردم بیـدار شـويد، درد خـود را بدانیـد، دواى درد را پیـدا كنیـد و زود در        «: سپس گفت» .ھمه داد و فرياد و صدمه ندارد

  ».مقام معالجه برآيید

  

  

 صد متن

  اهللا نورى به وزير مختار انگلیس خ فضلنامه شی

ھا و ترديدھايى  خواھان در سفارت انگلیس در آن زمان ھمواره منشاء بحث نشستن برخى از مردم و مشروطه  بست

اهللا نـورى بـه وزيـر مختـار      نامه زيـر كـه از سـوى مرحـوم شـیخ فضـل      . خواھى گرديده است نسبت به اساس مشروطه

گـر   اى متفاوت از آنچه بعدھا در اذھان جلـوه  دھد انگلیس در فضاى آن روز چھره ان مىانگلیس نوشته شده است نش

  :شد داشته است

  

مدار اجل اكرم افخم اسعد عالى وزير بافرھنگ مسیو ھپرين وزير مختـار و نماينـده دولـت     خدمت باابھت جناب شوكت«

  فخیمه انگلستان دام اجالله

جاللتمآب عالى را اينجانب و ساير از علماى اعـالم ملـت ايـران كـه ھمـواره بـه         اباوًال در اين موقع ورود بھجت نمود جن

گـويیم و مسـرت قلبـى     ايـم تبريـك و تھنیـت مـى     خواه انگلستان خود را شناخته جھتى با ملت نجیبه ترقى اتحاد و يك

مواره رجال كار آگاه و مامورين داريم و از خداوند تعالى خواھانیم كه ھ خودمان را به اظھار مخالصت و موافقت اظھار مى

سیاسى دولتین در حفظ و نگھدارى اين مودت و محبت كه فیمابین ملتین بیشتر از پیشتر حاصل شده با نھايت صدق و 

ثانیًا بـه مفـاد شـكر نعمـت نعمتـت افـزون كنـد تشـكرات         .صفا بكوشند و مواظب باشند كه غرض مغرضین خللى نرساند

شويم كـه بـه    داريم و متوقع مى عدت و سیاست جناب جاللتمآب شارژه دافر اظھار مىقلبیه خودمان را از حسن مسا

عالى مكشـوف و ظـاھر اسـت كـه      ثالثًا بر خاطر سیاست مظاھر جناب.مدار امپراطور خودتان ابالغ فرمايید دربار معدلت

دانـد و ھمـه    دانسـته و مـى  ھمیشه ملت و دولت ايران خود را متحد و دوستدار دولت و ملت نجیبه متمدنـه انگلسـتان   

دارند و با كمال امیدوارى استحكام و انتظام اين مردم را كه سرمايه سعادت  وقت فوائد اتحاد را منظور نظر داشته و مى

است از جناب معظم مفخم جاللتمآب عالى ممتنى و خواستاريم تا انشاءاهللا از ثمرات دوستى  و اسباب رفاھیت ملتین

  .جھت باشیم كه رشك ديگران شود دل و يك شويم و چنان با ھم يكجھتى برخوردار  و يك

  »اهللا النورى االحقر فضل

  :منبع

  اوراق «: به نقل از ۴۶۴صفحه  ١٣۵٧، ، ۴-١دفترھاى  ٢٣زمین، ج، فرھنگ ايران -١

  .انگلیس» ركورد آفیس

  ١٢۴ص  ١محمد تركمان شیخ شھید،ج،-٢
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 شعر

  گوش شنوا كو؟

كه پاسخگو نبودن مقامات مسئول و نخبگان كشور را به زبـان تـوده مـردم بـه     ) نسیم شمال(رف يكى از اشعار سیداش

  :نظم درآورده است

  تا چند كشى نعره كه قانون خدا كو

  گوش شنوا كو؟

  آن كس كه دھد گوش به عرض فقرا كو

  گوش شنوا كو؟

  مردم ھمگى مست و ملنگند به بازار

  از دين شده بیزار

  ت و شرم و حیا كوانصاف و وفا و صف

  گوش شنوا كو؟

  در علم و ترقى ھمه آفاق عوض شد

  اخالق عوض شد

  ما را به سوى علم و يقین راھنما كو

  گوش شنوا كو؟

  در خانه ھمسايه عروسى است آمال

  اهللا به بارك به

  آن شاخ نباتى كه شود قسمت ما كو

  گوش شنوا كو؟

  افكنده دوصد غلغله بر گنبد گردون

  صوت گرامافون

  وش علما و فقھا و فضال كوج

  ...گوش شنوا كو؟

  

 نگاه

  فراخوان

به ھمین مناسبت روزنامه شرق درصدد است يكصد صفحه روزنامـه بـه   . امسال يكصدمین سال انقالب مشروطه است

توانیـد دربـاره    شما مـى . اختصاص دھد» انداز آينده ايران، يكصد سال پس از مشروطه، تجارب گذشته، چشم«موضوع 

صفحه دسـتخط يـا يـك     ٣الى  ٢دانید، يادداشتى در حدود  مسائل ذيل و يا موضوعات مشابه كه خود صالح مى يكى از

الزم بـه ذكـر اسـت كـه     . اكنون آغاز بـه كـار كـرده اسـت     اين صفحات ھم. صفحه تايپ تھیه نمايید تا در شرق درج شود

یــد دربــاره يــك موضــوع يــا موضــوعات مختلــف توان امــا جنابعــالى مــى. امكــان درج مقــاالت بلنــد در ايــن صــفحات نیســت

توانید به صـورت فـاكس    نوشتار خود را مى. بنويسید كه شرق از انتشار آنھا استقبال خواھد كرد ھاى متعدد يادداشت

  .صفحه مشروطیت: ارسال فرمايید با تاكید براينكه روى آن قید فرمايید ٢٢٠٣۴۵١۵به شماره 
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  sadmashrot@gmail.comبه اين آدرس  :میل ارسال فرمايید يا به صورت اى

  :برخى موضوعات پیشنھادى

تـرين مـانع بـراى     اى ريشـه (رو ھسـتیم؟   مـدار، بـا چـه مـوانعى روبـه      اى دموكراتیك و قـانون  براى رسیدن به جامعه -١

  )مدار و دموكراتیك چیست؟ اى قانون دستیابى به جامعه

  )اوايل انقالب -نھضت ملى -مشروطه: نمونه(حفظ كنیم؟ توانیم آن را  رسیم نمى چرا وقتى به آزادى مى -٢

  ھا و احزاب چیست؟ علل عدم اقبال وسیع مردم به تشكل -٣ 

  ھايى با ساختار دموكراتیك و پايدار كم داريم؟ لوازم ايجاد يك حزب پايدار چیست؟ چرا احزاب و تشكل -۴

  د؟دانی مھمترين نقاط ضعف جريان روشنفكرى در ايران را چه مى -۵

  در اصالح جامعه، بین حكومت و مردم، كدام يك اصالت و ارجحیت دارد؟ چرا؟ -۶

  كنید؟ براى ايجاد فرھنگ دموكراتیك در میان مردم چه راھكارھايى پیشنھاد مى -٧

  كند، شما چه نظرى داريد؟ چرا؟ گفته شده جامعه ما استبداد را بازتولید مى -٨

  ٣٢ساز كودتاى رضاخان و كودتاى  زمینه ھايى را به جز عامل خارجى چه ضعف -٩

  دانید؟ مى 

  آيا مشكالت جامعه و مردم در صدر مشروطیت حل شده است؟ چرا؟ -١٠

  شوند؟ رو مى شان با مشكل روبه ھا و احزاب در حل تضادھاى درونى چرا تشكل -١١

  به رفتار مردم در انتخابات چه نقدى وارد است؟ -١٢

  شود كرد؟ سیاسى چه مىتفاوتى  براى گريز از بى -١٣

  توانند با ھم ائتالف كنند؟ ھاى سیاسى نمى چرا جريان -١۴

  اجراى چه اصولى از قانون اساسى مغفول مانده است؟ -١۵

  كنند؟ چرا بسیارى به جاى انتقاد قھر مى -١۶

  شوند؟ ھا ھمواره دچار انشعاب مى چرا احزاب و گروه -١٧

  كنید؟ بوعات مستقل را چگونه ارزيابى مىتاثیر اقتصاد سیاسى بر احزاب و مط -١٨

  ورزى در ايران چیست؟ نقش ساختار سیاسى در سیاست -١٩

  دانید؟ داليل ضعیف بودن نھادھاى مدنى را در ايران چه مى -٢٠

  ھاى جامعه دموكراتیك چیست؟ شاخص -٢١

  كنید؟ عدم پايدارى مطبوعات مستقل و سراسرى را چگونه ارزيابى مى -٢٢

  نسبت استقالل و آزادى چه نظرى داريد؟ درباره -٢٣

  درباره نسبت آزادى و امنیت چه نظرى داريد؟ -٢۴

  درباره نسبت دموكراسى، استقالل و امنیت چه نظرى داريد؟ -٢۵

  جانبه در ايران چیست؟ و  نقش شھروند ماھر و مسئول در تحقق توسعه ھمه -٢۶

  توان اين نقش را ارتقا داد؟ چگونه مى
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  ٢٠٠۶آوريل  ٣٠ - - ١٣٨۵ارديبھشت  ١٠يكشنبه 

 صد متن

  شعر

  شعرھا، از فرخى يزدى درباره وارستگى و آزادگى كه از ضروريات مبارزه آن روزھا بود

  غم نداشت

  بیش غم نداشت ھرگز دلم براى كم و

  آرى نداشت غم كه غم بیش و كم نداشت

  در دفتر زمانه فتد نامش از قلم

  ھر ملتى كه مردم صاحب قلم نداشت

  در پیشگاه اھل خرد نیست محترم

  ھر كس كه فكر جامعه را محترم نداشت

  تھیست  با آنكه جیب و جام من از مال و مى

  ما را فراغتى است كه جمشید جم نداشت

  دل داشت موافق بسى ولىانصاف و ع

  قدم نداشت چون فرخى موافق ثابت

   

  

  

  نشانه ما

  ھمین بس است ز آزادگى نشانه ما

  كه زير بار فلك ھم نرفته شانه ما

  ز دست حادثه پامال شد به صدخوارى

  ھر آن سرى كه نشد خاك آستانه ما

  پرمايیم میان اين ھمه مرغان بسته

  كه داده جور تو بر باد آشیانه ما

  زار عقده چین را يك انقالب گشودھ

  ولى به چین دو زلفت شكست شانه ما

  اگر میان دو ھمسايه كشمكش نشود

  قباله خانه ما نام گرو، بى رود به

  ھا داريم به كنج دل ز غم دوست گنج

  ھا خزانه ما تھى مباد از اين گنج
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 صد سال

  كشمكش داخلى تھديد خارجى

  ١٢٨۶سال 

ه به نتیجه خوبى رسید و سرانجام مشروطه پیروز شد، اما مردم سال نو را در شـرايط بـیم و   گرچه مبارزات سال گذشت

خواھـان چـه خواھـد كـرد؟ برخـى كارھـاى او ايـن         پرسند محمدعلیشـاه بـا مشـروطه    ھمه از ھم مى. امید آغاز كردند

برانگیزى  ت نكرد كه كار سئوالاش نمايندگان مجلس را دعو چنانكه در مراسم تاجگذارى. ترديدھا را افزايش داده است

بـه  . خواھـان بـه تكـاپو افتادنـد     ويـژه در تبريـز مشـروطه    بـه . اين رفتارھا آزاديخواھـان را سـخت بـه واكـنش انـداخت     . بود

. منجملـه بـراى دفـاع از كیـان مشـروطه بـه فكـر تربیـت نیـروى نظـامى افتادنـد           . نمايندگان اعتراض كردند، تلگراف زدنـد 

چھـار روز قبـل از عیـد میـرزا نصـراهللا خـان مشـیرالدوله رئـیس         . دادند و جلسات زيادى داشتند ھاى نظامى مى آموزش

محمدعلیشـاه قبـل از اسـتعفاى    . اسـفند كابینـه بـدون صـدراعظم بـه مجلـس معرفـى شـد         ٢٩الوزرا استعفا كرد و روز 

  . كرده بودبرد براى صدراعظمى احضار  سر مى مشیرالدوله على اصغرخان اتابك را كه در اروپا به

زاده نطق تندى علیه اتابك  از جمله تقى. ماه در مجلس شوراى ملى اين موضوع در صدر مسائل قرار گرفت فروردين١۶

عنـوان   ارديبھشـت بـه   ١٣امـا سـرانجام اتابـك از مـرز روسـیه وارد ايـران شـد و روز        . كرد و با بازگشت وى مخالفت نمود

در اروپـا افكـارش تغییـر كـرده و عملكـردش بـا گذشـته تفـاوت خواھـد           او مـدعى شـد  . صدراعظم در مجلس حضور يافت

اما در عین حال . شد ھا سازمان داده گیرى ھاى ايالتى در شھرھا مشاركت مردم در تصمیم با تشكیل انجمن .داشت

  .ھا كشیده شد ھاى مختلف جامعه بود به درون اين انجمن اختالفاتى كه در میان بخش

میرزاحســن و طرفـدارانش كــه بــا اســاس  . خواھـان و میرزاحســن مجتھــد درگیــرى بـاال گرفــت   وطهدر تبريـز میــان مشــر 

ايـن امـر بـر مـردم و     . خـواه را صـادر كردنـد    كردنـد، حكـم بـر تبعیـد چنـد تـن از فعـاالن مشـروطه         مشروطه مخالفت مـى 

انى ديگـر را از شـھر اخـراج    خواھان گران آمد و سرانجام آنھا در انجمن تصمیم گرفتند میرزا حسن و چنـد روحـ   مشروطه

خبـر ايـن وقـايع بـه تھـران و شـھرھاى ديگـر رسـید و سـیدين طباطبـايى و بھبھـانى نیـز مخالفـت خـود را بـا ايـن                 . كنند

میـان  . ھا از شھر خارج شـدند  اى از روحانیان و پیشنمازھا به عنوان اعتراض به اين حركت عده. ھا اعالم كردند تندروى

. اين دودستگى در اكثـر شـھرھا بـه وجـود آمـد     . ندى بر سر حمايت از مشروطه آشكار شدب روحانیان دودستگى و صف

  . ھايى نیز پا گرفت تدريج انجمن و تشكل نوشتند و به ھا علیه يكديگر مى شبنامه

خـواھى و   ھايى بـا مشـروطه   كار تدوين و تصويب قوانین مشغول بود، اما از آن سو مخالفت در تھران مجلس سخت به

اهللا نورى با ھم ھماھنگ شـدند و در تیرمـاه در حـرم     برخى روحانیان به رھبرى شیخ فضل. نیز در حال نضج بودمجلس 

آنھا دسـت بـه انتشـار نشـريه و اعالمیـه و      . عبدالعظیم بست نشستند و اعالم كردند كه مشروطه خالف اسالم است

لعظیم تبـديل بـه پايگـاه مخالفـت بـا مجلـس و       حـرم عبـدا  . خواھـان پرداختنـد   ھـايى زدنـد و بـه تكفیـر مشـروطه      تلگراف

ھـا و   در سـخنرانى . خواھـان نیـز آشـكار شـده بـود      مخالفت اتابك و محمد علیشـاه بـا مشـروطه   . مشروطیت شده بود

  .شدند جلسات در تھران و تبريز بركنارى اتابك را خواستار مى

آقا تبريزى دست  نام عباس كه شخصى بهشھريور  ٨ھا و مناقشات از سوى طرفین ادامه داشت تا روز  اين كشمكش

گیرنـدگان ايـن تـرور     آقا بالفاصله خودكشى كرد و سرنخى از تصمیم عباس. به ترور اتابك در مقابل در ورودى مجلس زد

در مراسـم روز ھفـتم عبـاس آقـا جمعیـت      . اما فضا چنان بود كه گويى بسیارى منتظر چنین اقدامى بودنـد . كشف نشد

فضـاى  . روز چھلـم او نیـز چنـین وضـعى پیـدا كـرد      . ان بر مزار او گـرد آمدنـد و از او تجلیـل فـراوان شـد     كثیرى از مردم تھر

چنـان كـه مـردن مشـیرالدوله در ھمـین شـھريورماه منشـاء        . ھمه منتظـر توطئـه بودنـد   . سیاسى تندى ايجاد شده بود
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رى و ھمراھــانش در حــرم اهللا نــو بــا كشــته شــدن اتابــك تحصــن شــیخ فضــل. ھــا شــد بســیارى شــايعات و خبرســازى

ھاى داخلى، دولتین روس و انگلیس  ھمزمان با اين كشمكش .عبدالعظیم نیز پايان يافت و علما به منزل خود برگشتند

اى ايـران را بـین خـود تقسـیم كردنـد كـه بـه         كه ھمواره رقیب يكديگر بودند فرصت را مغتنم شـمرده و ضـمن توافقنامـه   

كرد و گاه حمالتى نیـز   ديگر دولت عثمانى نیز از مرزھاى غربى، كشور را تھديد مى از سوى. معروف شد ١٩٠٧قرارداد 

ھـاى   ھا و مجالتى كه ھدفشان آگاه كردن مردم بود، روزنامه در اين فضا عالوه بر روزنامه. داد به داخل ايران صورت مى

كردند و ھیچ حد و مرزى  حمله مىرسید كه شديدًا به محمدعلیشاه  القدس و مساوات به چاپ مى تندرويى مثل روح

مجلس جديدالتاسیس شورا . داد ھايى اخالقى به او مى كرد و نسبت مساوات به مادر شاه ھم توھین مى. نداشتند

شـاه را   بودجه دربار را سیصدھزار تومان كسر و به پانصدھزار تومان كـاھش داد و شـھريه زنـان ناصـرالدين     ١٢٨۶در آذر 

. لس كه مورد تائید ناصرالملك رئیس الوزراى وقت قرار گرفته بود محمدعلیشاه را به خشم آورداين تصمیم مج. قطع كرد

نمايندگان مجلس را . اى از روحانیون ضدمشروطه بود كه مجلس را منحل كند عالوه بر اين وى تحت فشار روسیه و پاره

ناصرالملك كه خشم شاه . اند ود خود تجاوز كردهاحضار و به آنان در مورد كاھش بودجه دربار اخطار كرد و گفت كه از حد

ھـاى   آنھـا گـروه  . در چنین فضايى بود كـه مخـالفین مشـروطه نیـز بیشـتر جـان گرفتنـد       . اش استعفا داد را ديد با كابینه

در بیست و سوم . انگیختند خواھان برمى فشارى درست كرده بودند و دائم احساسات آنھا را علیه مجلس و مشروطه

اى از طـرفین كشـته و    ھا كشـیده شـد و عـده    كار به تیراندازى در خیابان. مجلس يورش برند را برانگیختند تا به آذر آنھا

  . زخمى شدند

السلطنه رئیس مجلس براى اعتراض و شكايت از اين وضعیت، دو برادر خود را نزد شاه فرسـتاد كـه شـاه ھـم      احتشام

ھمچنـین محمـد علیشـاه ناصـرالملك     . بازداشـت كردنـد  ) كـاخ گلسـتان  (جـا   دستور داد آنھا را شـالق زدنـد و در ھمـان   

ــران كابینـــــه ــرب  مســـــتعفى و وزيـــ ــم ضـــ ــان را ھـــ ــرد  اش را خواســـــت و آنـــ ــرده و بازداشـــــت كـــ ــتم كـــ   . وشـــ

ش برخى از اوباش از يك سو و از جانـب ديگـر متعصـبین مـذھبى بـا رھبـرى پنھـانى رجـال          .ه ١٢٨۶بیست و سوم آذر 

. اهللا نورى پس از يك حمله مسلحانه ناموفق به مجلس در میدان توپخانه چـادر زدنـد   فضل دربارى و حمايت علنى شیخ

گفتند و مـردم را بـه مخالفـت     خواستند مى میدان را پايگاه خود قرار دادند و در آنجا علیه مشروطه و مجلس ھرچه مى

اهللا و يـارانش را بـراى آنـان تشـريح      لسو سیدين به نجف نامه نوشته و كارھاى شـیخ فضـ   از آن. خواندند با آنھا فرامى

ھـا   روزنامـه . اهللا سلب صالحیت كـرده و او را محكـوم كردنـد    علماى نجف از جمله آخوند خراسانى از شیخ فضل. كردند

اى در حضـور   سـرانجام محمدعلیشـاه در جلسـه   . گفتنـد  نیز تندتر شده و حتـى از بركنـارى محمدعلیشـاه سـخن مـى     

پــس از آن . شـوند  آشــوبگران پراكنـده مــى . د كـه بــه مشـروطه وفـادار خواھــد مانـد    سـیدين تسـلیم شــد و قسـم خــور   

اسـفند ھنگـامى    ٨تا اينكه در تاريخ . كرد جانب مجلس را بگیرد و نظر آنھا را به خود جلب كند محمدعلیشاه سعى مى

افراد كشته يا مجـروح   كه محمدعلیشاه با كالسكه در حال گذر بود چند نارنجك در اطراف كالسكه منفجر شد و تعدادى

توانسـت   كـرد كـه در صـورت تـداوم مـى      اين عملیات حكايت از فضـاى راديكـالى مـى   . در برد شاه جان سالم به. شدند

الملك  قوام. دو ھفته به پايان سال مانده در شیراز نیز واقعه ديگرى اتفاق افتاد. امنیت درباريان و مقامات را سلب نمايد

در مجلـس خـتم او نیـز تیرانـدازى شـد و چنـد تـن از        . شیراز بود با ضرب گلوله از پـاى درآمـد  كه از دشمنان مشروطه در 

بنـدى مخالفـان و موافقـان     رسید كه در ھمه شـھرھا دسـته   در حالى به پايان مى ١٢٨۶سال . روحانیون مجروح شدند

  .مشروطه آشكار شده و براى درگیرى با يكديگر منتظر بھانه بودند
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 صد چھره

  زا آقاسىگاو میر

گذشـته از ايـن حكومـت حـق ھرگونـه      . ھاى استبدادى مردم حق دخالـت در سرنوشـت خودشـان را ندارنـد     در حكومت

حريم حكومت از ھمه جھت بايد توسط مـردم رعايـت شـود درحـالى كـه مـردم       . دخالت و اعمال فشارى را بر مردم دارد

واننـد انجـام دھنـد و ھـر باليـى سـر مـردم آورنـد حـق          ت مامورين حكومت ھر كارى كه بخواھند مى. ھیچ حريمى ندارند

  .اعتراض و انتقاد براى كسى نیست

گفته شده است حاج میرزا آقاسى صـدراعظم گاومیشـى   . در دوره قاجار قبل از مشروطه شاھد چنین وضعى ھستیم

خـورد و احـدى    ىخواسـت مـ   رفت و ھر چه مى خواست مى ھر كجا مى. داشت كه برخالف مردم كامًال آزاد و رھا بود

وقتـى وارد  . كشـید  ھاى مختلـف سـر مـى    اين گاو صاحب قدرت برخى اوقات به بازار و محله. حق نداشت مانع او گردد

مقدار زيادى شیرينى . خورد رسید ھر چه خوردنى در دسترسش بود مى اى كه مى شد به ھر دكان و مغازه بازار مى

يــا كــوزه ماســت و روغــن و تغــار پنیــر و غیــره را  . انــداخت ین مــىرا بــه زمــ ھــاى آنھــا خــورد يــا طبــق و حلواجــات مــى

زده بـه گـاو محتـرم     ايستاد و حسرت صاحب مغازه ھم مى. خورد ديد مى جاتى كه در سر راه مى میوه. شكست مى

ومیش ماند تـا گـا   بايد منتظر مى. را دور كند كرد و جرات نداشت كه او را بزند يا براى حفظ اموال خود گاومیش نگاه مى

از ھمین رو وقتـى سـر و كلـه    . كسى ھم حق شكايت و اعتراض نداشت. اش سر رود و از مغازه دور شود خود حوصله

كردند و ھر كس در بیرون مغازه چیزى داشـت فـورى آنھـا را     شد كسبه يكديگر را خبر مى گاو صدراعظم از دور پیدا مى

ــى     ــترس گـــاومیش آقـــا دور مـ ــع كـــرده و از دسـ ــ    جمـ ــه میـ ــازه مـــى كـــرد يـــا بـ ــا پايمـــال نشـــود    ان مغـ   . بـــرد تـ

اى گـاومیش   اما رفتار اين گاو كه نماد حكومت استبدادى و رابطه آن با مردم بود صبر مردم را لبريز كرد و سـرانجام عـده  

المثل تبديل شد و در ادبیات فولكلـور   گاو میرزا آقاسى در آن دوره به ضرب. را كشتند و مردم را از دست او خالص كردند

  م باقى ماندمرد

  

   

 صد چھره

  اتابك اعظم تا پیروزى مشروطه

شـاه  «شاه، قرعـه ھمـدمى بـا     خان سپھساالر، صدراعظم دگرخواه ناصرالدين پس از بركنارى میرزا حسین :زاده ملك

اين مرد يگانه آرزو و خواستش اين بود كه بر سـر كـار باشـد، و بـه مـردم سـرورى       «. السلطان افتاد نام امین به» شھید

بـرد و بـراى نگھـدارى     كـار مـى   فروشد، و دستش به گرفتن و دادن باز باشد و ھمه ھوش و زيركى خود را در اين راه به

  ».گذاشت ھاى بیگانگان مى خود در سر كار، گردن به خواھش

كـرده و سـند    اند كه در پیشگاه روسیان چاپلوسى فراوان كرده و ايشان را در امور ايران بسیار داخل در مورد اتابك گفته

فرستاده تا ايشان را نسبت به خود و ارادتش اطمینان داده، » پطرز بورغ«الدين اسدآبادى را به  آورند كه سیدجمال مى

و اين سندى است كـه در تـاريخ   . »وزير اعظم«بدھد از طرف » مسئله رود كارون و بانك و معادن«قول مساعدت در باب 

شـود در بسـیارى قراردادھـا و     اصغرخان اتابك را مـى  امیراعظم، میرزا على ردپاى. مشروطه كسروى آورده شده است

ديـد كـه البتـه مشـھورترين آن واگـذارى امتیـاز        -شاه و محمدعلى میـرزا  شاه، مظفرالدين ناصرالدين -امتیازات سه شاه

ز سـود سـاالنه كـه مقاومـت     توتون و تنباكو بوده است به يك نفر انگلیسى به بھاى ساالنه پانزده ھزار لیره و يك چھـار ا 

از » رعیـت «علما و ھمراھى میـرزاى شـیرازى و فتـواى مانـدگار در تـاريخش آن را فسـخ كـرد و البتـه بـه زشـتى تصـور            
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در تاريخ بیدارى ايرانیان ماجراى اعطاى اين امتیاز و تحركـات  . السلطان و كینه وى از علما را ھزاران بار افزايش داد امین

مردم اين حساب «طور كامل آورده شده است و ما در اين باب چیزى بیش از آن نخواھیم نوشت كه  علما پیرامون آن به

سـپس ھـم برايشـان سـنگین     . بودند گشايند، بیمناك مى دانستند، ولى از آنكه بیگانگان پا به درون كشور مى را نمى

بفروشـند و سـپس بـا بھـاى بسـیارى       كارنـد، بـه يـك بیگانـه بـا بھـاى كمـى        افتاد كه توتون و تنبـاكويى را كـه مـى    مى

  ».بازخرند

پس از شش ماه كمابیش «: نويسد اھمیت اين اتفاق و ھمراھى علما در شكستن اين قرارداد را كسروى اينچنین مى

شمرد، و اين اگرچه با دست علما » نخستین تكانى در توده ايران«توان  اين را مى. شور و تكان، داستان به پايان رسید

» .شمار است و بايد در تاريخ ياد آن بماند ھنايش نبود، خود پیش آمد ارجدارى بى چشى دو ھمسايه نیز بىبود، و ھم

ھـ ق اين بماند  ١٣١٣شاه قاجار، اما در ادامه راه و به خواست روزگار در  اين اجمالى بود از ھمراھى اتابك با ناصرالدين

السـلطان بـه    السـلطان را از خـود رانـد و امـا امـین      سال امین شاه به شاھى رسید و پس از يك مظفرالدين. و آن رفت

الدولـه كـه در    در بـاب چگـونگى صـدارت امـین    . جاى وى بر مسند وزارت بنشیند الدوله به جانب قم عزيمت كرد تا امین

نجام السلطان نسـبت بـه وى سـرا    ھاى دربار و ھواداران امین جمع، وزير پاكدلى بوده نخواھیم نگاشت جز آنكه بددلى

بـار   خان اعظم از دربار را به پايان رسانید و او را دوباره به پايتخت بازگردانید تا ايـن  ھـ ق غیبت اتابك ١٣١٧در بھار سال 

. نمـود  اصغرخان ھمچنان بـه سـنت پیشـین عمـل مـى      در اين دوران اما میرزا على. عھده بگیرد صدارت شاه بیمار را به

روى ھمسـايه شـمالى از مكـررات تـاريخ      ھاى ايران به ايش درھاى گنجینه زمینصدارت و گش خان با ھمنشینى اتابك

ودو میلیـون و   بار نیز به میانجیگرى میرزارضاخان ارفع الدوله كه سفیر پترسبورگ بود، بیسـت  سلطنت قاجار است و اين

ھـاى   وشـو در آب  و شسـت ھاى شمالى ايران از امپراتور روس گرفته شد تا شاه براى درمـان   نیم منات در ازاى گمرك

بـوده و در  ) ھــ ق  ١٣١٧خ و  ١٢٧٨(م ١٩٠٠ايـن در سـال   «: نويسـد  بـاره مـى   كسـروى در ايـن  . فرنگستان به اروپا برود

كـه   -اند چنین نوشتند كه از آن، وام بانـك شاھنشـاھى را پرداختـه و بنـد اھـواز را      روزنامه رسمى كه آگاھى آن را داده

ھاى  آب قزوين، آب خواھند آورد و به آبادى بسته و براى شھر بى -شد وگو مى ه گفتشا بستن آن از زمان ناصرالدين

لیكن تنھا وام بانك شاھنشاھى را پرداخته و بازمانده را برداشته و در تابسـتان ھمـان سـال    . ديگر نیز خواھند برخاست

عثمانى و ديگر جاھا به گـردش و تماشـا   شاه و اتابك و ديگران روانه اروپا گرديدند و ديرگاھى در روسستان و فرانسه و 

و ايـن ھمــه بــه مردمـان گــران افتــاد؛   » .ھــا را بـه پايــان رســانیده و بـا كیســه تھــى بـه ايــران بازگشــتند    پرداختـه و پــول 

شماردند و او را افزار سیاست ھمسـايه   ھا را از اتابك مى مردم ھمه بدى. ھاى پیرامون اتابك را فزونى بخشید بددلى

نژاد پنداشته و ھمین را گواه ديگرى به بـدخواھى او بـا ايـران     بود ارمنى نژاد مى او را كه گرجى. ستنددان شمالى مى

شـیخ يحیـى   «: سازد آوريم از تاريخ بیدارى ايرانیان كه تحركات ضداتابك را روشن مى اى مى در اينجا فقره. گرفتند مى

ھـاى اتابـك نوشـته، بـراى چـاپ شـدن بـه روزنامـه          ھاى انجمـن معـارف و بـدخواھى    كاشانى گفتارى درباره نادرستى

المتین فرستاد و چون آن گفتار چاپ شد و به ايران آمد، يك انجمن نھانى كه براى دشمنى بـا اتابـك و كوشـش در     حبل

ــه      ــاز گفتارھــايى نوشــت و ب ــه انجمــن خواندنــد و او ب ــود، نويســنده آن، شــیخ يحیــى را ب ــا شــده ب راه برانــداختن او برپ

در نتیجـه اينھـا، اتابـك از آمـدن     . كم روزنامه ثريـا نیـز بـه زبـان آمـد و او ھـم سـخنانى نوشـت         ن فرستاد و كمالمتی حبل

و اين ماجراھا كه به دبستان رشـديه نیـز كشـیده شـده بـود، اتابـك را گـران        » .ھاى فارسى به ايران جلو گرفت روزنامه

در پى اعضاى انجمن افتد و ايشان را يافته و ھركدام را به  افتاد و وى را بر اين داشت تا به دست آقاباالخان سرپولیس،

نوشتن در بـاب اتابـك و    در اينجا قصد نداريم تا بیش از اين پیرامون اين مسائل تامل كنیم، چه . نحوى از شھر بیرون راند

رون كشـور  در ايـن دوران امـا د  . چنـان كوتـاه كـه مـا را نیسـت      طلبـد وسـیع و فرصـت تـاملى نـه      مخالفانش مقالى مـى 
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بوده و اين ھـر روز   خواھى از وقايعى است كه يك جناح آن به سركردگى اتابك مى خواھى و روس دستگى انگلیس دو

آمـد و دژ رفتـارى گمـرك، مسـتخدمین      دست مى با سفرھاى شاه و اتابك به فرنگستان كه خرجش از حراج مملكت به

اعتنايى دولت بـه   ى كه به وزارت كل گمركات نايل آمده بود و بىصدراعظم به بازرگانان و البته بزرگشان مسیونوز بلژيك

رايـى   ھـم  -برانداختن اتابك -در اين كار نیز. شد ھاى مردم، جبھه منسجمى در براندازى اتابك را سبب مى دادخواھى

كـاظم   اهللا نـورى و علمـاى برجسـته نجـف از جملـه آخونـد مالمحمـد        فضـل  اهللا طباطبـايى و شـیخ   علما و از جمله آيـت 

ديـده و دشـمنى سـخت      كه از اتابك زيـان «المتین  خراسانى و حاجى میرزا حسین تھرانى و پس از ھمه روزنامه حبل

صدراعظم و بدگويى درباريان به آنجا رسید كه در آخرھـاى  » تكفیر«شايعه . ، كار اتابك را به انجام رسانید»پیدا كرده بود

جـاى   بـه » وزيـر اعظـم  «نـام   الدوله به اتابك از كار افتاد و عین) ق.ھـ ١٣٢١الثانى  دھه سوم جمادى(خ  ١٢٨٢شھريور 

اش بـه   السلطان تا بازگشـت دوبـاره   در فاصله میان غیبت دوم امین. اتابك در ايران نماند و روانه اروپا شد. وى نشست

ر حمايت از آقايان پناھنـده بـه   شود در ايران ديد؛ چه د دربار شاه قاجار، اما ھمچنان سايه سنگین ھواداران اتابك را مى

الدوله بمانند و چـه از   ھزار تومان كمك براى ايشان فرستاده است كه در مقابل عین اند سى زاويه عبدالعظیم كه گفته

السـلطان شـاه را بـه قتـل      آورد كـه بـرادر امـین    الدوله تا بدانجا كه در تاريخ بیدارى مى راه فشار بر شاه براى عزل عین

السـلطان از ايـران رفـت و بـا آمـد و       بـه ھـر ترتیـب امـین    . الدوله صـدارت اعظمـى را   در صورت نگھدارى عینتھديد كرده 

  .شدھاى زياد، مشروطه به ملت اعطا گرديد

  

  

 صد روز

  شاه نشست باغ

ز دعـوت  فرستد، او تصمیم گرفته بود بنا بـر مالحظـاتى قبـل ا    اتابك برخالف قول قبولى دعوتنامه را براى طباطبايى نمى

شـاه مـدتى بـود كـه     . شـاه ارائـه كنـد    عمومى با وزرا صحبت كرده و نتیجه مذاكراتى را كه با آنان داشت به مظفرالـدين 

دستور اجراى عدالتخانه را داده و بنا به اين دستور نظامنامه اولیه آن نیز نوشته شده بود، اما اتابك بنا به مالحظاتى كه 

انداخت تا امروز كه در  از روى دورانديشى بود به جريان افتادن اين مسئله را عقب مى از روى مخالفت با اين حركت و يا

. در ايـن نشسـت چھـارده تـن حضـور داشـتند      . شاه، قصد داشت اين موضوع را بـا وزرا نیـز مطـرح كنـد     نشستى در باغ

كنـد كـه پادشـاه     لف عنوان مىھاى مخت الدوله ابتدا با صحبت از درخواست عدالتخانه از طرف علما و مردم و گروه عین

اين منظور را پذيرفته و بر روى آن دستور اجرا نیز صادر نموده و ما بايد در حال حاضر مشورت كنیم كه آيا اين مسـئله بـه   

پـس از آن امیربھـادر وزيـر جنـگ عنـوان      . خوانـد  السلطنه متن دستور شاه را مى نفع پادشاه است يا نه؟ ابتدا احتشام

شاه بايد بر ھمه مطالب مقدم باشد اگر بفرمايیـد فـالن شـھر را بچاپیـد يـا فـالن آدم را بكشـید نبايـد          راى«كند كه  مى

السـلطنه معتقـد اسـت كـه بايـد       احتشام» .گفت اين خالف قانون اساسى است زيرا امر شاه بر ھمه چیز مقدم است

ھمچنین در مخالفـت بـا فحـواى    . رود ن مىدستخط شاه اجرا شود در غیر اين صورت ارج دولت و شاه در نزد مردم از بی

ھا بر سر اين يك كلمه است كه بايد شاه نتواند برخالف قانونى كه خودشـان   كند ھمه حرف بھادر عنوان مى كالم امیر

بھتر است دستور بـه كـار بسـته    «: كند در مخالفت با اين سخن عنوان مى) وزير دربار(امیربھادر . گذارند رفتار كنند مى

و سـخت بـه مخالفـت بـا     » گـردد  فـروش يكسـان مـى    ون در غیـر ايـن صـورت پسـر پادشـاه بـا پسـر يـك میـوه         نشود، چ

طورى كه میانه ايشان به ھم  به. كند پردازد كه صحبت از چرايى و حد ظلم و ستم به مردم مى السلطنه مى احتشام

در ايـن میانـه ناصـرالملك كـه در ايـن      . نشـانند  كند كه به اصرار وى را مى خورد و قصد خارج شدن از مجلس را مى مى
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خـوبى بـاخبر اسـت بـا وزيـر دربـار        دولت از اولین كسانى است كه در خارج از ايران درس خوانده و از اوضاع عالم نیز بـه 

و امیربھـادر عنـوان   » عدالتخانه براى ما زود است و با اين دولـت امكـان چنـین سـازى بـا آن نیسـت      «كند  ھمراھى مى

السلطنه شما كه از خاندان قجر ھستید چرا؟ شما بايد بھبود وضـع ايـن خانـدان را بخواھیـد و      تشامجناب اح«كند  مى

بلـه مـن قجـر ھسـتم و بزرگـى و عـزت شـاه را        «: گويـد  السـلطنه در جـواب مـى    احتشام» !عظمت و شوكت ايشان را

و پادشـاه انگلسـتان را    خواھم و فرق من با شما ايـن اسـت كـه مـن بـراى ايشـان عـزت و شـوكت امپراتـور آلمـان           مى

در مقابـل امیربھـادر بـا نـاراحتى عنـوان      » .خواھید او مانند خـديو مصـر يـا امیـر افغانسـتان باشـد       خواھم، شما مى مى

. تابـد  كند پـس شـما بھتـر اسـت بـه ھمـان كشـورھا برويـد و بنـدگى كنیـد، پادشـاه مـن چنـین بنـدگى را برنمـى                مى

وگو را براى شاه عنوان كنم و نظر او را بخواھم  رد و با عنوان اينكه بايد اين گفتب الدوله در اينجا رشته كالم را مى عین

  .رساند جلسه را به اتمام مى

  

  

 نھاد  صد

  قانون اساسى مشروطه و متمم آن

تصـويب  . شاه فرمان مشروطیت را امضـا كـرد   خانه منتفى شد و مظفرالدين با پیروزى جنبش مشروطه تاسیس عدالت

به فاصله كمتر از يك سال متمم آن، نقطه عطف مھمـى در ھمـه شـئون سیاسـى و ادارى و قضـايى      قانون اساسى و 

ترين خواست مشروطه تبديل قدرت سیاسـى خودكامـه بـه قـدرتى مقیـد بـه قـانون بـود و          از يك ديدگاه مھم. ايران شد

شـوراى پـنج نفـره     نھادھاى برآمده از اين جنبش ھم، يعنـى قـانون اساسـى، مجلـس سـنا و مجلـس شـوراى ملـى و        

  .اى به عھده داشتند ھر چند در عمل چیز ديگرى به بار نشست روحانیون چنین وظیفه

اصل داشت كه تقريبًا تمامى اين اصول صـرفًا مربـوط بـه نحـوه تشـكیل مجلـس شـوراى         ۵١قانون اساسى مشروطیت 

از نمايندگان و چگـونگى طـرح لـوايح و    گیرى  اين اصول درباره ترتیب كار مجلسین و نحوه راى. ملى و مجلس سنا است

ھاى بنیادين و حقـوق ملـت چیـزى در     ھا در مجلسین مقرراتى وضع كرده است و در باره ساير مسائل مثل آزادى طرح

  . خورد آن به چشم نمى

 ١٠٧مـتمم شـامل   . اما متمم قانون اساسى به فاصله كمتر از يك سال بعد از تصويب قانون اساسى به تصـويب رسـید  

  . صل و يك اصل الحاقى در خصوص نحوه تجديد نظر در قانون اساسى استا

عشرى به عنوان مـذھب رسـمى ايـران اعـالم      متمم قانون اساسى در فصل كلیات پس از معرفى مذھب جعفرى اثنى

ات تشـخیص آن بـر عھـده ھیـ    . يك از قوانین ايران نبايد مخالفتى با قواعد مقدس اسالم داشـته باشـد   كند كه ھیچ مى

تعیین اين ھیات به اين شكل بود كه پس از اينكه روحـانیون و  . اى از روحانیون و مراجع تقلید گذاشته شده بود نفره پنج

حجج اسالم اسامى بیست نفر از علما را به مجلس شوراى ملى معرفى كردند، پنج نفر از میان آنھا توسـط نماينـدگان   

نظر اين پنج تن در اين زمینه مطاع بود و آنھا حـق داشـتند   . شدند نتخاب مىمجلس مذكور به اتفاق آرا يا به قید قرعه ا

  . قوانین مصوب را در صورتى كه خالف اسالم تشخیص دھند وتو كنند

ھاى عمده نھضت مشـروطه بـود    ھا در زندگى سیاسى از خواست ايجاد حكومت قانون و پارلمان و مشاركت آزاد گروه

اى  مـتمم قـانون اساسـى مشـروطه سـلطنت را وديعـه       ٣۵اصل . اسى آن نمودار شدكه بیش و كم در اصول قانون اس

اين قانون ھمه قواى مملكت از  ٢۶براساس اصل . شد دانست كه از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا مى الھى مى

  . شد ملت ناشى مى
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مسـئول قـرار دادن قـوه مجريـه در      متمم با قبول تفكیـك قـوا و   ٢٧خواست حكومت قانون و ايجاد نظام پارلمانى در اصل 

... قوه مقننه: شود قواى مملكت به سه شعبه تجزيه مى: برابر قوه مقننه و تاكید بر استقالل قوه قضائیه نمود پیدا كرد

  .قواى ثالثه مزبور از يكديگر ممتاز و منفصل خواھد بود: اصل بیست و ھشتم. و قوه اجرائیه) ... حكمیه(قوه قضائیه 

متمم شخص پادشاه از ھر گونـه مسـئولیتى مبـرا شـناخته شـد و اختیـارات او نیـز تنھـا در حـدود           ۵٧و ۴۴صل برطبق ا 

  .قانون اساسى شناخته شد و تصريح شد كه پادشـاه خـارج از چـارچوب قـانون اساسـى ھـیچ اختیـار و اقتـدارى نـدارد         

كنندگان قـانون اساسـى و مـتمم     دوينرسد آنچه ت افكنیم به نظر مى وقتى به اصول مختلف قانون اساسى نظرى مى

آن بر آن تاكید داشتند تفكیك قوا و محدود كردن قدرت مطلق پادشاه و به رسمیت شناختن استقالل قوه قضائیه اسـت  

كنندگان قانون اساسـى مشـروعیت داشـته اسـت و      و شايد بتوان گفت نظام حقوقى موجود از نظر ماھوى براى تدوين

د و ديات در حقوق كیفرى و محرومیت زنان در حقوق سیاسى و حقوق مدنى چندان محل مسائلى مانند قصاص و حدو

  كنندگان قانون اساسى مشروطه بیشتر خواھان محدود و مشروط كردن خواھان نبوده و تدوين ايراد مشروطه

  .قدرت مطلقه ھیات حاكمه بودند

به مسائلى مثل امنیت قضايى و عدم محكومیت  در متمم قانون اساسى فصلى به نام حقوق ملت اضافه شده و در آن

  .ھا و آزادى مطبوعات اشاره شده است بدون قانون، امنیت اقتصادى و مالكیت، آزادى اجتماعات و انجمن

ھاى ايـالتى و   در خصوص انجمن«، »حقوق سلطنت ايران«، »قواى مملكت«اصول ديگر متمم قانون اساسى عبارتند از

  ...و» واليتى

قى قانون اساسى ضمن بیان اينكه اصول مربوط به دين مقدس اسالم و مذھب رسمى كشور و اصول مربـوط  اصل الحا

االبد غیرقابـل تجديـد نظـر ھسـتند، مكانیسـم تجديـد نظـر در اصـول ديگـر ايـن قـانون را             به سلطنت مشروطه ايران الى

راى ملى لـزوم تجديـد نظـر در يـك يـا      بینى كرده است كه بدين صورت است كه چنانچه يكى از مجلس سنا يا شو پیش

چند اصل معین از قانون اساسى و متمم آن را تصويب كنند و شاھنشاه ھم آن را تايید كنـد، مجلسـى بـه نـام مجلـس      

بینـى شـده كـه انتخابـات      در اين اصل الحاقى پیش. شود موسسان براى تجديد نظر در ھمان اصول معین تشكیل مى

  .كه سنا و مجلس شوراى ملى تصويب كنند برگزار شود مجلس موسسان بايد طبق قانونى
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  ٢٠٠۶مى  ١ - - ١٣٨۵ارديبھشت  ١١دوشنبه 

 صد سال

  ، جانفشانى مردم به توپ بستن مجلس

  ١٢٨٧گزارش سال 

شورش ورامین به رھبرى شـیخ محمـود ورامینـى علیـه مشـروطه در      . گويند سالى كه نكوست از بھارش پیداست مى

شیخ محمود متـوارى شـده و   . روزھاى آخر سال گذشته دردسرى جدى شده بود كه با فشار مجلسیان قلع و قمع شد

ــد  ــده شـ ــس پناھنـ ــه مجلـ ــپر  . بـ ــه سـ ــت عدلیـ ــه دسـ ــدگان او را بـ ــوروز نماينـ ــس از نـ ــد پـ ــازات رسـ ــه مجـ ــا بـ   .دند تـ

ماجراى اسفندماه انفجار بمب در مقابل كالسكه محمدعلیشاه ھم سـخت او را بـه وحشـت انداختـه بـود و بـه نظمیـه        

  . دستور داده بود به ھر نحوى عاملین را دستگیر كند

مواوغلى ھـم يكـى از   حیـدرع . تن از كاركنان چراغ گـاز ريختنـد و آنھـا را دسـتگیركردند     ۴فروردين به خانه  ١٩نیمه شب 

  .دستگیرشدگان است

بـه ويـژه كـه دستگیرشـدگان را بـه      . خواھان به اعتراض برخاسـتند  ھا و مشروطه اين بازداشت در شھر پیچید و انجمن

معلوم شد شھربانى بدون مجوز عدلیـه و تنھـا بـه دسـتور حكمـران      . كردند عدلیه نبرده بودند و در باغشاه بازجويى مى

مجلس نیز به عنوان يك تخلف از قـانون اساسـى پیگیـر    . ستور محمدعلیشاه دست به اين كار زده استتھران و او به د

محمدعلیشـاه سـرانجام اجبـارًا تـن بـه خواسـته       . وگوى چند تن از نماينـدگان بـا شـاه كشـید     كار به گفت. مسئله شد

  . ھا داده و دستور آزادى حیدر و سه تن ديگر را صادر كرد مجلسیان و انجمن

اما محمدعلیشاه فھمید كه بـا وجـود مجلـس از عھـده مخـالفین      . گذارى مختومه شد به اين ترتیب پرونده ماجراى بمب

او نارضايتى خود را با گفتن اين جمله بـه نماينـدگان   . بسا در اين راه جان خود را نیز از دست بدھد آيد و چه خود برنمى

  .كنم قصد كشتن من كردند دنبال كنم، نمىخواھد آنھايى را كه  نشان داد كه اگر ملت نمى

  

ھا  در حالى كه روس. ھا كشیده شد جا محمدعلیشاه از مجلسیان بیمناك شده و بیشتر به سوى روس گويا از ھمین

  . خواھان قائل نبودند ھیچ حرمتى براى مشروطه

وجوى اسـب بـا    ك ايران در جستفروردين يك كاپیتان روسى كه اسبش به خاك ايران گريخته بود بدون مجوز گمر ٢٣در 

سرانجام خـود كاپیتـان نیـز كشـته     . با چند تن از ايالت محلى درگیر شد و دوتن را كشت. مامورانش وارد خاك ايران شد

فرسـتاد و بـه كشـتن آنھـا و      ھا به روستائیان مرزنشین نیروى نظامى مـى  اما دولت روس به ھمین بھانه تا مدت. شد

ھـا   گويـا روس . ائیان آذربايجان ھزينه جانى و مالى زيادى پرداختند و ديگر امنیتى نداشتندروست. پرداخت غارتشان مى

در تھـران مجلـس از   . خواھـان را متزلـزل كننـد    وسیله پايگاه مشروطه خواستند بدين كه مدافع محمدعلیشاه بودند مى

  . كند وزير خارجه بازخواست كرد كه چرا با دولت روس برخورد نمى

  . القدس و مساوات مرتب به شاه حمله كردند ھاى روح روزنامه. داشت روان را نیز به واكنش وامىفشارھا تند

امـا ايـن   . شـاه از ايـن روزنامـه بـه دادگـاه شـكايت كـرد       . الخاقان مادر شاه بدكاره است ساوات در يك شماره نوشت ام

  .تحركت شاه كه نشان از حاكم بودن گفتمان مشروطه داشت پاسخى درخور نیاف

مساوات در دادگاه كه وكیل شاه آمده بود، حاضر به دفاع نشد . بردند شدند و مطالبات را باالتر مى تندروھا راضى نمى

  . و گفت بايد خود شاه به دادگاه بیايد وگرنه من ھم وكیلم خواھد آمد
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خواھان و  م درباره تكفیر مشروطهدائ. اهللا نورى و ساير روحانیون مخالف مشروطه نیز بیكار نماندند از آن سو شیخ فضل

مجموعـه عوامـل   . طلبان با قاطعیـت برخـورد كنـد    خواستند با مشروطه گفتند و از شاه مى حرمت مشروطه سخن مى

. تــر و آشــكارتر شــد بنــدى جــدى خردادمــاه ايــن جبھــه. بنــدى میــان شــاه و مجلــس را تشــديد كــرد  پــیش آمــده صــف

چند روز بعد شـاه نیـز در باغشـاه بـه     . شش تن از اطرافیان شاه شدندخواھان در نشستى خواھان بركنارى  مشروطه

از جملــه آنــان محمدرضـا مســاوات مــدير نشــريه  . خواھــان را تبعیــد كننـد  تـن از مشــروطه  ٨مجلـس اولتیمــاتوم داد كــه  

  . بودند...المتكلمین، سیدجمال واعظ و میرزا جھانگیرخان و مساوات، ملك

روز دوم تیرمـاه او فرمـان حملـه بـه     . ى نیروى نظـامى و قشـون در تھـران برآمـده بـود     آور شاه از مدتى قبل درصدد جمع

  .مجلس را صادر كرد

میدان بھارستان به میـدان جنـگ تبـديل    . ھاى فوج قزاق به فرماندھى لیاخف روسى مجلس را ھدف قرار دادند توپخانه

ش تعطیل شده و دوران معروف به استبداد شد و به اين ترتیب مشروطیت پس از حدود بیست ماه و بیست روز كشمك

  .با اين عمل سیاست روس از انگلیس در ايران پیشى گرفت. صغیر آغاز گرديد

احمـد   الـدين واعـظ، شـیخ    المتكلمین، میرزا جھانگیرخـان صوراسـرافیل، سـیدجمال    تعدادى از آزاديخواھان از جمله ملك

ھا كه ابتدا شاه تبعیدشـان را از   گیر شده و به قتل رسیدند؛ ھمانالعلما دست آقا سلطان میرزا ابراھیم خراسانى، حاج

  . تبعید شدند... زاده و اى از جمله سیدين، دھخدا، تقى عده. مجلس خواسته بود

ھايى علیـه مسـتبدان و بـه دفـاع از مشـروطه برپـا شـد امـا سـرانجام در برابـر قـواى دولتـى              در شھرھاى مختلف قیام

تنھـا تبريـز بـود كـه بـه مقاومـت       . خواھان در تنگنا قـرار گرفتـه و سـركوب شـدند     مشروطهدر ھمه جا . شكست خوردند

  .سرسختانه ادامه داده و ھمچنان در صحنه ماند

  

اهللا نورى براى حضار سخنرانى كـرد و   فضل آبان مخالفان مشروطیت در باغشاه محل اقامت شاه جمع شدند، شیخ ٢٢

  .مشروطیت را مغاير مشروعیت اعالم داشت

اى خطـاب بـه شـاه امضـا كردنـد و از او خواسـتند كـه مشـروطیت را ملغـى اعـالم كـرده و بـه              حاضران در آن جمع نامـه 

  . خواست متقاضیان پاسخ دھند

خـواھیم كـه    اهللا اين موضوع را تكرار كـرد كـه مـا از محمدعلیشـاه مصـرانه مـى       فضل پنج روز بعد در ھمان اجتماع شیخ

  .مشروطیت را ملغى سازد

يكن اعالم داشت و تاكید كرد كه به درخواست متقاضیان به ويژه توصیه  علیشاه ھم روز بعد مشروطیت را كان لممحمد

  .روحانیون اين تصمیم را گرفته است

اى  ھمزمان با كودتا در تھران، در تبريز ستارخان با گروھى مسلح در مقابل قواى دولتى ايسـتاد، باقرخـان نیـز در محلـه    

شـھر بـه   . با مقاومت و مداومت اينان ديگران نیز جان گرفته بـه آنھـا پیوسـتند   . اين دو به ھم پیوستند. دديگر مقاومت كر

دموكرات قفقاز نیز  كمیته سوسیال. در رشت كمیته ستار شكل گرفت. شھر پیش رفتند و قواى دولت را شكست دادند

تنكـابنى   سپھدار اعظم محمدولى خان. داختخواھان در صف دولتیان شكاف ان رشادت مشروطه. به يارى آنھا شتافت

  . خواھان پیوست كه خود از مدافعان شاه بود تغییر موضع داده به صف مشروطه

طرفداران استبداد گرچه قاطعیت و قدرت داشتند، اما . روزھاى پايانى سال ھمه جاى ايران را جنگ داخلى فراگرفته بود

نوروز درحالى فرا رسید كه تبريز در محاصره دولتیان قرار گرفته و مردم . بودتر  پايگاه اجتماعى مخالفان استبداد گسترده

  .بردند در خطر گرسنگى و قحطى به سر مى
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 صد متن

  آخ عجب سرماست امشب اى ننه

  :كشد شرايط بد اقتصادى و طبقه محروم جامعه را به تصوير مى) نسیم شمال(اين شعر از سیداشرف 

  میريم در ھذا السنه ما كه مى/  هآخ عجب سرماست امشب اى نن

  خوريم امشب پلو؟ تو نگفتى مى/  كنم امشب الو؟ تو نگفتى مى

  سخت افتاديم اندر منگنه/  نه پلو ديديم امشب نه چلو

  آخ عجب سرماست امشب اى ننه

  آيد ز ھر سو چون سفیر باد مى/  اين اطاق ما شده چون زمھرير

  از میسره بر میمنه دوم مى/  زنم امشب نفیر من ز سرما مى

  آخ عجب سرماست امشب اى ننه

  خورند با غذا كنیاك و شامپا مى/  خورند اغنیا مرغ مسما مى

  خانه ما بدتر است از گردنه/  خورند منزل ما جمله سرما مى

  آخ عجب سرماست امشب اى ننه

  اغنیا پیش بخارى مست مى/  اندرين سرماى سخت شھر رى

  السلطنه داد ما گیر از فالن / اى خداوند كريم فرد و حى

  آخ عجب سرماست امشب اى ننه

  يك قران دارم من از مال حالل/  گفت با آقاجالل خانباجى مى

  حیف افتاد آن قرآن در روزنه/  خرم بھر شما امشب زغال مى

  آخ عجب سرماست امشب اى ننه

  كباب ماھى و قرقاول و جوجه/  خورد ھر شب جناب مستطاب مى

  واى اگر ممتد شود اين دامنه/  جو در انقالبما براى نان 

  آخ عجب سرماست امشب اى ننه

  رسید با پیاز و نان گر امشب مى/  مرغ و روغن و چوب سفید تخم

  حیف ممكن نیست پول اشكنه/  امشب تريد) اشكنه(نمودم  مى

  آخ عجب سرماست امشب اى ننه

  ريا از براى لقمه نانى بى/  گر رويم اندر سراى اغنیا

  درد ما را چو شیر ارژنه مى/  حیا قاپچى گويد كه گم شو بى

  آخ عجب سرماست امشب اى ننه

  نه وكیل و نه وزير و نه امیر/  نیست اصًال فكر اطفال فقیر

  سیر را نبود خبر از گرسنه/  داد فقیران را بگیر! اى خدا

  آخ عجب سرماست امشب اى ننه

  

  

  



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

 

٢۴ 
 

 صد روز

  نتیجه نشست باغ شاه

  ١٢٨۵ ارديبھشت ١١

شاه در حالى تمام شد كه دو طیـف مقابـل در آن جلسـه مواضـع كـامًال روشـنى در بـاب         نشست باغ: ابوذر معتمدى

السلطنه با دفاع خود از تشكیل عدالتخانه و مجلـس قـرار گرفتـه     در يك طرف احتشام. عدالتخانه و مجلس عنوان كردند

الدوله ھم در اين میان بنا به اغراض حـال و آينـده،    تبدانه و عینبود و در طرف ديگر طیف متمايل به استبداد و نظام مس

مدتى بود كه سـپاه عثمـانى از   . السلطنه عینیت يافت اولین نتیجه اين جلسه براى احتشام. كند طرفى مى اظھار بى

كردسـتان و   مرز گذشته و وارد خاك ايران شده بود، وى را به بھانه نگھبانى و سركشى به كارھـاى مـرزى از تھـران بـه    

شاه در میـان شـھر پیچیـد و در ھـر كـوى و بـرزن مـردم از آن سـخن          امروز اخبار جلسه باغ. سرحدات ايران مامور كردند

السلطنه احترام خاصى در میان مردم يافت و اتابك نیز به علت ھمراھى نكردن بـا مخالفـان و رويـه     احتشام. گفتند مى

گونه پیشامد شده بود كـه اتابـك و شـاه ھـر      ان مردم و بزرگان قوم و حركت ايندر می. اين چند روز وجھه خوبى پیدا كرد

اى از رجال دولت با اين مسئله مخالفنـد كـه آنھـا نیـز      كنند و تنھا عده دو با عدالتخانه موافقند و در اين راه كوشش مى

اى پیشـنھاد كردنـد    پیش رفت كه عده اين توھم در میان مردم و نخبگان تا آنجا. گیرند تنھا نفع مادى خود را در نظر مى

تـا  . ھاى عمومى نصب شود تا شاه نیز بیشتر با اين حركت ھمـراه شـود   مجسمه شاه ساخته شود و در يكى از مكان

رسد كه وضـعیت گونـه    از دربار خبر مى. رسند كه از اوضاع دربار مطلع شوند اى به اين نتیجه مى بعدازظھر آن روز عده

انى شده و گفته من كى با اين عدالتخانه و يا مجلـس موافقـت كـردم؟ منظـور مـن تنھـا مـنظم        ديگرى است، شاه عصب

ھـاى درباريـان در روز پـیش و در مقابـل      شـود كـه صـحبت    نمودن اين ديوانخانه عدلیه موجود بوده است و مشخص مى

سـاز مخـالف بزننـد، زيـرا اتابـك      السلطنه ھم نوعى فريبكارى بوده كه اتابك راى موافق با احتشام بدھد و بقیه  احتشام

كرد، عموم ملت با او مخالفت كرده و در نتیجه كارھاى قبلى وى تنھا عـزل   ھم قصد مخالفت داشت و اين را عنوان مى

  آبادى عنوان يحیى دولت. شدند او را خواستار مى

السـلطنه نیـز نگـران     احتشام. رود تا از او اصل ماوقع را بپرسد السطنه مى كند كه در اين شرايط به ديدن احتشام مى

السـلطنه بـا    احتشام. اند كارى نبوده و ھمه به راستى سخن گفته وگوى ديروز سیاسى كند در گفت بود و عنوان مى

ھـايى كـه روز    ھاى اتابك اندكى ھم به واقعیت نزديك بوده و حرف اينكه خیلى نگران بود، اما ھنوز امید داشت كه حرف

آبادى از يكى از خواص درباريـان بـه طـور خصوصـى      در اين احوال دولت. بازى وى نباشد یاستپیش از او شنیده تنھا س

شنود كه اگر مخالف نبودند، امیربھادر و بقیه نیـز جـرات    كند كه آيا شاه و اتابك واقعًا مخالفند؟ در جواب مى سئوال مى

السـلطنه را از تھـران دور كردنـد     نـده احتشـام  گويد اگـر ديديـد كـه در چنـد روز آي     آن دوست به او مى. مخالفت نداشتند

  .خواھان نشان داد روزھاى بعد چنین واقعیتى را به مشروطه. بدانید كه حرف من درست بوده

  

 صد متن

  دفاع مرحوم نورى از به توپ بستن مجلس

شـیخ  مرحـوم  . خواھـان در افكـار عمـومى سـئواالتى را برانگیخـت      به توپ بستن مجلـس و كشـتن برخـى از مشـروطه    

الغافل و ارشادالجاھل نوشت و ضمن دفاع از سركوب مشروطه به برخى از  اى تحت عنوان تذكره اهللا نورى رساله فضل

  :شاه آمده است در بخشى از اين رساله درباره به توپ بستن مجلس توسط محمدعلى. اين شبھات پاسخ داد
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كردنـد و   چرا اينقدر تضـعیف سـلطان اسـالم پنـاه را مـى      اى عزيز بر فرض بگويیم مقصود اينھا تقويت دولت اسالم بود،«

و چـرا بـه ھمـه    . حال آنكه ابدًا قوه مجريه از جنديه جربیه نداشتند، بلكه در اين دو سال مخصوصًا جنديه را فـانى كردنـد  

يـن  تمـام ا ! پـرورى فرمـود   نحو تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمین كردند؟ الحق چقدر حلم و بردبـارى و رعیـت  

به علماى عصر توھینات نـااليق نمودنـد صـبر    . به اشراف مملكت كردند آنچه كردند، صبر فرمود. مراتب را ديد، صبر فرمود

ولى بر ھمه واضح است كه متعرض به امور دينـى و اعتقـادى و   . ھا كردند، صبر فرمود به علماى سلف جسارت. فرمود

ه صـبر در آن روا نیسـت و خـالف مقتضـاى سـلطنت اسـالمى       ترتیب مقدمات اضمحالل دولت اسالمى مطلبى است كـ 

خصوص ديده شود كه چند نفر مسلمان به لوث قتل گبرى با سوءحال كشـته شـوند و ايـن عمـل را قـانون الھـى       . است

و چون لیس للباطل االالجوله و اين حق ما را صاحبى اسـت قـادر و نگھبـانى اسـت مقتـدر و در كمـال متانـت        . بشمارند

الحال را فرمودند و آن كفره و فسقه مضايقه كردند، بـاز مطالبـه فرمودنـد محـض      دود قلیلى از مفسدان معلوممطالبه مع

ھرچه فرياد كردند كه نزنید، نكشـید، مـا مـامور بـه زدن     . قلع فرمودن ماده فساد و آن جماعت ضاله مامورانش را كشتند

اھان را ھدف گلولـه كردنـد و سـنگرھاى قـوى معنـى كردنـد و       گن بى. ماموران را به نارنجك كشتند. نیستیم، فايده نكرد

چون حضرت شاھنشاه مطلع به تمام . منارھاى مدرسه را سنگر نمودند و آالت حرب زيادى در سنگرھاشان جمع كردند

اين وقايع بودند و فساد عمومى عاقبت اين امر مشاھدشان بود، بعد از آن كـه خـارج از قـدر مترقـب تاكیـد فرمودنـد كـه        

لذا با كمال مالحظه حفظ دمـا  . شايد بدون غضب و مقاتله دست اين مالحده و مفسدان از اين اساس كوتاه شود، نشد

  مسلمین بحمداهللا به تايید ولى«

مسلمین آن كفرخانه را كه مالحده حرز و منشاء ضرار بر اسالم و مسلمین قرارداده بودند و او را سپر و جنه خـود كـرده   

ودنشان از قتل مسلمین و انجاح مقاصد فاسدشان خراب كردند و اھل آن را متفـرق نمـوده و مفسـدان    از براى متمكن ب

  *».نشین نمودند را دستگیر كرده و خانه

  .۶٩و  ۶٨اهللا نورى، جلد اول، نشر رسا، صفحه  محمد تركمان، شیخ شھید فضل* 

  

  

  

  

 صد چھره

  شاه مستبد محمدعلى

. خاقان دختـر امیركبیـر بـود كـه محمـدعلى میـرزا از وى متولـد شـد         ين شاه اماولین ھمسر مظفرالد:احسان رشیدى

ھاى ناروايى به مادرش دادنـد و او را زنـى    شاه نسبت برخى مطبوعات دوران مشروطیت به خاطر ضديت با محمدعلى

سـنده كتـاب   شاه را منسوب به يك قاطرچى دانستند، امـا نوي  ھرزه و خودكامه معرفى كردند يا برخى نطفه محمدعلى

محمـدعلى میـرزا از زمـان ولیعھـدى و حكمرانـى      . روزشمار تاريخ ايران وى را زنى متدين و پاك و عفیفـه دانسـته اسـت   

السـلطنه شـده و در تھـران     اما مدتى كه در زمان سفر مظفرالدين شاه به فرنگ نايب. پیشه بود آذربايجان مردى ستم

. حتى زمانى كه در تبريز بـود نیـز از آنـان پشـتیبانى كـرد     . كرد مى خواھان به ظاھر ھمراھى حضور داشت با مشروطه

شــاه و بیشــتر شــبیه پــدربزرگش  شــاه پــس از جلــوس بــه ســلطنت نــه چنــدان ماننــد پــدرش مظفرالــدين   محمــدعلى

بیھـوده  . اعتنـايى كـرد   با دعوت نكردن نمايندگان به مراسـم تاجگـذارى خـود، بـه آنـان بـى      . شاه حكومت كرد ناصرالدين
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ھـاى   به وزرايش سفارش كرد مجلس ملى را ناديده بگیرند و به والیان خود دستور داد به انجمن. د نوز را ابقا كندكوشی

  به جاى مشیرالدوله صدراعظم. توجه باشند ايالتى بى

ھمچنـین بـراى تضـعیف مخالفـان سـعى در تـرويج       . كـار سـابق را گماشـت    السلطان، صدراعظم محافظه رو امین میانه

اما مبارزه اصلى بین شاه و مجلس ملى حول سـاختار آينـده حكومـت شـكل     . ت قومى و مذھبى در كشور نموداختالفا

ديد ھمه اقتدار شاھى زايل شده است، از تائید متمم قانون اساسى امتناع كرد و در عـوض چھـار    شاه كه مى. گرفت

انگیرخـان صوراسـرافیل و محمدرضـا شـیرازى را     الدين اصفھانى، میرزاجھ المتكلمین، جمال تن از رھبران مخالفین، ملك

گران جمھوريخواه نامید و اعالم كرد بـه عنـوان مسـلمان حقیقـى، لفـظ اسـالمى مشـروعه را         ھاى ملحد و توطئه بابى

در پـى ايـن پیشـنھادھا در شـھرھاى بـزرگ اعتصـاب و       . توانـد بپـذيرد   پذيرد امـا اصـطالح بیگانـه مشـروطه را نمـى      مى

ديرى نپايید كه میان نمايندگان بر سر لوايح اخـتالف  . ت و سرانجام شاه مجبور شد متمم را بپذيردراھپیمايى شكل گرف

ھاى متوالى و درگیرى میان طرفداران شـاه و   در پى راھپیمايى. در نتیجه موقعیت شاه و طرفدارانش بھبود يافت. افتاد

پـذيرفت  . از حامیانش خواست كه متفرق شوندنشینى شد و  خواھان، شاه مجبور به عقب اهللا با مشروطه شیخ فضل

ھا و درباريان را در تظاھرات قدغن كند و دوباره  قول داد شركت لوطى. قزاق به وزارت جنگ ملحق گردد) فوج(كه بريگاد 

اما  .او نتوانسته بود انقالب را براندازد اما موفق شده بود حامیانى را بر ضد آن گرد آورد. به قانون اساسى سوگند خورد

طلبـان را بھبـود بخشـید و روحیـه      معاھده روس و انگلیس بر سر تقسیم مناطق نفوذ در ايران دوباره موقعیـت سـلطنت  

شـاه نیـز بـه حملـه     . تعدادى از روساى قبايل نیز به طرفدارى از شاه وارد تھران شـدند . خواھان را ضعیف كرد مشروطه

ھـاى مختلـف و    بست و جماعتى عظیم، مجلس ملى، دفـاتر انجمـن  طلبان را به گلوله  پرداخت و بريگاد قزاق مشروطه

ھا طبقـه   در جريان آشوب«الشعراى بھار بعدھا در اين باره نوشت كه  ملك. خواھان مھم را غارت كردند خانه مشروطه

  » .فقـــط طبقـــه متوســـط بـــه مشـــروطیت وفـــادار مانـــد      . تـــر حـــامى اســـتبداد بودنـــد    اعیـــان و طبقـــات پـــايین  

  دىمطبوعات و آزا• 

آن  ٢٠خواھان بود كه بر اساس اصـل   قمرى نشانه پیروزى مجدد مشروطه ١٣٢۵تصويب متمم قانون اساسى در سال 

ھـا و   با اين شـرايط چـاپ روزنامـه   » .گردد آزاد و مشمول توقیف نمى... ھاى مخالف اسالم كلیه انتشارات به جز كتاب«

، )چـاپ كلكتـه نیـز ادامـه يافـت     (المتـین در تھـران    حبـل سـرآمد ايـن نشـريات تمـدن،     . مجالت فكاھى بسـیار زيـاد شـد   

ھـا را بـرمال سـاخته و دموكراسـى نوظھـور را       كوشـیدند تـا سوءاسـتفاده    صوراسرافیل و مساوات بودند كه آگاھانه مى

كردنـد، در شـیوه    ھاى سیاسى را تخطئه مـى  ھاى جديد كه باشگاه ھا مانند برخى انجمن ساير ارگان. حراست كنند

براى شاه، مطبوعات چون مار چندسرى بود كه تعطیل كـردن يـك روزنامـه بـه معنـاى ناديـده       . كمتر متعھد بودندكار خود 

متمم قانون اساسى بود، اما نشريات ھم به چـاپ كاريكاتورھـاى زيـادى از پادشـاه قاجـار و دوسـتان او        ٢٠گرفتن اصل 

ھاى زيادى  ن و ديگر شھرھا افزايش يافت و انجمنھا در تھرا چاپ شبنامه. افزود زدند كه بر ترس شاه مى دست مى

ھـا ماننـد انجمـن تبريـز،      شـاه تعـدادى از انجمـن    در نتیجـه محمـدعلى  . در حمايت از مشروطه و ضدشاه تشـكیل شـد  

ھـا در تھـران حملـه شـد و تـابلوى       بـه دفـاتر روزنامـه   . را تعطیل اعالم كرد... القدس، عدالت، مجاھد و المتین، روح حبل

كار باال گرفـت و در  . ھا نیز محاكمه و محكوم شدند ھمچنین مسئوالن تعدادى از روزنامه. ھا شكست از نشريهاى  پاره

بـه تـوپ بسـتن    . ھاى شاه توقیف و ترور مديران مطبوعات شـدت گرفـت   عدالتى خواھان به بى پى اعتراضات مشروطه

. آنھا دستگیر، زندانى، تبعید، ترور يا اعـدام شـدند  تر كرد تا حدى كه تعدادى از مديران  مجلس اوضاع مطبوعات را وخیم

ھـا و اجتماعـات عمـومى از جملـه تعزيـه و عـزادارى را ممنـوع سـاخت و          شاه حكومت نظامى اعالم نمود، كلیه انجمن

نفر از مخالفان خود را كه موفق به فرار يا تحصن در سفارت عثمانى نشده بودند دسـتگیر   ٣٩.مجلس ملى را منحل كرد
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اهللا  اهللا خراسـانى و آيـت   آيـت . شاه به حدى بود كـه واكـنش علمـاى نجـف را برانگیخـت      شدت جنايات محمدعلى. كرد

بـه عمـوم ملـت حكـم خـدا را اعـالم       « : مازندرانى پس از شـنیدن اخبـار و وضـع ايـران فتـوايى بـدين شـرح صـادر كردنـد         

  الیوم. داريم مى

واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظـم محرمـات و بـذل    از اھم ) شاه محمدعلى(ھمت در دفع اين سفاك جبار 

و سر مويى مخالفت و مسـامحه   -ارواحنا فداه -توجه در استحكام و استقرار مشروطیت به منزله جھاد در راه امام زمان

ران در شھرھاى مختلف شورش و آشوب برپا شـد و مـردم بـه سـمت تھـ     » .به منزله خذالن و محاربه با آن حضرت است

. گروھى از آنھا وارد تھران شدند و شاه مجبور شد در سفارت روسیه متحصن شود ١٢٨٨تیر سال  ٢٢در . حركت كردند

  .از میان فاتحان تھران مجلسى تشكیل شد و محمدعلى میرزا را از شاھى عزل كرد

  

  

  

 نھاد  صد

  قراوالن مطبوعات مشروطه پیش

  بیژن مومیوند

ھاى تبريز و تھـران برسـر مـتمم قـانون اساسـى بـه          و در بحبوحه كشاكش ١٢٨۶رداد خ ٩نامه صوراسرافیل در  ھفته

بـه   ١۵از شـماره  . خان تبريزى فعالیت خود را آغاز كـرد  مديريت میرزا جھانگیرخان شیرازى و با حمايت مالى میرزا قاسم

تر از نشـريات وقـت    زبان تر و خوش لصوراسرافیل راديكا. اكبر دھخدا به عنوان دبیر و نويسنده به آنھا پیوست بعد على

  .اند وچھار ھزار تخمین زده ھزار تا بیست تیراژ آن را بین پنج. بود و ظرف چند ھفته پرطرفدارترين نشريه شد

شد و با شـعار   درج مى» فاذا ھم من االجداث الى ربھم ينسلون الصور و نفخ فى«صوراسرافیل كه در باالى آرم آن آيه 

پـس از بمبـاران   . شروع به كار كرده بود تا سه روز قبل از به توپ بستن مجلس منتشـر شـد  » اخوت حريت، مساوات و«

المتكلمین در باغ شاه به دست مخالفان مشروطه خفه شـد، ولـى دھخـدا و     مجلس، میرزا جھانگیرخان به ھمراه ملك

عدت معاضدالسـلطنه پیرنیـا و چنـد تـن از     دھخدا به اروپا رفت و در آنجا بـا مسـا  . دربردند خان جان سالم به میرزا قاسم

  .آزاديخواھان توانست سه شماره از صوراسرافیل را به ھمان سبك منتشر سازد

دھخـدا  . تر كنـد  ھاى شھرى و روشنفكران راديكال را كم بار توانست فاصله عظیم بین توده صوراسرافیل براى نخستین

ھنگـامى كـه سوسیالیسـتى جـوان بـود در ايـن نشـريه مطالـب         نامـه جاودانـه شـود     قبل از آنكه به خـاطر تـدوين لغـت   

دھخدا دريافتـه بـود كـه سـبك ادبـى جديـدى       . نوشت مى» دخو«و با نام مستعار » چرند و پرند«طنزآمیزى تحت عنوان 

ھـاى كھـن فارسـى     ھا و حكايت  كرد و به مثل اى روزمره استفاده مى از زبان محاوره. براى انقالب در افكار الزم است

ھـاى اجتمـاعى، سیاسـى و فرھنگـى ايـران را بـه ھجـو و نقـد            داد و بسـیارى از سـنت   عناى سیاسى جديدى مىم

  .گرفت مى

ھـاى دموكراتیـك ايجـاد     بیـان و سـاير آزادى   در واكنش به اقدامات مخالفان مشروطه و موانعى كه آنان بر سر راه آزادى 

ھاى خرافى افزود و به شیوه تمثیلـى خـاص خـود     روطه و سنتكردند صوراسرافیل بر انتقاد خود از علماى ضدمش مى

داستان از ايـن قـرار بـود كـه مخالفـان      . داستان مالقات خیالى شیطان و جنود مخالف مشروطه را به رشته تحرير درآورد

  .مشروطه از وضعیت خود چنان مايوس بودند كه دست به دامان شیطان شدند



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

 

٢٨ 
 

  

چینـى بـا    ھاى روحـانیون ضدمشـروطه را در رديـف دسیسـه     ان خیالى كه فعالیتصوراسرافیل با بحث درباره اين داست

دانست، به ذكر وقايع مستندى از سراسر كشور پرداخـت كـه ھمـین قشـر در آن دخیـل بودنـد و بـه دلیـل          شیطان مى

ى انتقـاد  ھايش به روحانیون مخالف مشروطه موقتًا توسط حكومت تعطیل شد، اما در اولین شماره بعـد از تعطیلـ   حمله

  .اهللا نورى به قلم يك زن ناشناس را به چاپ رساند فضل اى از شیخ سابقه بى

كم نگیرنـد و خیـال نكننـد كـه كـل ملـت بیـدار شـده          اين زن از خوانندگان خواسته بود كه قدرت علماى مستبد را دست

  .سرمقاله ھمین شماره خواستار آزادى بیشتر انديشه شده بود. است

پرسـتان ھشـدار داده بـود كـه      نھا مرز آزادى به خطر نیفتادن آزادى ديگران معرفـى شـده بـود و بـه كھنـه     در اين مقاله ت

  .شـان را از روى زمـین خواھـد شسـت     ھـاى تـازه مـردم اراضـى مقدسـه آنھـا را فراگرفتـه و خرافـات منـدرس          خواسـته 

بـه گفتـه دھخـدا گروھـى     . طیـل شـد  سرمقاله مذكور علماى تھران را به خشم آورد و باز ھم به طـور موقـت نشـريه تع   

بـا وجـود ايـن    . متشكل از پنجاه طلبـه بـه دفتـر نشـريه حملـه كـرده و نويسـندگان صوراسـرافیل را مھدورالـدم دانسـتند          

ھـاى مختلـف انتشـار صوراسـرافیل در اواسـط آبـان          خـواه مجلـس و انجمـن    ھا با پادرمیانى نمايندگان ترقى  مخالفت

  .شد از سر گرفته ١٢٨۶

ه بر مباحث سیاسى يكى ديگر از موضوعات مورد عالقه صوراسرافیل مناسبات زن و مرد و ساختار فرھنگى جامعه عالو

ھاى كنترل پدران، شـوھران و روحـانیون بـر     گفت و ماھیت استثمارى و شیوه دھخدا از روابط خانوادگى سخن مى. بود

بدون عشق و عالقه، ازدواج كودكان و تعدد زوجات انتقاد ھاى مصلحتى  كرد و از مھجوريت زنان، ازدواج زنان را ھجو مى

  .كرد مى

زنى بعد از مـرگ پـدر   «: ناامنى زنان در زندگى را با ناامنى كل ملت مقايسه كرد» چرند و پرند«ھاى    در يكى از ستون

وافقـت بـه عقـد خـود     تر وكالت ارث خود را داد، اما مـرد از وكالـت خـود سوءاسـتفاده كـرد تـا زن را بـدون م        به مرد مسن

رسـد كـه ايـن نماينـدگان      روزى مى. دھد ملت ھم با انتخاب وكالى غیرامین، اختیار خود بر امور را از دست مى. درآورد

  ».مجلس و رھبران حكومت دست به يكى كنند و آخرين آثار حريت و منزلت را از عامه مردم بربايند

 ارتباط با صفحه مشروطه

  WWW.100years.irسايت 

  info@100years.irالكترونیك  پست

  article@100years.irارسال مقاالت 
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  ٢٠٠۶مى  ٢ - - ١٣٨۵ارديبھشت  ١٢شنبه  سه

 صد سال

  ، پیروزى مبارزان شاه على مدسرنگونى مح

  ١٢٨٨گزارش سال 

ھاى توپ نیروھاى دولتى كام تبريزيان را تلخ كرد، امـا خبـر پیـروزى     در آغاز اين سال ھر چند كه گلوله: حسن مرسلوند

بخش  خان ارمنى كه پس از زد و خوردى خونین، شھر قزوين را تصرف كردند مسرت مجاھدين گیالن به فرماندھى يپرم

   .بود

تپید كه در يكى ستارخان و باقرخان بـا مشـتى مـردم گرسـنه و سـركوب شـده        نبض انقالب اكنون در تبريز و قزوين مى

خان و سردار محیى و سپھدار تنكابنى به ھمراه گروھى از مـردم جـان بـر كـف نھـاده       كرد و در ديگرى يپرم پايدارى مى

  . كرد پیشروى مى

اندھى سردار اسعد بختیـارى در حـال سـاماندھى بـود تـا بـه صـف انقالبیـون         نیروى سومى ھم در جنوب كشور به فرم

  ھاى جھان متمدن را پر كرده بود اخبار محاصره تبريز و نرسیدن آذوقه به شھر، روزنامه. بپیوندد

  

خورند و از گرسنگى جـان   اى از جھان مردمانى ھستند كه چرم و ريشه گیاھان را مى وجدان بشرى از اينكه در گوشه

  .سپارند به درد آمده بود مى

از اين رو نماينـدگان سیاسـى دولتـین روس و انگلـیس بـراى پرھیـز از مـتھم شـدن در ايـن رويـداد ضدبشـرى بـه ديـدار              

بس اعالم كنـد تـا گنـدم و خواربـار بـراى اھـالى شـھر و         شاه رفتند و از وى خواستند تا براى يك ھفته آتش محمدعلى

ستارخان عاجزانه از شاه خواست كه بھانه به دست نیروھاى بیگانه ندھـد  . اده شودھاى مقیم تبريز فرست كنسولگرى

  . و راه عبور آذوقه را بگشايد

  . در اين میان رويداد غرورانگیزى گرسنگى تبريزيان را از يادھا برد

ھـوارد  . راب كـرد ھـاى مشـروطه ايرانـى، خـاك تشـنه تبريـز را سـی        در راه دفـاع از آرمـان    اى آمريكـايى  خون گرم بیگانـه 

آموخته دانشگاه پرينستون كه به دعوت مدرسه آمريكايى مموريـال   میالدى و دانش ١٨٨۵باسكرويل زاده شده به سال 

المللى به تبريز آمده بود، به صف مجاھدين پیوسـت و در نبـردى    براى تدريس تاريخ عمومى و حقوق بین ١٢٨۵در پايیز 

  .شھادت رسیدخودخواسته در جنگ غازان دلیرانه به 

ھا علیه استقالل میھن خود تبانى كرد و چون اجازه  خواھان، شاه با روس به ديد مشروطه. تبريز ھمچنان در بحران بود

رسانى بـه كنسـولگرى    رسانى به شھر را نداد، بھانه براى سپاھیان متجاوز روس فراھم آورد تا به دستاويز كمك آذوقه

ــاع روســیه،  ــراده تــوپ    و اتب ــت و تــاز قــرار دھنــد         بــا دو ع ــز شــوند و شــھر را مــورد تاخ   . و چنــد مسلســل وارد تبري

چاره كار را در بركنارى مشیرالسلطنه صـدراعظم ديـد تـا بـه جـاى      . در پايتخت نیز شاه كنترل اوضاع را از دست داده بود

رت بنشاند، اما چنـد  رحمى و شقاوت شھره بود بر كرسى صدا السلطنه را كه به بى میرزا نايب وى عموى خود كامران

روز بعد از كرده پشیمان شد و پس از اعالن عفو عمومى و اعاده مشـروطیت، سیاسـتمدار معتـدل و ماليمـى ھمچـون      

ناصرالملك را به صدارت برگزيد و چون وى در اروپا بود به طور موقت سعدالدوله به جانشینى وى ھیات دولت را تشـكیل  

  . داد

افزون بر اينھا شاه دردسر بزرگ ديگرى داشت و . توانست اوضاع را كنترل كند بود و نمى اين كابینه نیز دولت مستعجل

  .آن مخالفت علماى نجف با او بود
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تـرين   میرزا خلیل سه تن از برجسـته  محمدحسین حاج آخوند مالمحمد كاظم خراسانى، شیخ عبداهللا مازندرانى و حاج

تـرى   شاه را مخالف اسالم دانستند و وى را تھديد به اقدامات جـدى مراجع مقیم نجف طى اعالمیه شديداللحنى رفتار 

  .كردند

چرخید تـا اينكـه در تابسـتان گـرم ايـن سـال،        خواھان مى روز بیشتر به سوى مشروطه شاھین ترازوى سیاست روزبه

نیروھـاى  . شـید ھاى تاريخى خود، بـه طـور زودگـذر، شـاھد پیـروزى را در آغـوش ك       ملت ايران در يكى از نادرترين بزنگاه

خان از شمال و نیروھاى سردار اسعد بختیارى با ھزار سوار و يك عراده توپ از جنوب به  مردمى سپھدار تنكابنى و يپرم

  . سوى تھران آمدند و در نزديكى پايتخت به ھم پیوستند

تا آنان را از ورود بـه   كابینه متزلزل سقوط كرد و نمايندگان سیاسى روس و انگلیس به اردوى نظامى مجاھدين شتافتند

. نتیجه ماند و اردوى مجاھدين ھمانند سیلى خروشـان بـه سـوى تھـران سـرازير شـد       مذاكرات بى. پايتخت برحذر كنند

. آباد به استحكام مواضع خود پرداخت و دستور سنگربندى شھر و اماكن مھم دولتـى را صـادر كـرد    شاه نیز در سلطنت

  . ن به خود بگیردرفت كه رنگ خو انقالب مشروطیت مى

خواھـان بـه    در بادامك، نزديكى تھران نبرد خونینى میان مجاھدين و نیروھاى دولتى درگرفـت كـه بـا پیـروزى مشـروطه     

عمارت بھارستان كه محـل  . آباد وارد تھران شد و سنگر به سنگر پیش رفت سپاه انقالبیون از دروازه بھجت. پايان رسید

ھـاى اطـراف نیـز     خیابـان . بـه تصـرف انقالبیـون درآمـد و پايگـاه مركـزى آنـان شـد        مجلس اول بود و مدرسـه سپھسـاالر   

_ تن و نبرد خیابانى شديدى میان نیروھـاى قـزاق بـه سـركردگى كلنـل لیـاخوف روسـى         به سنگربندى شد و جنگ تن

  .رفتند گام به سوى فتح و پیروزى پیش به و نیروھاى انقالب درگرفت و مجاھدين گام_ كوبنده مجلس اول  درھم

شـاه و ھمسـر و    تیرماه با تسلیم لیاخوف و بامداد روز بعد با پناھنده شدن محمدعلى ٢۴سرانجام اين نبرد تاريخى در 

  .نزديكانش به سفارت روسیه در زرگنده تھران به سود انقالبیون پايان پذيرفت

به منظور پناھنده شدن ھجوم بردنـد  ھاى روس و انگلیس  نیروھاى استبدادى و سركوبگران مردم به سوى سفارتخانه 

ھايشان بیفرازند و  ھاى بیگانه نیز تعداد زيادى پرچم براى مستبدين فرستادند تا در بام خانه و شگفتا كه آن سفارتخانه

  .در امان باشند

اره كه از بیست و ھشت نفر از انقالبیون تشكیل شده بـود، اد » كمیسیون مجلس عالى«فرداى پیروزى انجمنى به نام 

  . كشور را برعھده گرفت

بـه علـت   . ساله او احمدمیرزا را به سلطنت برگزيد شاه را از سلطنت خلع كرد و فرزند سیزده اين كمیسیون محمدعلى

  . صغر سن احمدشاه، عضدالملك رئیس ايل قاجار را نیز به نیابت سلطنت گماردند

و نیـز  . ارمنى را به رياست نظمیه كل كشور منصـوب كـرد   خان ھمین كمیسیون ھیات وزيران جديد را معرفى كرد و يپرم

  .كمیسیون دستور برگزارى انتخابات دور دوم مجلس را صادر كرد

دادستان اين دادگاه شیخ ابراھیم مجتھدزنجانى . از نھادھاى ديگرى كه پس از پیروزى تشكیل شد، دادگاه انقالبى بود

  .باشـى توپخانـه و عـده ديگـرى را صـادر كـرد       اهللا نورى و آجـودان  ضلدستور اعدام صنیع حضرت و مفاخرالملك و شیخ ف

» مـديره انقـالب   ھیـات «شاه و ھمراھان از ايران، كمیسیون عالى منحل شد و جاى خود را بـه   پس از خروج محمدعلى

  .داد

ب و رويـش احـزا  . السـلطنه و سـران مشـروطه در ھمـین سـال افتتـاح شـد        مجلس دوم نیز با حضـور احمدشـاه و نايـب   

مطبوعات در ھمین سال اتفاق افتاد و با ھزاران دريغ و افسوس بايستى گفت كه آنان كاردھايشان را نه بـراى تقسـیم   

  .نان، بلكه براى به دست آوردن نام بیرون كشیده بودند
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 زاده سیدحسن تقى

  به سوى تجدد

  بیژن مومیوند

ھا افتاده  افتند كه به اسم او بر سر زبان اى مى جمله آيد، ناخودآگاه ھمه به ياد زاده مى وقتى اسم سیدحسن تقى

زاده بـیش از آن كـه    اما واقعیت آن است كـه تقـى  » براى پیشرفت ما بايد از نوك سر تا فرق پا غربى شويم«و آن اينكه 

ام زاده از روشنفكران برجسـته تبريـزى بـود كـه تمـ      تقى. براى غربى شدن تالش كند براى آزادى و مشروطه تالش كرد

زاده در انقالب مشروطه و نیـز رھبـرى مجلـس ملـى در      نقش برجسته تقى. مدت عمرش در كارھاى سیاسى گذشت

  .تصويب نمودن قوانین مدرن و پیشرفته بر ھمگان مسلم است

شمسى در تبريز متولد شـد و در كـودكى پـدرش را از     ١٢۵۶زاده فرزند سیدعلى اردوبادى در شھريور  سیدحسن تقى

پس از شاگردى در محضر علماى تبريز به نجف رفته و در آنجا ھفده سال نزد شیخ مرتضى انصـارى تحصـیل   . دست داد

ايـن  . خـان تربیـت كتابفروشـى كـوچكى بـاز كـرد       ش به تبريز بازگشت و به اتفاق میـرزا محمـدعلى   ١٢۵٠كرد ودر سال 

  زاده با تقى. كتابفروشى محل تجمع روشنفكران تبريز شد

ھاى عربى و فارسـى چـاپ قـاھره و اسـتانبول بـا تحـوالت سیاسـى جھـان تـا حـدى آشـنايى يافـت و              مطالعه روزنامه

زاده در آغـاز مشـروطه در انتخابـات مجلـس      تقى.ھاى سیاسى كشیده شد رفته به مسیر تجددخواھى و جنجال رفته

اش پذيرفتـه   اشـت اعتبارنامـه  با آنكه سى سال د. اول كه صنفى بود به عنوان نماينده صنف بازرگانان تبريز انتخاب شد

در ھمان روز اول كه وارد شدم مرحـوم حـاج سـیدمحمد    «: كند او روز اولى كه به مجلس رفته را چنین توصیف مى. شد

در تبريـز شـما آدم حسـابى قحـط بـود كـه       : مرحوم حاج سیدمرتضى مرتضوى به شوخى گفت صراف نماينده مجلس به

صـبر كنیـد تـا ھمـین آقاپسـر بـه       : لس فرستادند؟ اما مرحوم حاج سیدمرتضى گفـت اين پسر را به عنوان نماينده به مج

خـدمت  » .اند ھا چه كسى را به نمايندگى خود به مجلس اول روانه كرده حرف بیايد، آن وقت خواھید فھمید كه تبريزى

ھاى پرحرارت  او با نطق. زاده در مجلس اول تالش در تدوين و تصويب مواد مترقیانه متمم قانون اساسى بود بزرگ تقى

السـلطان معـروف بـه اتابـك از      امـین .خود توانست نمايندگان مجلس را به سمت خود بكشاند و بـه اھـداف خـود برسـد    

زاده بـود كـه در آن اتابـك را بـه      دلیل اين امر سخنرانى تقـى . زاده به تھران با وى مخالفت ورزيد ھمان ابتداى ورود تقى

. يافـت  مخالفت و خصومت اين دو نفر ھر روز افزايش مـى . ت او به ايران اعتراض كرده بودخیانت متھم كرده و به بازگش

زاده مـتھم رديـف اول شـناخته شـد و      ھاى خصمانه وقتى اتابك در جلو مجلس ترور شد، تقى به جھت ھمین مخالفت

اى از  پ بسته شدن مجلس عـده بعد از به تو.اند زاده با كمك حیدر عمواوغلى اتابك را ترور كرده شد كه تقى گفته مى

زاده به سفارت انگلستان  المتكلمین میرزا جھانگیرخان و سیدجمال واعظ كشته شدند و تقى روشنفكران از جمله ملك

پـس از مـذاكرات   . زاده را از سفارت خواستار شد امـا سـفارت ايـن درخواسـت را رد كـرد      شاه تحويل تقى. پناھنده شد

بر اين اساس او مجبور به ترك وطن شد و تا روى كـار آمـدن مجلـس    . ده از ايران تبعید شودزا بسیار مقرر گرديد كه تقى

در دور دوم مجلس از طرف مردم تھران و ھمچنین بار ديگر از تبريز به نمايندگى انتخاب شـد،  . دوم ھمچنان در تبعید بود

ف دو حزب دموكرات و اعتـدالیون بـاال گرفـت و كـار     در مجلس دوم اختال. وكالت تھران را رد كرد و وكالت تبريز را قبول كرد

زاده را كه لیدر پارلمانى حزب دموكرات بود صـادر كردنـد در نتیجـه ايـن      به جايى رسید كه علماى نجف حكم تكفیر تقى

تـرور سـیدعبداهللا   . گرفـت سـه مـاه از مجلـس مرخصـى خواسـت       ھاى پیاپى كـه ھـر روز دامنـه آن بـاال مـى      كشمكش

اصـناف مختلـف جلـو مجلـس گـرد آمـده و       . زاده شـد  سران اعتدالیون بود سبب افزايش حمالت بـه تقـى  بھبھانى كه از 

محمـدخان   اعتـدالیون علـى  . ھا درصدد كشتن او برآمدنـد  خواستند و حتى چند نفر از اعتدالى زاده را مى مجازات تقى
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زاده را ملغـى   ه مجلـس اعتبارنامـه تقـى   را كشتند و به شدت فشار بر مجلس افزودند تا آنجـا كـ  ) زاده خواھرزاده تقى(

. زاده به تبريز رفت و پس از سه ماه رھسـپار اسـتانبول شـد و بعـد از دو سـال بـه اروپـا رفـت         به دنبال آن تقى. ساخت

زاده  تقـى .زاده در آلمان مقارن با جنگ جھانى اول به كمك جمعى از ايرانیان مقیم آلمان مجله كاوه را منتشر كـرد  تقى

ــ ــر ســلطنت مــدت    در دوره پ ــس از تغیی ــدگى مجلــس انتخــاب شــد و پ ــه نماين ــز ب ــه  نجم و ششــم نی ــاھى در كابین كوت

الممالك وزير خارجه شد و ھمچنین به مدت سه سال وزير دارايى كابینه مخبرالسلطنه ھـدايت بـود و پـس از     مستوفى

در مھرمـاه  . نماينده مجلـس انتخـاب شـد    آن سفیر ايران در پاريس و لندن شد تا اينكه در دوره پانزدھم باز ھم به عنوان

زاده به عضويت سنا و رياست آن انتخاب شد و در دور بعدى سنا ھـم بـاز ھـم     كه مجلس سنا تشكیل شد تقى ١٣٢٩

زاده در چنـد سـال    تقـى . عضويت و رياست آن را به او سپردند ولى به واسطه ضعف و پیرى از رياست سنا استعفا داد

كـرد تـا آنكـه روز چھارشـنبه ھشـت       گردان حركـت مـى   ردپا قادر به راه رفتن نبود و با صندلىآخر زندگى خود به علت د

  .در تھران درگذشت ١٣۴٨بھمن 

  

  

  

 نھاد  صد

  آقاى مشروطه گل

  خبر باشى اى نسیم شمال خوش

  رسد زمان وصال كه به ما مى

 -ق.ه ١٣٨٧ -ھجرى شمسـى  ١٢۴٩قزوينى در سال  احمد حسینى اشرف قزوينى معروف به گیالنى فرزند سید سید

انـد و او دچـار فقـر و     اش را غصب كرده ماھه بود كه يتیم شد، در يتیمى ملك و مال و خانه شش. در قزوين به دنیا آمد

پرستى او را به ايـران   در جوانى به عتبات رفته و چندى در كربال و نجف زيست و بعد شور میھن. تنگدستى شده است

ضـمیر آشـنا شـده     ين آمده و از آنجا در بیست و دو سالگى به تبريـز رفتـه و بـا پیـرى روشـن     سید به قزو. كشیده است

دوره تحصیالت مقدماتى را در تبريز گذرانده و ھیئت و جغرافیا و صرف و نحـو و منطـق و ھندسـه و علـوم متـداول      . است

  . ديگر را آموخته و پس از آن عازم گیالن شد

 ١٣٢۵الـدين در سـال    اشرف اى با مضامین فكاھى و طنز بود كه سید اى چھارصفحه نسیم شمال در اصل نام روزنامه

شمســى گــاھى مرتــب و گــاھى نامرتــب بــه چــاپ  ١٢٩٠در رشــت تاســیس كــرد و تــا ســال  -شمســى١٢٨۶_ ق  .ه

 ١٢٨٧در سـال  . اين روزنامه حـاوى انتقـادات شـجاعانه از اوضـاع سیاسـى و اجتمـاعى آن زمـان ايـران بـود         . رساند مى

در نتیجـه انتشـار روزنامـه    . ھا برچیده شدند ھا و انجمن جرى شمسى به دنبال به توپ بسته شدن مجلس، روزنامهھ

الدين به تھـران   اشرف سید ١٢٩٣درسال . متوقف شد -زمان فتح تھران ١٢٨٨تا سال ، -سال نسیم شمال به مدت يك

  . آمد و انتشار روزنامه را در تھران ادامه داد

آور حـاكم بـر جامعـه، مـوقعیتى جـدى       عد از انقالب مشروطه، طنز در ادبیات ايران به جھت فضـاى خفقـان  به طور كلى ب

  بـه علـت آزادى و آزادگـى   . الـدين گیالنـى قـرار گرفـت     اشـرف  يافت و مورد توجه شـاعران و نويسـندگان ازجملـه سـید    

به واسـطه  . مردم سرشار استپرستى و عشق به آزادى و  شخصیتش اشعار وى از احساسات و عواطف شديد وطن

ادبانه، اشعارش در میان مردم محبوبیت  ھاى بى اش و ھمچنین عارى بودن از ركاكت كالم و ھزل زبان ساده و عوامانه

  .شناختند مى» نسیم شمال«و مقبولیت زيادى پیدا كرد تا جايى كه وى را به اسم آقاى 



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

 

٣٣ 
 

  

يقین داشته باشید كه اجـر او در آزادى ايـران   «: گويد وى مى سعید نفیسى در مقدمه ديوان كامل نسیم شمال درباره

خـان   حتى اين مرد شريف بزرگوار در قزوين تفنگ برداشته و با مجاھدان دسـته محمـد ولـى   . كمتر از اجر ستارخان نبود

  ».تنكـــــابن ســـــپھدار اعظـــــم و سپھســـــاالر اعظـــــم جنـــــگ كـــــرده و در فـــــتح تھـــــران جانبـــــازى كـــــرده بـــــود 

الـدين   اشـرف  بینـیم كـه كمتـر نـامى از سـید      شود، مى ن و مقاالتى كه درباره مشروطه نوشته مىبا اين وجود در متو

الـدين كمتـرين ادعـايى نسـبت بـه نقـش        اشرف توان اين دانست كه سید ناشناسى را مى علت اين حق. آمده است

بزرگـى او در اينجـا اسـت    «: گويـد  باز سعید نفیسى درباره آزادگى و بزرگوارى وى مى. خود در مشروطه نداشته است

نـه ھرگـز در موقـع انتخابـات از     . كه با اين ھمه نفوذى كه در مردم داشت ھرگـز درصـدد برنیامـد از آن سـود مـادى ببـرد      

  ».كسى راى خواست، نه به خانه صاحب مسندى و خداوند زر و زورى رفت

  اى جنت معارف، ويران شدى چرا

  از رخت علم يكسره عريان شدى چرا

  جھالت بريان شدى چرا در آتش

  اى بى معین و مونس بى اقربا وطن

اكبـر طـاھرزاده اكبـر گوينـده قفقـازى       الدين اقتباس يا ترجمه آزادى از اشعار میـرزا علـى   اشرف قسمتى از اشعار سید

ھمه را  ترين ھدف ھنرى او بوده است كه در حقیقت دفاع از استقالل ايران و دشمنى با تجاوزكاران بیگانه بزرگ. است

اشـعار اصـیل او نیـز، كـه     . داد آمیزى كه از صـابر آموختـه بـود، نمـايش مـى      آتشین و با سبك ھزل در قالب اشعار گرم و

فروشـان،   ھـا وطـن   در اين سـروده . تاثیر مستقیم صابر سروده شده، پر از طنز خفیف و در عین حال كوبنده است تحت

ــه    ــانى ك ــه كس ــاران و دشــمنان آزادى و كلی ــه     خیانتك ــاد اســتھزا و ريشــخند گرفت ــه ب ــد ب ــردم نبودن ــور و م ــد كش در بن

  به نام  كه  است  ھزار بیت  بر بیست  اشعار او مشتمل  مجموعه  الدين  اشرف سید  اثر ادبى  ترين  مھم.اند شده

ى ھجرى قمرى شايع كردند كه وى بـه بیمـار   ١٣۴۵در سال .است  شده  در دو جلد چاپ  باغ و بھشت  شمال  نسیم

شناسى مردم را در زمان اقـامتش   نا  و بازھم حق. است و با اين دستاويز وى را به تیمارستان بردند جنون مبتال شده 

  .بینیم در تیمارستان و در زمان مرگش مى

  .چشم از جھان فروبست ١٣۵٢الدين گیالنى در ذيحجه سال  اشرف سرانجام سید

  حافظا عشق و صابرى تا چند

  وش است بنالناله عاشقان خ

  

  

  

  ديوان كامل نسیم شمال، انتشارات سعدى: منبع

 صد متن

  مروج پرسشگرى

اش بیـدارى ايرانیـان و    پژوھى بود كه ھـدف اساسـى   عبدالرحیم طالبوف، نوگرا، آزاديخواه و دانش: حمیدرضا صداقت

امـل و نیكبختـى انسـان را در    او تك. براى طالبوف، دانـش ارزش و ارجـى ويـژه داشـت    . آشنا ساختن آنان با دنیاى نو بود

 ١٢٨٠/ ق  ١٣١٩به ھمین سبب به فكر باز كردن مدرسه افتاد و در سـال  . دانست دستیابى به دانش و فناورى نو مى



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

 

٣۴ 
 

عبـدالرحیم  .اى بـراى ايرانیـان بـاز كـرد     رفت، در بادكوبه مدرسه المتكلمین كه از راه بادكوبه به اروپا مى ش با يارى ملك

ــد  ) ش.ه ١٢٢٣_  ١٢٩٠/ ق .ه ١٣۵٠_  ١٢٢٩(طــالبوف  ــا آم ــه دنی ــز ب ــوى ســرخاب تبري ــر  . در ك ــب، درودگ ــدرش ابوطال پ

در . ھاى نـو بـود، رفـت    سالگى تبريز را ترك كرد و به تفلیس كه كانون انقالب و انديشه١۶عبدالرحیم در . تھیدستى بود

بعد به ثمرخان شوره، مركـز داغسـتان   چندى . ھاى دانش جديد را فرا گرفت آنجا زبان و ادبیات روسى و برخى از رشته

او با پیمانكارى، دارايى ھنگفتى گرد آورد و با آسودگى خاطر به خواندن و نگارش . رفت و تا پايان عمر در آنجا به سر برد

او با تاريخ، ادبیات و فلسـفه ايـران و فرھنـگ اسـالمى و     . ھاى طالبوف بر خرد استوار است بنیان انديشه.كتاب پرداخت

بـه گمـان   . ھـاى سیاسـى و اجتمـاعى غـرب آگـاھى داشـت       باورھاى انديشمندان يونان و روم آشنا بود و از نظريـه نیز 

توانــد صــلح و آشــتى را جــايگزين  طــالبوف، تنھــا گســترش آمــوزش و پــرورش و تــرويج شــكیبايى و مــداراى دينــى مــى 

بدالرحیم طالبوف، راز پیشرفت غرب را ع. ھا كند و جامعه را به سوى انسانیت رھنمون شود ھاى ديرينه ملت دشمنى

او بـه  . بنـدد  گذارد و دولت به كار مـى  داند؛ قانونى كه حكومت مى ، آزادى و حاكمیت قانون مى در برخوردارى از دانش

در حالى كه باور داشت چاره جز اين نیست . مآبى جديد رويگردان بود ھاى ايرانى پايبند و از فرنگى آرمان ملى و سنت

او پـس از  . اما بايد با اراده ملى پیش رويم و در ھمه جا و ھمیشه ايرانى بمـانیم . مدنیت جديد اروپا را بپذيريم كه اصول

پیروزى انقالب مشروطیت، به پاس خدماتش از سوى مردم تبريز به نمايندگى مجلس شـوراى ملـى برگزيـده شـد، امـا      

پیشـنھاد كـرد   . فارسـى معتقـد بـود     دگرگونى خـط و زبـان   طالبوف به.نمايندگى مجلس را نپذيرفت و به ايران بازنگشت

ھـاى شـكل حـروف بـه قائمـه       ھا افزوده شوند و زاويه ھاى آوايى به واژه نقطه از حروف فارسى برداشته شود، نشانه

طالبوف از پیشروان ساده كردن دانش و فناورى جديد است و مفاھیم علمى را به روشنى و سادگى بیان . تبديل گردند

مھمترين اثرش بـه نـام سـفینه طـالبى يـا كتـاب       . اند رسیده سالگى او به چاپ ۶٠تمامى آثار طالبوف، پس از .كند مى

از مھمترين آثار او، افزون بر كتـاب سـفینه طـالبى    . ش در استانبول چاپ شد ١٢٧١/ ق  ١٣١١احمد در دو جلد در سال 

المحسـنین، سیاسـت طـالبى،     ھرى يـا تـاريخ نبـوى، مسـالك    نخبه سـپ :ھاى زير نام برد توان از كتاب يا كتاب احمد مى

  .ايضاحات در خصوص آزادى، مسائل الحیات، ترجمه پندنامه ماركوس، ترجمه ھیات فالماريون

  

  

  

 سرگردانى در تاسیس عدالتخانه

  ١٢٨۵ارديبھشت  ١٢

ديگـر روانـه سـرحدات غربـى     السلطنه حكم رياست كمیته سرحدى آذربايجان را دريافت كرد و بايد تـا چنـد روز    احتشام

الدولـه   كشور شود، اما ھمچنان معتقد است نشست باغشاه تنھا يك فريبكارى از سـوى مخالفـان و بـه خصـوص عـین     

السـلطنه بـا    در اين ديـدار احتشـام  . دھد السلطنه انجام مى المتكلمین ديدارى با احتشام طى اين روزھا ملك. نیست

آن شـب اتابـك بـر    .گذارد المتكلمین قرار ديدار شب با اتابك را مى ت و با ملككند شرايط بھتر اس خوشحالى اظھار مى

كنـد كـه ھـدفش برقـرارى آن در كشـور اسـت و در حـال         پردازد و عنـوان مـى   مى  روال سابق به طرفدارى از عدالتخانه

كند  يگر احساس مىالسلطنه بار د ھا احتشام پس از اين صحبت. نامه عدالتخانه است حاضر نیز در حال نوشتن نظام

كنـد كـه بـه بھانـه صـحبت در        او بـار ديگـر فرامـوش مـى    . كه اتابك راست گفته و در نظرش آزادى و ترقى كشور اسـت 

الدوله در خلوت خدمت آقايان بـود طباطبـايى    در يكى از اين روزھا زمانى كه عین.باغشاه از تھران بیرون فرستاده شده

ضـرر ببینـد مـا      گويد در ايـن میـان و در تاسـیس عدالتخانـه اگـر كسـى ھـم        د و مىكن الدوله مى با ناراحتى رو به عین
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حال .شوند ھاى ما نمى بینند و ديگر محتاج آمدن در خانه كنند، ديگر ظلم نمى ھستیم كه ديگر مردم به ما رجوع نمى

كن كه در تاريخ بـانى عدالتخانـه    كارى. كه عمر من و تو در حال پايان است بیا كارى كنیم تا از ما نام نكويى باقى بماند

سـردرگمى در  .الدوله ابرو درھم كشید و با ناراحتى بیـرون رفـت   پس از صحبت طباطبايى، عین. الدوله بنويسند را عین

الدوله سـردربیاورد كـه يـك روز     توانست از كار عین السابق برقرار بود و ھیچ كسى نمى كار تاسیس عدالتخانه كمافى

. كـرد  داد و از برقرار كردن آن شانه خـالى مـى   داد و روز ديگر به مقابله با عدالتخانه دستور مى بانگ ھمراھى سر مى

الملك صحبت كرده تا در مخالفت  الدوله با ناصر شايعه ديگرى كه در شھر پیچید آن بود كه قبل از مجلس باغشاه، عین

بـا توجـه بـه تحصـیالتى كـه در خـارج از ايـران داشـت و         الملـك   با عدالتخانه سخن گويد و البته دور از ذھن نبود كه ناصر

يافـت كـه بتوانـد بـا تاسـیس       شناختى كه از ممالك مشروطه كسب كرده بود چنین استعدادى را در میان ايرانیان نمى

الملـك داراى يـك جـبن     كسان ديگرى ھـم معتقـد بودنـد ناصـر    . عدالتخانه وارد فضاى جديدى در نحوه اداره كشور بشود

گويد، در حالى كه در واقع داراى عقیده ديگرى است و بنا  كشور سخن مى  ت و ھمه دم از عدم امكان اصالحذاتى اس

  .الدوله چنین سخن گفته است سنجى و به وجود نیامدن دشمنى با عین به مصلحت

  

  

  

  

  

  ٢٠٠۶مى  ٣ - - ١٣٨۵ارديبھشت  ١٣چھارشنبه 

 صد سال

  ھاى دولت انقالبى چالش

  ١٢٨٩گزارش سال 

در آغاز اين سال ستارخان و باقرخان كه از مجلس دوم لقب سردار ملى و ساالر ملى گرفته بودند، با تجلیل فراوان وارد 

مجلس قانونى را گذراند كه به موجب آن تنھا افـراد پلـیس و نیروھـاى نظـامى حـق حمـل سـالح را دارد و        . تھران شدند

ھا يكـى   كابینه. رخان و باقرخان و دولت انقالبى را به رودررويى كشاندھمین قانون بود كه كار مجاھدين به رھبرى ستا

. شـد  كردنـد و نشـانه پريشـانى و چنددسـتگى در میـان سـران انقـالب بیشـتر نمايـان مـى           پس از ديگرى سقوط مـى 

ســپھدار اعظــم . گیــرى كردنــد مستشــارالدوله رئــیس مجلــس و معاونــانش نیــز ھمگــى اســتعفا دادنــد و از كــار كنــاره  

الوزرا پس از لغو قانون كاپیتوالسیون، چاره كار را در توقیـف مطبوعـات سـركش و تنـدرو ديـد و ھمـین كـار موجـب          یسرئ

خواھـان چنـگ و    اكنون جنگ و خونريزى نـه میـان نیروھـاى اسـتبداد و آزادى، بلكـه در جبھـه آزادى      . درگیرى بیشتر شد

عبداهللا بھبھانى، يكى از دو رھبر روحانى مشروطیت، شـدند  چھار نفر از مجاھدين وارد خانه سید. داد دندان نشان مى

ھمگـان بـر ايـن تصـور بودنـد كـه       . مجلس و بازار تعطیل و عزاى عمومى اعالم شد. و او را به ضرب گلوله از پاى درآوردند

يـن  زاده مسـئول ا  اهللا بھبھانى حامى حزب اعتدال بود پس حزب مخالف آن، يعنى دمـوكرات بـه رھبـرى تقـى     چون آيت

زاده را مسـئول تـرور شـناختند و پـس از تكفیـر وى،       علماى نجف نیز وارد معركه شـدند و تقـى  . ترور ناجوانمردانه است

از آن سو میان سپھدار تنكـابنى  . زاده نیز به ناچار راھى اروپا شد تقى. خواستار اخراج او از مجلس شوراى ملى شدند

گیـرى كـرد و    فاتى بروز كرد كه در پى آن سپھدار از سمت خـود كنـاره  كه رئیس دولت بود و سردار اسعد بختیارى اختال

سـالح عمـومى، نیروھـاى انتظـامى بـه فرمانـدھى        در پـى اجـراى قـانون خلـع    . الممالـك داد  جاى خود را به مسـتوفى 
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. خان، پس از گذشت مھلـت قـانونى پـارك اتابـك را كـه قرارگـاه سـتادى سـتارخان و باقرخـان بـود محاصـره كردنـد             يپرم

اكنون اين فرزندان انقالب بودند كـه بـه   . مجاھدين از تحويل سالح خوددارى كردند و كار را به رودررويى نظامى كشاندند

در اين جنگ برادركشـى، نیروھـاى دولـت انقالبـى     . ريختند كشیدند و خون يكديگر را به زمین مى روى ھم اسلحه مى

اى نیـز بـه    گلولـه . ده كشته و چھل زخمى بر جـاى نھادنـد  وسه زخمى و نیروھاى مجاھدين ھج ھفت كشته و بیست

  . پاى ستارخان نشست كه وى را تا آخر عمر كوتاھش گرفتار كرد

. السلطنه درگذشت و بـه انتخـاب مجلـس، ناصـرالملك ھمـدانى بـه جـاى او گمـارده شـد          در اين سال عضدالملك نايب

جـا ديـده    و درگیرى در ھمه سطوح از باال تا بـه پـايین ھمـه   رسید و نزاع  شیرازه امور كشور از ھم گسیخته به نظر مى

نايب حسین كاشى شھر كاشان را سنگربندى كرده و اعالم . قتل و غارت و درگیرى مسئله روزمره كشور بود. شد مى

به ناچار نیروھاى بختیارى بـه فرمانـدھى امیـر مفخـم و سـردار ظفـر از اصـفھان بـه سـوى كاشـان           . كرد سركشى مى

پس از نبرد خونینى كه گـروه زيـادى از ھـر دو سـو كشـته شـد، نايـب حسـین         . تا آتش اين فتنه را فروبنشانند شتافتند

رويیدند  ھاى سركش و تندرو مثل قارچ مى روزنامه. در حوزه فرھنگ نیز اوضاع بھتر از اين نبود. شكست خورد و گريخت

ت سیدضیاءالدين طباطبايى لغو امتیاز شد و به جاى آن، روزنامه افراطى شرق به مديري. شدند  و ھمانند گندم درو مى

  . وى روزنامه برق را منتشر كرد

. داد كـرد و جـاى خـود را بـه كابینـه ديگـرى مـى        شـد، سـقوط مـى    درپى ترمیم مـى  كابینه دستخوش بحران بود و پى

ھا ھجوم بردنـد و بـه غـارت و     در شھر شیراز برخى از متعصبین به محله يھودى. جا را فراگرفته بود وحشت و ترور ھمه

میان سران بختیارى اختالف و . در الر و بندرعباس پانصد نفر غارتگر به چپاول اموال مردم پرداختند. كشتار دست يازيدند

در اصفھان رئیس نظمیه، در اتاق . درگیرى روى داد كه سردار اسعد، ناگزير آنان را براى صلح و آشتى به تھران فراخواند

اش  ى را مورد ھدف گلوله قرار داد كه در اين سوءقصد معتمد خاقان حكمران اصفھان مجروح شد و بـرادرزاده حكمران، و

  الدوله نخستین رئیس مجلس شوراى ملى، خان صنیع در تھران، مرتضى قلى. به قتل رسید

ــرار گرفــت و كشــته شــد     ــارگر روســى ق ــه دو نفــر ك ــه ھــدف گلول ــر . در چھــارراه مخبرالدول ــن گی و دار ناصــرالملك در اي

ھاى شاھى مستقر شد و دربـار باشـكوھى بـراى خـود فـراھم       السلطنه با شكوه فراوان وارد تھران شد و در كاخ نايب

مجلس شوراى ملى ھم پـى در پـى   . بزرگان در انديشه كار خود بودند و زيردستان نیز به رفتار خودسرانه مشغول! آورد

 ۵٧قـانون محاسـبات عمـومى در    . سپرد كه به قانون اعتقادى نداشـتند  مى نوشت و اجراى آن را به كسانى قانون مى

قرارداد اسـتخدام مستشـاران آمريكـايى را تصـويب     . ماده به تصويب مجلس رسید ١۴١ماده و قانون ديوان محاسبات در 

ه بـراى  تومان حقـوق ماھانـ   ۴٠٠ھمچنین مجلس . ھاى خارجى را سر و سامان بخشید ھاى دولت به بانك كرد و قرض

  .تومان براى وراث سیدعبداهللا بھبھانى در نظر گرفت ۵٠٠تومان براى باقرخان و  ٣٠٠ستارخان، 

ھاى پشت پرده با معضل بزرگ ديگرى نیز دست به گريبان بـود   ھا و كشمكش بندى اما دولت انقالبى، جداى از دسته

كردنــد و كــاله نمــدى ســیاه بــر ســر  ھــا تفنــگ بــر دوش رفــت و آمــد مــى و آن حضــور افــراد مســلح بــود كــه در خیابــان

در میـان ايـن گـروه    . نھادنـد  ونى ھـم وقعـى نمـى   كردند و به ھـیچ قـان   گذاشتند و سھم خود را از انقالب طلب مى مى

ھايى كه ھمراه سردار اسعد به تھران آمده بودند و در فتح تھران سھیم بودنـد، بـیش از ھمـه در نظـم      ويژه بختیارى به

سران و فرماندھان آنـان نیـز ھمـه مشـاغل كشـورى و لشـگرى را ھمچـون گوشـت         . كردند اجتماعى اختالل ايجاد مى

ھا را صـادر كـرد كـه نیروھـاى      دولت انقالب به ناگزير فرمان خلع سالح بختیارى. خود تقسیم كرده بودند قربانى در میان

احـزاب سیاسـى و   . تحت فرمان دولت، پس از چند ساعت زد و خورد توانسـت گـروه بزرگـى از آنـان را خلـع سـالح كنـد       

ايـن درحـالى بـود كـه     . و دشمنى را برگزيدند جاى ھمكارى و ھمراھى، راه ستیز مطبوعات نیز به جان ھم افتادند و به
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ھا ھمچنان در  استقالل ايران از طرف دو ھمسايه شمالى و جنوبى يعنى روس و انگلیس ھر لحظه در خطر بود و روس

گیرى كرد و بـه   الوزرا كناره الممالك رئیس در پايان اين سال مستوفى.كردند تبريز و برخى نواحى شمالى تركتازى مى

زده افتـاده در   اصرالملك نايب السلطنه و تصويب مجلس، سپھدار تنكـابنى دوبـاره سـكان ايـن كشـتى توفـان      پیشنھاد ن

  .دست گرفت گرداب بال را به

  

  

  

  

 صد متن

  اهللا نورى برحرمت مشروطه داليل شیخ فضل

ى اسـت كـه خـود    اهللا نورى با مشروطیت و مخالفـت بعـدى و   فضل پرسش و پاسخ زير درباره داليل موافقت اولیه شیخ

  :شیخ پاسخ داده است

بـار منفصـل شـده از     االسالم در افتتاح انتشار اين عنوان جدًا مساعدت فرموديد ولى در اثنا عمـل بـه يـك    حضرت حجت

  ...حضور در مجلس شورا استنكاف و تجافى فرموديد 

لفت و مھـاجرت پیوسـت؟ آيـا    كه اين مساعدات جدى به چه جھت به مخا: محل سئوال از اين فقرات معروضه اين است

موجب شرعى و مقتضى مذھبى داشت و مشروطه را با قوانین قرآنى و مـوازين شـريعت آسـمانى مخـالف يافتیـد كـه       

ــت؟      ــه داشـ ــه و دواعـــى اتفاقیـ ــوارض عاديـ ــرى از عـ ــب ديگـ ــال و مخالفـــت موجـ ــه انفصـ ــا آنكـ ــد؟ يـ   مخالفـــت فرموديـ

اين اوراق گنجايش آن را داشته باشـد، بلكـه شايسـته اسـت كـه      اگرچه جھات فساد اين امر نه به اندازه اين است كه 

انـد و انشـاءاهللا    چنانچه جمعى از اھل علم به استدعاى داعى مشغول. ھاى مبسوطه در اين باب نوشته شود رساله

  .تعالى به انجام رسانیده انتشار داده خواھد شد

ھـا   ھـا بودنـد كـه از ھمسـايه     جديـده و طبیعـى مشـرب    دارد كه منشاء اين فتنه، فرق اظھار مى... لكن اجابه للسوآل

اكتساب نمودند و به صورت بسیار خوشى اظھار داشتند كه قھرًا ھر كس فريفته اين عنوان و طالب اين مقصد باشد به 

اختیـار در تحصـیل آن كوشـید و بـه انـدازه       العـدل را ھـر كـس اصـغاء نمـود بـى       اينكه در طلب عدل برآمدند و كلمه طیبه

منجمله خود داعى ھم اقدام در اين امر نموده و متحمل زحمات سفرا و حضرا . به بذل مال و جان خوددارى نكرد وسعت

وقـت مرمـى    وقتى كه شروع به اجرا اين مقصد شد، ديدم دسته از مردم كـه ھمـه  . شدم و اسباب ھم مساعدت نمود

  .از ايشان شنیده شدكم كلمات موھمه  كم. به بعضى از انحراف بودند وارد بر كار شدند

شد تا آنكه يـك درجـه پـرده از آن برداشـتند و بنـاى انتخـاب وكـال و مبعـوثین و اعتمـاد بـر اكثريـت آرا             حمل بر صحت مى

نويسـى   رفته بناى نظامنامه و قانون باز ھم اغماض شد كه اينھا براى انتظام امور و بسط عدالت است تا رفته. گذاردند

نمايـد كـه جعـل بـدعتى و احـداث       شد كه ايـن دسـتگاه چـه معنـى دارد؟ چنـین مـى       مى گاھى با بعضى مذاكره. شد

فیه چیست؟ اگر مطالب امور عرفیـه اسـت    خواھند بكنند واال وكالت چه معنى دارد؟ موكل كیست و موكل ضاللتى مى

ه وكالـت، واليـت در   اين ترتیبات دينیه الزم نیست و اگر مقصد امور شرعیه عامه است اين امـر راجـع بـه واليـت اسـت نـ      

اهللا فرجه با فقھا و مجتھدين است نـه فـالن بقـال و بـزاز و اعتبـار بـه اكثريـت آرا بـه مـذھب           زمان غیبت امام زمان عجل

اهللا تعـالى طبقـه    نويسى چه معنى دارد؟ قانون ما مسلمانان ھمان اسالم اسـت كـه بحمـد    امامیه غلط است و قانون

اهللا تعـالى   مجتھـدين متحمـل حفـظ و ترتیـب آن شـدند و حـال ھـم حفظـه آن بحمـد         بعد طبقه روات اخبـار و محـدثین و   
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دادند تا آنكه آن دستور ملعـون كـه مسـمى بـه قـانون       جواب اين كلمات را بعضى به تسويالت و تسويفات مى. بسیارند

ايـن ترتیبـات   اساسى است نوشته شد و خواھش تطبیق آن را با قواعد اسالمیه نمودند داعـى بـا يأسـى كـه از فـالح      

داشتم، مماشاتًا مساعدت نمودم و وقتى را صرف اين كار با جمعى از علما كردم و به قدر میسور تطبیق بـه شـرع يـك    

لكن فرقه كه زمام امور حـل و عقـد   . چنانچه مطبوعه مشتمله بر اصالحات و تصحیحات نزد داعى ضبط است. درجه شد

بلكه صريحًا و علنـًا گفتـه كـه ممكـن نیسـت      . كردند ود، مساعدت نمىمطالب و قبض و بسط مھام كلیه به دست آنھا ب

عنـوان مشـروطه    مشروطه منطبق شود با قواعد الھیه و اسالمیه و بـا ايـن تصـحیحات و تطبیقـات دول خارجـه مـا را بـه       

یـات  طور است به مساعدت جمعى ماده نظارت مجتھدين در ھر عصر براى تمیز آراى ھ چون ديدم اين.نخواھند شناخت

محـض  . چون نتوانستند ظاھرًا رد كنند قبول كردند و فصلى با زحمات زياد و توافق ھمه نوشته شـد . مجتعمه اظھار شد

چون اين را ديدند و فھمیدند كه . تثبیت و اينكه رجوعى نشود علیحده به طبع رسانده و به ھمه واليات انتشار داده شد

اند، كردنـد آنچـه كردنـد و ديـدم آنچـه ديـدم و        مره از مقاصد فاسده خود محرومبا اين ترتیب اگر بدون تغییر واقع شود بال

  ...كشیدم آنچه كشیدم

  اهللا نورى، چاپ رسا فضل  محمد تركمان، شیخ شھید: منبع

  

  

 صد چھره

  خراسانى رھبر مذھبى مشروطه

اتى از رھبران سیاسى فرزند مالحسین واعظ ھر) خورشیدى ١٢١٧_  ١٢٨٩(مالمحمد كاظم ملقب به آخوند خراسانى 

  .مذھبى عصر مشروطه و از مراجع مھم و اثرگذار آن دوره بود

وى در بیسـت و دو سـالگى در سـبزوار    . ازدواج و تحصیل مقدماتى مالمحمد كاظم خراسانى در مشھد صـورت پـذيرفت  

  .نزد مالھادى سبزوارى فلسفه خواند و مدتى نیز در تھران به تحصیل فلسفه پرداخت

نزد وى به تحصیل فقـه و اصـول پرداخـت،    ) ش ١٢۴٢(ال بعد راھى نجف شد و تا رحلت شیخ مرتضى انصارى وى دو س

  .پس از آن نیز در محضر میرزا محمدحسن شیرازى به تحصیل پرداخت

به دنبال سفر میرزاى شیرازى به سامرا وى به توصـیه اسـتاد بـه نجـف بازگشـت و بـه تـدريس پرداخـت و پـس از فـوت           

  ترين عنوان جانشین وى و بزرگ یرازى بهمیرزاى ش

  .مرجع تقلید عالم شیعه مشخص گرديد

كننـدگان انبـوه در جلسـات دروس وى، اوضـاع      ھاى علمى و آموزشى به شركت آخوند خراسانى عالوه بر دلمشغولى

  .داشت سیاسى اجتماعى دوران خود را نیز از نظر دور نمى

ايران، آخوند خراسانى به ھمراه جمعى از علماى نجف بـراى بررسـى وضـعیت     خواھان در در بحبوحه مبارزات مشروطه

خواھـان و عـزل    آغاز سفر آخونـد ھمـراه شـد بـا تسـخیر تھـران توسـط مشـروطه        . مشروطیت در ايران راھى تھران شد

 پس از آن برخورد نامناسب سران سیاسى با رھبران مذھبى و روحانیون كـه سـبب  . شاه از منصب شاھى محمدعلى

دلسردى بسیارى در میان حامیان مذھبى مشروطه شد، نتوانست آخونـد خراسـانى را از حمايـت مشـروطیت دلسـرد      

ايشان در نھايت و در حالى كه قصد داشت براى كسب اطالع از وقايع تھران و جلوگیرى از انحـراف ايجادشـده در   . سازد

دلیـل تھديـدھايى كـه از سـوى دولـت       بـه  رحلـت ايشـان را  . جنـبش مشـروطیت عـازم تھـران شـود در نجـف درگذشـت       

  .دھند انگلستان براى ايشان و مراجع ديگر فعال در جنبش مشروطیت ايجاد شده بود به انگلستان نسبت مى
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  دفاع سرمايه ملى• 

شاه قصد دارد با گرو گذاردن جواھرات سـلطنتى از دولـت روسـیه وام     زمانى كه آخوند خراسانى با خبر شد محمدعلى

كـه متشـكل از جمعـى از ايرانیـان آزاديخـواه در اسـتانبول بـود، از آنھـا         » انجمـن سـعادت ايرانیـان   «اى به  در نامهبگیرد، 

گونه معاھـده و   دولت ايران حق ھیچ» نظامنامه اساسى« ٢۵و  ۴خواست اين مسئله را مطرح كنند كه به موجب اصل 

خزانه متعلق به ملت ايران است و مردم موافـق وامـى كـه    استقراض بدون امضاى پارلمان را ندارد و جواھرات موجود در 

عصـر خـود    ايشـان در اقـدامى ديگـر بـه ھمـراه دو مرجـع بـزرگ ديگـر ھـم         . شاه داده شود، نخواھنـد بـود   به محمدعلى

شـاه خـوددارى    عبداهللا مازندرانى از مردم خواست از پرداخت مالیات به ماموران محمدعلى میرزاحسین تھرانى و شیخ

  .در سرنگونى حكومت وى بكوشند كنند و

  جايگاه علمى• 

اول اينكـه وى از اركـان علــم اصـول فقـه در حــوزه تشـیع محســوب      . انــد اعتبـار آخونـد خراســانى را از دو حیـث دانسـته    

خراسـانى  . ترين حامى مشروطیت ايران در میان عالمان دين و مراجع تقلیـد بـوده اسـت    شود و ديگر اينكه بلندپايه مى

اما به چنـد دلیـل مكتـب    . سیاست صاحب آراى بديعى است كه با انديشه فقیھان قبل از وى تفاوت جدى دارددر حوزه 

نخسـت اينكـه آراى سیاسـى وى در میـان آثـار فقھـى،       . سیاسى آخوند خراسانى كمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    

طـور كامـل تـاكنون     راكنـده وى نیـز بـه   اش پراكنده است، دوم اينكـه ھمـین آراى پ   ھا و احكام سیاسى اصولى، تلگراف

گردآورى و تالیف نشده است و در نھايت سومین مسئله بازآفرينى استبداد در لباس مشروطیت پـس از شكسـت ايـن    

ترين اثـر وى، كفايـه االصـول     مھم.وجود آورد جنبش است كه سرخوردگى و ياس را میان علماى دين و مراجع و فقھا به

  .انـد  صـد تـن از مجتھـدان بـر ايـن كتـاب حاشـیه نوشـته         دوره سـطح اسـت و بـیش از يـك     كتاب درسى طالب در پايـان 

المعارف بزرگ اسالمى، جلد اول، مـدخل آخونـد خراسـانى، انديشـه سیاسـى آخونـد خراسـانى، محسـن          دايره: منبع

  كديور

  

  

 صد روز

  شبنامه

شته باشـیم كـه بتـوانیم دفـع مضـرات بكنـیم،       آقايان اگر در ما قوه و توان باشد و صالحیت كارگزارى دا :ابوذر معتمدى 

ماننـد   خادم و كارگر مـى  توانید آسوده بمانید، اگر در فرصتى در اعضا علتى عارض شد كه بلكه از حركت افتاد، بى مى

شود، شما خواھیـد بـود، و ھـر     آن وقت اول كسى كه دستخوش اين ھواپرستان و پايمال ستم و ظلم اين ظالمان مى

  .د و استغاثه بگويند يار و معین نخواھد ديدچه به آواز بلن

خطـاب  [اى چسبانده شده بود كـه آقايـان    امروز صبح بر در خانه بسیارى از تھرانیان شبنامه. تا زود است بايد چاره كرد

ه شـود كـ   اى منتشر نمى در دارالخالفه تھران روزنامه. ايد كه چرا ساكت نشسته] به علما و روحانیون بزرگ عدالتخواه

رسـد، بـه    رسد با ھزاران مشكل به دست مردم مى اھداف و اغراض آزاديخواھان را انتشار دھد، آنچه از خارج ھم مى

دھـد، در ايـن میـان     خصوص كه اگر طرفـدار آزاديخواھـان باشـد، سانسـور حكـومتى مجـالى بـه پخـش آزادانـه آن نمـى          

نفوذ در امور انتشار  ى كه از طرف افراد دلسوز و يا ذىھاي شبنامه. دھند ھا انجام مى بیشترين حركت موثر را شبنامه

  .يابد مى
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اى از روحانیون علنًا چھره درھم كشیده و از  الدوله مخالفت خود را آشكار ساخت و حتى در جمع عده پس از آنكه عین

انى نسبت به ھاى طباطبايى روى برتافت، خطاب طالب و آزاديخواھان به سمت نوشتن شبنامه و يا ايراد سخن صحبت

  .بريد آقايان رفت كه چرا كارى پیش نمى

چشم ملت بـر اقـدامات حسـنه شـما آقايـان اسـت كـه ايـن         : ترين و موثرترين شبنامه بر اين سخن بود كه يكى از مھم

بوستان شريعت مطھره را كه خار و خاشاك اختالف فرا گرفته و رياحین و اشجار آن از بروز جـور و اعتسـاف اھـل ظلـم و     

رسم دين و آئـین از میـان برخاسـته، بـازار عـدل و داد كـه اس و اسـاس         یان از طراوت و ثمر افتاده عنقريب اسم بىطغ

شرع قويم و اصل بنیاد طريق مستقیم است كاسد و اخالق و منابع اسالمیان به طورى فاسد بشود كه جـز بـه غـزوات    

  .احمد مختار و به حمالت حیدر كرار اصالح نشود

شـمرند اولـین دشـمن جـان و      ھـايى كـه خـود را از ھواخواھـان سـلطنت مـى       آن«: يـن شـبنامه چنـین آمـده    در ادامه ا

نخستین خصم قوى پنجه شخص سلطان ھستند، اسم خود را بھانه كامرانى خويش قرار داده بستگى و نوكرى دولـت  

ن ديـو رجـیم از كلمـه مباركـه     را مايه ثروت و احتشام خـود نمـوده از مراسـم رسـومات عـدالت و افتضـاح معتدلخانـه چـو        

پرستان در اندك زمانى داراى دولت  گريزان و در ھراسند، بلى اگر قوانین اسالم به میان آمد ھر يك از اين نفس) الحول(

  Aboozar@gmail.com. شمار و صاحب ضیاع و عقار نخواھند شد تا القاى شبھات نمايند بى

  

  

 نھاد  صد

  نو  ايران

  بیژن مومیوند

انتشـار ايـن روزنامـه    . ارگان حزب دموكرات و مھمترين و معتبرترين روزنامه تھـران در دوره مشـروطه دوم بـود   » نو  ايران«

دمـوكرات وابسـته     دمـوكرات برجسـته كـه بـه حـزب      آغاز شد و چندين سوسـیال  ١٢٨٨شھريور  ٢صورت مستقل در  به

به عنـوان ارگـان رسـمى كمیتـه      ١٢٨٩آبان   ۴تعطیل شد، اما در  ١٢٨٩ايران نو در تابستان . كردند مى بودند آن را اداره

ھاى ايران در قرن بیسـتم   ترين مطبوعات سوسیالیست ايران نو يكى از جدى. مركزى حزب دموكرات دوباره منتشر شد

  .نگارى به سبك اروپايى را در ايران رواج داد بود و روزنامه

بـار در   نخسـتین ) دو شاعر برجسـته اوايـل قـرن بیسـتم    (كرمانشاھى  الشعرا بھار و الھوتى از اشعار اولیه ملكبعضى 

اروپـايى از جملـه الكسـاندر دومـا ولئـو تولسـتوى بـا ترجمـه          در اين روزنامه آثار نويسـندگان برجسـته  . ايران نو چاپ شد

نقــد خــود از جامعــه طبقــاتى، تعصــب علیــه زنــان،   ھمچنــین ايــن روزنامــه بــا. فارســى در دســترس عمــوم قــرار گرفــت

ھـاى قـومى و مـذھبى تـاثیر فراوانـى بـر فضـاى اجتمـاعى و سیاسـى آن دوران           ستیزى و ديگر اشـكال تعصـب   يھودى

از ضـرورت آزادى بیشـتر و   . كـرد  ھا و تفسیرھاى مربوط به مسائل اجتمـاعى زمانـه را چـاپ مـى     ايران نو نامه. گذاشت

ھـاى   ھا كامًال در انتقاد از سیاست سرمقاله. داد وران و دھقانان داد سخن مى كارگران و پیشه تحصیل زنان و مصائب

ھـاى مـذھبى و    ايران نو انواع تعصـب . شدند ھاى اروپايى در خاورمیانه، آسیا و آفريقا نوشته مى امپريالیستى و قدرت

ايرانى نھضت از  -ھايى از حامیان ارمنى نامه ھاى غیرمسلمان آشكار كرد، قومى مسلمانان ايرانى را نسبت به اقلیت

ھـاى ديگـر را    ھاى تھران و ايالـت  ستیزى در خیابان ھايى از يھودى جمله اعضاى حزب داشناك به چاپ رساند و نمونه

ھیـات تحريريـه آن شـامل    . ستیزى در ايران سخن گفت ايران نو نخستین نشريه فارسى بود كه علیه يھودى. فاش كرد

حـامى مـالى   . زاده سردبیرش از يك خانواده روحـانى بـاكو بـود    محمدامین رسول. ارمنیان ايران و قفقاز بود مسلمانان و
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) صـبح (نـام آراوود   روزنامه و مدير آن يك ارمنى متمول موسوم به ژوزف بازيل بود كه به روزنامه ارمنى حزب داشـناك بـه  

شـمار   ھـاى جنـاح چـپ بـود و آينـه مواضـع گونـاگونى بـه         ئولوژىايران نو نماينده آراى انواع ايـد . كرد نیز كمك مالى مى

ھـا و   مقالـه . كردنـد  رفـت كـه اعضـاى حـزب دمـوكرات در قبـال مسـائل اجتمـاعى و سیاسـى آن زمـان اتخـاذ مـى             مى

اسالمیسـم ھمـه در كنـار     دموكراسى و حتى پـان  ھاى مختلف درون سوسیال ھايى در تائید لیبرالیسم، گرايش بحث

گیـرى   صورت تريبونى درآمد كه در آن از ماھیت انقـالب مشـروطه ايـران و جھـت     اين روزنامه به. خورد ھم به چشم مى

جاى دو گزينه انقالب و اعتدال از موضع بینـابین دينـى تكامـل طرفـدارى      نويسندگان ايران نو به. شد اش بحث مى آينده

ھـاى اروپـايى    ت، تجارت و قشون براساس مدلبه معنى تجديد سازمان اقتصاد، صنع» راه تكاملى توسعه«. كردند مى

ايران نو از خوانندگانش خواسـت تـا بـه نشـانه اعتـراض علیـه ادامـه         ١٢٨٨در اسفند . و اصالحات تدريجى اجتماعى بود

  .را جشن نگیرند و اين تقاضا ھم اجابت شد ١٢٨٩اشغال روسیه نوروز 

در ايـن  . ھم چاپ كـرد » شود حمله از مطبوعات شروع مى«ن اى با عنوا ايران نو پس از صدور دستور تعطیلى سرمقاله

سرمقاله نوشته شده بود كه آزادى مطبوعات را به ھر قیمتى بايد حفظ كرد، زيرا اولین وسیله دفاع از حقـوق انسـانى   

اولین ارتجاع . طور شده در ھمه جا و ھمه وقت اين«: رود و در ادامه آمده بود شمار مى و دشمن استبداد نوخاسته به

وقتى بخواھند آدمـى را لخـت كننـد يـا اينكـه او را بكشـند       . حمله خود را به مطبوعات وارد آورده و اين ھم طبیعى است

گیرند تا اينكه صدا درنیاورد و بعـد دسـت و پاھـايش را     نمايند دھن آن شخص را مى اول كارى كه حرامیان و جانیان مى

  ».بندند تا مقابله نكند مى

المللـى اجتمـاعى و    زاده و تیگران ترھاكوبیان كه سعى داشتند از بسـیارى از مسـائل ملـى و بـین     ولھاى رس نوشته

ــه    ــرين اســناد ب ــد از مھمت ــه دھن ــل ماركسیســتى ارائ ــن دوره اســت  سیاســى تحلی ــده از اي ــا خواســتار  . جــاى مان آنھ

گرايانـه و   بـر دريافـت انسـان   ناسیونالیسم جديدى بودند كه نه تحمیلى باشد و نـه مبتنـى بـر مـذھب يـا قومیـت بلكـه        

  .ھاى روشنگرى مبتنى باشد اى از ناسیونالیسم طبق سنت غیرمذھبى گسترده

  

  

  

 شناسى كتاب

  بحران مشروطیت در ايران

ــران «كتــاب  :محمــود فاضــلى  ــان از انتشــارات موسســه مطالعــات و  » بحــران مشــروطیت در اي نوشــته حســین آبادي

در ايـن كتـاب موضـوعاتى ھمچـون     . انتشار يافتـه اسـت   ١٣٨٣سال  صفحه در ۶۵٩ھاى سیاسى است كه در  پژوھش

اهللا نـورى، بحـران ايـران در مشـروطه اول، انجمـن       ھـاى شـیخ فضـل    مقدمات بحران مشروطیت، مبانى نظرى ديـدگاه «

سازان بر اريكه قدرت، تكوين كـانون دسیسـه در نھضـت مشـروطه ايـران،       سعادت استانبول و حوادث دوره فترت، بحران

ھاى يھودى در دوره دوم مشروطه، احزاب سیاسى در دوره دوم مشـروطه، واپسـین    انیون و مشروطه دوم، انجمنروح

ھــا، اقتصــاد  و بــازى گــرگ ١٩٠٧روزھــاى عمــر مشــروطه دوم، بحــران اقتصــادى ايــران در دوره دوم مشــروطه، قــرارداد  

  .مورد توجه كتاب قرار گرفته است» سیاسى ايران در دوره مشروطه

  انقالب مشروطیت ايران

از سوى  ١٣۵٢نوشته دكتر محمد اسماعیل رضوانى است كه در سال » انقالب مشروطیت ايران«اى  صفحه ٢٠٣كتاب 

ورود مظاھر تمدن اروپا بـه ايـران و دگرگـون    «در اين كتاب موضوعاتى ھمچون . انتشار يافته است» سینا ابن«انتشارات 
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ھـا در ايـن دوره تـاريخ، ورود     و ظھـور مـردان بـزرگ در ايـن دوران، انتشـار روزنامـه       ١٢١٢ ھاى ھا در سال شدن انديشه

مظاھر تمدن جديد به ايران در عصر ناصرى، عواملى كه موجب طغیان تـوده مـردم گرديـد، از دسـت رفـتن ايـاالت ايـران،        

مشروطیت و قیام تبريـز و ظھـور    ھا و دريافت قروض، ظھور انقالب مشروطیت، محمدعلى شاه و دادن امتیاز به خارجى

  .مورد توجه نويسنده بوده است» ستارخان، سفر سوم شاه به اروپا و تاثیر قیام ستارخان

  مطبوعات سیاسى ايران در عصر مشروطیت

از سـوى   ١٣۶٩نوشته عبدالرحیم ذاكر حسین است كـه در سـال   » مطبوعات سیاسى ايران در عصر مشروطیت«كتاب 

ھـاى   در اين كتاب عالوه بر پیشینه قـدرت . كتاب شامل دوازده فصل است. ات دانشگاه تھران انتشار يافته استانتشار

گانه در جامعه ايران، قدرت آزاديخواھى، مراحل مختلف مشـروطیت، احـزاب سیاسـى شـامل احـزاب تـوده، وطـن،         سه

وعـات ايـن دوران، قـانون اصـالح قســمتى از     تـر ديگـر، مطب   اھمیــت اتحـاد ملـى، اسـتقالل، ايـران و احـزاب كوچـك و كـم       

 ١٣٢٢نامه دادگاه زمـان حكومـت نظـامى مصـوب سـال ،      مطبوعات، متمم قانون اصالح قسمتى از قانون مطبوعات، آئین

مجالس قانونگذارى چھاردھم الى ھفدھم، احزاب عمده سیاسى اين دوره تاريخى ھمچون فرقه دموكرات، حزب ايـران  

  .ن و ساير رويدادھاى مھم اين دوران مورد بحث قرار گرفته استنو و حزب دموكرات ايرا

  

  

  

  

   

  ٢٠٠۶مى  ۶ - - ١٣٨۵ارديبھشت  ١۶شنبه 

 صد سال

  ايران در تب بحران

  ١٢٩٠گزارش سال 

  وند حسن مرسل

م نوروز اين سال را دولت مشروطه به دلیل پامال شدن استقالل ايران توسط نیروھاى متجاوز روسـیه عـزاى ملـى اعـال    

ــز نگــران . كــرد ــى نی ــه نظــر  اوضــاع داخل ــده ب ــدروى   . رســید مــى  كنن ــود كــه از تن ــر ســر آن ب ــت مشــروطه ب ــا و  دول ھ

داشـت دو انقالبـى سـرخ يعنـى      ھاى افراطى جلوگیرى كند و به ھمین جھت سپھدار تنكابنى دستور باز گرى انقالبى

بـود كـه نحـوه تھیـه و سـاخت       ین كسـى كه به حیدرخان بمبـى نیـز شـھرت داشـت و او نخسـت     -اوغلى   حیدرخان عمو

و يـار   -انـدازى را مـورد اسـتفاده قـرار داد      ھاى دستى را از روسیه به ايران آورد و در دوران پیش از پیـروزى، بمـب   بمب

در اصـفھان بـه دلیـل كمبـود نـان و      . شورش و انقالب در امان نماندنـد   ھا نیز از آتش شھرستان. محمدخان را صادر كرد

را مورد حملـه و غـارت قـرار دادنـد و رئـیس آن را بـه طـرز         -شھردارى -ھا ريختند و ساختمان بلديه  ه خیابانغله مردم ب

ھاى شھر ھجوم بردند و ھمه زندانیان  بھره نماندند، حتى به زندان ساير ادارات و اماكن دولتى نیز بى. فجیعى كشتند

ايـن شـورش نیـز بـا برجـاى نھـادن       . ديد و دستور تیراندازى داد كار را در سركوب مردم حاكم اصفھان چاره. را آزاد كردند

در بھـار ايـن سـال بنـا بـه تصـويب مجلـس، مورگـان شوسـتر آمريكـايى بـراى            .اى كشته و زخمـى بـه پايـان رسـید     عده

ار او ھنوز پشت میز ك. به ھمراه شانزده نفر از ھمكاران و مشاوران خود وارد تھران شد دھى اوضاع مالى ايران  سامان

در اين میان رئیس دولـت سـپھدار   . ھاى با وى آشكار شد ھا و مخالفت ھا، كارشكنى بندى خود ننشسته بود كه صف
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تنكابنى نیز تاب نیاورد و به طور ناگھانى ھیات دولت را به امان خدا رھا كرد و به گیالن رفـت و در آنجـا اعـالم كـرد قصـد      

منشى سران انقالب، سـپھدار بـه تھـران بازگشـت و اسـتعفا داد كـه مـورد        با پادرمیانى و كدخدا. خروج از كشور را دارد

. على شاه مخلوع به ايـران بـود   انگیز ديگرى رخ نماياند و آن بازگشت محمد در اين میان رويداد شگفت. قبول واقع نشد

بزرگى فـراھم آورد  آورى مقادير زيادى سالح و مھمات، سپاه  تپه با گرد السلطنه در گمش وى به ھمراه برادرش شعاع

الدولـه كـه    مخلـوع، ابـوالفتح میـرزا سـاالر      سو بـرادر ديگـر شـاه    از آن. تا براى به دست آوردن تاج و تخت به تھران بیايد

شاه مخلوع بـه گرگـان رفـت و مـورد     .  وارد سنندج شد و وى نیز به گردآورى سپاه پرداخت  مدعى تاج و تخت برادر بود،

خـان   يكـى از فرمانـدھان نظـامى وى علـى    . طه و آزادى سـودى نديـده بودنـد قـرار گرفـت     استقبال مردمى كه از مشرو

السلطنه نیـز وارد بابـل شـد و مـورد      شعاع. الدوله شاھرود را تصرف كرد و با سپاه خود به سوى تھران روان شد  ارشد

ھدار تنكـابنى مخـابره كـرد و تـا     الوزرا سـپ  شگفتا كه شاه از گرگان تلگرافى به رئیس. استقبال مردم آن شھر قرار گرفت

تر كرد  بدگمانى به سپھدار را تیز  اين رفتار شاه آتش! رسیدن خود به تھران، زمام امور را به رئیس دولت انقالبى سپرد

السـلطنه اسـفنديارى نیـز مـتھم بـه سـازش بـا شـاه          محتشـم . و سران انقالب به ناچار وى را از مقام خود عزل كردنـد 

انقالب مشروطه حتى در شكل ظاھرى آن به خطر افتـاد و چیـزى نمانـده    . رأى به بركنارى وى دادمخلوع شد و مجلس 

خارجى در اين كشور رحل اقامت افكنده بود و استبداد داخلى نیز كـه نماينـده     استعمار. بود كه چراغ آن خاموش شود

اى جز  بزنگاه تاريخى، سران مشروطه چاره در اين. گیرى تاج و تخت بود در حال بازگشت و بازپس  آن شاه مخلوع بود،

در آغاز كار ھـواداران  . جويى برخاستند ناچار دوباره گرد ھم آمدند و به چاره ھمكارى و اتحاد با يكديگر نداشتند، پس به

سپس مجلس شوراى ملى به سرعت قانونى را گذرانـد كـه مـتن آن    . شاه مخلوع را در تھران بازداشت و زندانى كردند

كسانى كه محمـدعلى میـرزا را دسـتگیر يـا اعـالم نماينـد يكصـد ھزارتومـان جـايزه دريافـت خواھنـد كـرد و             «: بودچنین 

السلطنه را اعدام يا دستگیر نمايند براى ھر كدام بیست و پنج ھزار تومان پاداش داده  كسانى كه ساالرالدوله و شعاع

نى، ھیچ سخنى از عـرق ملـى و دفـاع از آزادى و مشـروطه     بینیم در اين اطالعیه قانو گونه كه مى ھمان» .خواھد شد

در مشھد گروه زيادى از مردم در صحن حرم امـام  ! آيد و ھرچه ھست سخن از پول و پاداش مادى است به چشم نمى

اى جـز ايـن    دولت انقالب چاره. شاه شدند و ساير اماكن مذھبى گرد ھم آمدند و خواستار سلطنت محمدعلى) ع(رضا

در ايـن زد و خـورد نیـز عـده زيـادى كشـته و       . ين شورش مردمى را نیز سركوب كند و آتش فتنـه را فروبنشـاند  نديد كه ا

در اين نبرد فرمانده سپاه . نخستین رويارويى نیروھاى دولتى با سپاه شاه مخلوع در فیروزكوه اتفاق افتاد.مجروح شدند

به نزديكى تھران رسیده بود، در امـامزاده جعفـر ورامـین     از ديگر سو ارشدالدوله نیز كه. شاه رشیدالسلطان كشته شد

نبـرد سـختى میـان دو سـپاه درگرفـت كـه بـا پیـروزى         . رو شـد  خـان ارمنـى روبـه    با نیروھاى دولتى به فرماندھى يپـرم 

وى طبـق قـوانین   . زخمـى و دسـتگیر شـد و سـپاھش از ھـم پاشـید       ارشدالدوله. چشمگیر نیروھاى دولتى پايان يافت

ساالرالدوله اما در پیشروى خود بـه ماليـر رسـید و پـس از شكسـت نیروھـاى       . اكمه صحرايى و تیرباران شدنظامى مح

آباد اراك رفت و آنجـا را نیـز بـه تصـرف خـود درآورد و خـود را پادشـاه ايـران اعـالم كـرد، امـا ايـن              نظامى شھر به سلطان

تنـدر بـر سـر او فـرود آمدنـد و وى پـس از شكسـتى        خوانده به درازا نكشید و نیروھـاى دولتـى ھماننـد     پادشاھى خود

السلطنه نیز در حوالى مازندران با نیروھاى ھـوادار دولـت درگیـر شـد كـه بـه شكسـت وى         شعاع. سخت، متوارى شد

در پايیز ھمین سال، دولت بريتانیـا سـربازان ھنـدى خـود را در جنـوب ايـران پیـاده كـرد و در ھنگـامى كـه جنـگ            .انجامید

در پـى ايـن اقـدام    ! ھـا در جنـوب ايـران جـا خـوش كـرده بودنـد        ھـا در شـمال و انگلیسـى    كـرد، روس  ىداخلى بیداد م

مورگـان شوسـتر آمريكـايى از ايـران      -١وھشت ساعته به ايران داد تا  ھا، دولت روسیه نیز اولتیماتومى چھل انگلیسى

دولـت ايـران خسـارت     -٣گلـیس باشـد و   از اين پس استخدام اتبـاع خـارجى بـا اجـازه دولتـین روس و ان      -٢اخراج شود، 



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

 

۴۴ 
 

الدولـه وزيـر امـور خارجـه عقیـده       ھرچند كـه برخـى از دولتمـردان ھماننـد وثـوق     ! لشكركشى روسیه به ايران را بپردازد

در پـى ايـن   . داشتند كه اولتیماتوم روسیه را دولت ايران بپذيرد، امـا مجلـس پـايمردى نشـان داد و اولتیمـاتوم را رد كـرد      

نیروھـاى  . ھـا شـكل گرفـت    ھاى مردمى آغاز و بازارھا بسته شد و تظاھرات خیابانى علیه روس نمايشاقدام مجلس، 

ايـران در تـب بحـران خـارجى و داخلـى      . متجاوز روسى نیز از رشت و تبريز به قزوين آمدنـد و در آن شـھر موضـع گرفتنـد    

آخوند مالمحمد كاظم خراسانى . ادنددر اين ھنگام علماى ھوادار مشروطه در نجف واكنش تندى نشان د. سوخت مى

فقیـه برجسـته    -و شیخ عبداهللا مازندرانى براى نجات میھن، عزم سفر به ايـران كردنـد كـه متاسـفانه آخونـد خراسـانى      

سـفارت  . به ناگھـان درگذشـت و سراسـر ايـران و عـراق را غـرق در انـدوه و مـاتم كـرد          -االصول شیعه و نويسنده كفايه

ولتیماتوم را شش روز ديگر تمديد و تھديد كرد چنانچـه سـه خواسـته آنـان پذيرفتـه نشـود، چھـار        روسیه در تھران مدت ا

السلطنه بختیـارى رئـیس دولـت از مجلـس خواسـت تـا اولتیمـاتوم         صمصام. ھزار سرباز روسى وارد تھران خواھند شد

رئیس نظمیه نیز به مجلس اولتیماتوم خان  در اين میان يپرم. روسیه را بپذيرند، اما مجلس باز ھم ايستادگى نشان داد

االختیار برگزينند تا آنان دسـت بـه ايـن اقـدام      داد كه ظرف چھار ساعت يا اولتیماتوم روسیه را بپذيرند يا پنج نماينده تام

در مجلس نیز میان مخالفین و موافقین ستیزه درگرفت و كار به جايى رسـید كـه چنـد نماينـده بـه شـدت زخمـى        . بزنند

ايـن رويـداد نشـان داد كـه سـران مشـروطه       . رانجام مجلس تسلیم شد و پنج نماينده داراى اختیـار را برگزيـد  س. شدند

ھـاى   توانند يگانگى و وحدت خـود را حفـظ كننـد و ايـن در حـالى بـود كـه سـالدات         حتى در برابر تھديد خارجى نیز نمى

ھیات دولت از ايستادگى . ھا را غارت كردند غازهاى زدند و م روسى در گیالن و تبريز و مشھد دست به كشتار گسترده

وى نیز فرمان انحالل مجلس را صادر كرد و شـگفتا  . السلطنه خواستار تعطیلى مجلس شد مجلس انتقاد كرد و از نايب

وى با گروھى از ھواداران خود به مجلس رفت و پس از اخراج نماينـدگان،  . خان ارمنى بود كه مامور بستن مجلس، يپرم

ــر ايــن رفتــار، روس! آن را قفــل زددر  ــزى و ھفــت تــن ديگــر از   ھــا نیــز در تبريــز چنــد روز بعــد، ثقــه  در براب االســالم تبري

شوسـتر از  ! نفر از مجاھـدين را دسـتگیر و زنـدانى كردنـد     ٢٠٠خواھان را در روز عاشورا به دار آويختند و نزديك به  آزادى

سـاالرالدوله نیـز پـس از شكسـتى سـنگین از      . دار كـل ايـران شـد    زانـه جـاى او مسـیوبرنارد بلژيكـى خ    ايران اخراج و به

  .نشینى كرد و شاه مخلوع ھم ناامید و مايوس از ايران بیرون رفت كرمانشاه عقب

  

  

 دوستى بھبھانى  طلبى عثمانى، وطن فرصت

  طلبى عثمانى فرصت•

  ١٢٨۵ارديبھشت  ١۴

كنـد تـا بـا     السلطنه پیشـنھاد مـى   عثمانى داشته و به احتشام آبادى ارتباط بالنسبه نزديكى با سفیركبیر يحیى دولت

آبادى آن بود كه در سفر پیش روى  قصد دولت. وى ديدارى داشته و با يكديگر از نزديك آشنا شده و دوستى برقرار كنند

 .الســلطنه بــه ســرحدات، ســفیر عثمــانى در ايــران بــا وى آشــنايى داشــته تــا بلكــه وى را ھمراھــى نماينــد    احتشــام

آبادى و دوستى ديگر براى آمادگى اين آشنايى به ديدار سفیركبیر   دولت. السلطنه ھم اظھار خوشحالى كرد احتشام

االصـل اسـت و اظھـار     شـوند سیدحسـن شوشـترى كـه از علمـاى شوشـترى       زمانى كه بـه سـفیر وارد مـى   .روند مى

بیـك بـر جمـع وارد     ستشار سفارت، ابـراھیم نزديكى با سفیر دارد، نشسته در ھمین حین كه در خدمت سفیر بودند، م

دھـد، خـدمت آقـا     بیـك پاسـخ مـى    كند آيا ماموريت خود را به پايان رساندى؟ ابراھیم شود، سفیر از او سئوال مى مى
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وارد  در اين بین اين دو میھمان تـازه . سیدعبداهللا بھبھانى و صدرالعلما رفتم، زمان كم بود تا خدمت بقیه علما نیز برسم

  شوند كه جريان خدمت رسیدن مستشار سفارت نزد علما چیست؟ ى كنجكاو مىايران

اى از  علمـاى اعـالم اگـر طايفـه    : رساند با اين مضـمون  اى به رويت اين افراد مى در نتیجه اين كنجكاوى مستشار ورقه

از مسلمین جنـگ كننـد   مسلمین قومى را كه عناد و لجاج آنھا با مسلمین محقق باشد تحريك نمايند كه با طايفه ديگر 

و يا طلیعه جنگ واقع گردند، آيا اين كار جـايز اسـت يـا خیـر؟ در پـايین ايـن مطلـب ھـم امضـاى سـیدعبداهللا بھبھـانى و            

جايز نیست و اين اوضح افراد سبیل كافر بر مسلم اسـت بـه   «خورد كه سیدعبداهللا نوشته كه  صدرالعلما به چشم مى

ايـن حركـت يـك    .و صدرالعلما ھم اين مسئله را تايید كـرده اسـت  » .مسلمین سبیالاهللا لكافرين على ال حكم لعن بجعل

عمل سیاسى از طرف دولت عثمانى بود، در اين شرايط به مانند اكثر دوران گذشته ارامنه رابطه خوبى با ايران داشتند 

تن امضـا از علمـا، آن بـود كـه راه     منظور سفیر از اين دستخط و گرف. و چه بسیار از آنھا در ايران به زندگى مشغول بودند

حركات سیاسى ايران از توجه به ارامنه را بسته و با گرفتن جواز حرام بودن آن دولـت ايـران را بـراى دسـت برداشـتن از      

شـود كـه اختالفـات مـرزى میـان        تـر مـى   اين دستخط زمانى براى عثمانى حیاتى. حمايت ارامنه تحت فشار قرار دھد

مانـد و در اثـر    آبادى، سیدحسن شوشـترى از امضـا بـازمى    با اظھار تعجب دولت.بیشترى يافته ايران و آن كشور شدت

خواھـد كـه تلگـراف فرسـتاده      كند، سـفیر رو بـه مستشـار مـى     آبادى كه اين ورق موضوع را مشخص نمى اصرار دولت

ا كـه دشـمن مسـلمانان ھسـتند     به ثبوت پیوسته دولت ايران طايفـه ارامنـه ر  «: شده از وزارت خارجه عثمانى را بخواند

شـما از علمـاى ايـران    . تحريك كرده است كه در اين اختالف سرحدى آنھا را طلیعه جنگ خود قرار بدھـد و بـا مـا بجنگـد    

  »استفتاء نمايید كه اين كار جايز است؟

و ايـن تكذيبیـه    كند كه اتابك اعظم ھم آن را تكذيب كـرده  كند و سفیر تصديق مى آبادى اين مطلب را تكذيب مى دولت

آبـادى عنـوان    در جواب سفیر دولـت . به كشور متبوع فرستاده شده ولى به علت دستوررسید بايد اين عمل انجام شود

اى ديگـر ظلـم كنـد، آيـا بـر ديگـرى واجـب نیسـت بـه ھـر            اى از مسـلمانان بـر طايفـه    كند كه ممكـن اسـت طايفـه    مى

  ان براى آن قائل شد جلوى آن را بگیرد؟تو اى كه توان دارد و حجت عقلى و شرعى مى وسیله

آبـادى بـه سـفیر كـه      كند و پس از انـدرز دولـت   ھا ابواب جمعى سفارت را از امضاى ورقه در محل مايوس مى اين حرف

شما بايد رشته الفت مابین دو دولت اسالمى را محكم نمائید نه بر چوب جدايى و عـدم تفـاھم بكوبیـد و آنكـه نگذاريـد      

  .شود ساله به ھدر رود از خدمت سفیر خارج مى فراھم شود و زحمات چنديناسباب كدورت 

  دوستى بھبھانى  وطن•

  ١٢٨۵ارديبھشت  ١۶و١۵

كنـد و   رود و او را از مـذاكرات درون سـفارت آگـاه مـى     السـلطنه مـى   آبادى پس از ديـدار بـا سـفیر، نـزد احتشـام      دولت

اتابك ھم از قبل از سیدعبداهللا عصـبانى بـوده و از   . كند م عنوان مىالسلطنه ھم اين روايات را براى اتابك اعظ احتشام

السـلطنه را بـر ضـد     مخالفت سید با خودش خوب آگاھى داشته و مترصد فرصت براى تاختن علیه سید بوده، احتشـام 

بايـد بـا   كنـد   آبـادى رفتـه و عنـوان مـى     السـلطنه بـا نـاراحتى نـزد دولـت      فرداى واقعه احتشـام . كند سیدعبداهللا پر مى

آبـادى و   كنـد كـه دولـت    طباطبايى صحبت كرد و او را از خیانت سیدعبداهللا آگاه ساخت و آنقدر بر مسئله پافشارى مى

آبـادى چـون بـه مخالفـت اتابـك و       دولـت . كنـد كـه علیـه بھبھـانى دسـت بـه عملـى بزننـد         المتكلمین را وادار مـى  ملك

اى در دست اتابك براى ضربه زدن بـه اھـداف آزاديخواھـان و     حربه دانست اين نیز سیدعبداهللا به خوبى واقف بود و مى

تر عمل كرده و در ابتـدا بـرادر خـود را بـه نـزد سـیدعبداهللا        الخصوص مخالف اصلى خودش بھبھانى است، عاقالنه على

اين حركـت  دھد در صورتى كه  كند و توضیح مى فرستد و او را از نتیجه كارى كه براى دولت عثمانى كرده آگاه مى مى
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اى بـزرگ در   اى به دست عثمانى براى مخالفت در مسئله ايران و سرحدات مـرزى و ھـم بھانـه    جبران نشود ھم بھانه

رود و امضـاى   در نتیجه اين ديدار آقاسیدعبداهللا بـه سـفارت عثمـانى مـى    . دست مخالفان آزاديخواھى ايران خواھد بود

شود كـه امـروز نیـز دو تـن از علمـا يكـى سیدحسـن         عمل مشخص مىگیرد در نتیجه اين  خود را از ذيل ورقه پس مى

میرزاابوطالـب زنجـانى از روحـانیون تھـران بـا       آبادى از امضا خوددارى كرده بـود و حـاج   شوشترى كه ديروز با نھیب دولت

آبادى  ولتالسلطنه به د عصرھنگام، احتشام. اند اند، ورقه را امضا كرده شرح مفصلى كه به نفع دولت عثمانى نوشته

آبـادى و   المتكلمـین و دولـت   ھنگـام ملـك   شـب .دھد كه در تاريكى شب ديدار خصوصى با اتابك در پیش است خبر مى

پیش از آنھا نیرالدوله حاكم تھران ھم حضور پیدا كرده بود، از ھر درى سخن . روند السلطنه، به ديدار اتابك مى احتشام

نالـد كـه او    گويد و از سـید بسـیار مـى    ورقه سفارت توسط سیدعبداهللا مىكنند پس از لختى اتابك از امضاى  آغاز مى

خواھـد كسـى را بـه جـاى بنشـاند كـه از خـودش حـرف           خیانتكار به دولت و ملت است، كه او دشمن من است و مى

امـا   كند كه سید امضاى خود را از ذيل ورقـه پـس گرفتـه بـود     اين سخنان را او در حالى عنوان مى. شنوى داشته باشد

كند كه قصدش راه انداختن عدالتخانه است و به علت اين قبیل  در ادامه باز اتابك عنوان مى.ھنوز كسى خبر نشده بود

كند كه اگر بتواند اين نوع افراد را ھم اصالح كند ديگـر   اى صحبت مى گونه كارھاى بعضى آقايان دست نگاه داشته و به

  .يافت و موضوع سرانجام خواھد مشكلى براى عدالتخانه وجود نخواھد داشت

  

  

 صد چھره

  زمینه سازان مشروطه

مقـام و   پدر او آشپز میرزا بزرگ قـائم . شمسى متولد شد ١١٨۶بیگ در  محمدتقى فرزند كرباليى قربان فرزند تھماسب

نشست و  مقام براى تعلیم فرزندانش معلمى برگزيد، محمد تقى نوجوان نیز پشت در مى وقتى كه قائم. معتمد او بود

مقام استعداد میرزاتقى را غنیمت شمرد و اجازه داد ھمدرس فرزندانش  تا آنكه قائم. داد ھاى معلم گوش مى به گفته

رفته طى كرد تا آنكه يك اتفاق فرصت رشد را به طور ناگھانى براى وى فراھم  بدين ترتیب او مدارج ترقى را رفته. باشد

قمرى خسـرومیرزا   ١٢۴۴گريبايدوف سفیركبیر روسیه در تھران منتھى شد، در اى كه به كشته شدن  پس از غائله.كرد

. میرزاى ولیعھد با ھمراھى ھیاتى كه سرپرستى آن با امیركبیر بود براى عذرخواھى به دربار روسیه رفـت  فرزند عباس

. رالفنـون انـداخت  ساله را بـه فكـر تاسـیس دا   ٢٢خان  ھاى فنى و صنعتى روسیه در اين سفر، میرزا تقى ديدن مدرسه

بـا  .ھاى مدرن بـه ايـران شـد    ھا و انديشه تاسیس اين مدرسه راھگشاى ورود علم و تكنولوژى جديد و به دنبال آن ايده

سـالگى بـه مقـام وزارت     ٣٠ھـاى خـود در    نام نبود، به خاطر توانايى اى صاحب خان فراھانى از خانواده آنكه میرزا تقى

شـاه حكمـى بـراى شـركت در كنفـرانس       قمرى از محمد ١٢۵٢او در سال . بود، رسیدنظام آذربايجان كه منصبى معتبر 

سفر ايـن ھیـات در مجمـوع سـه     . االختیار ايران به سرزمین عثمانى رفت الروم دريافت كرد و به عنوان نماينده تام ارزنه

خـان در   یـت میـرزا تقـى   موفق. الروم امضا شد وگو سرانجام معاھده ارزنه سال طول كشید و پس از ھجده جلسه گفت

سـال سـلطنت درگذشـت،     ١۴پـس از   ١٢۶۴وقتـى محمدشـاه در شـوال    .اين سـفر باعـث تقـدير محمدشـاه از او شـد     

او در تبريـز اعـالم   . سـالگى او مانـده بـود    ١٨ناصرالدين میرزا در حالى به سلطنت رسید كه ھنوز نزديك به چھار مـاه تـا   

در اينجـا وزيـر نظـام بـه كمـك او شـتافت و       . اى سـپاھیان عـاجز مانـد    عـده  پادشاھى كرد اما پیشكار او از ھمراه كـردن 

نامیـد و سـپس در تھـران بـه او لقـب      » امیر نظـام «شاه نیز ابتدا او را . مقدمات سفر شاه جوان به پايتخت را فراھم كرد

اد مقامـات لشـكرى و   امیركبیـر از حقـوق درباريـان كاسـت، بـا فسـ      .داد و صدارت را به وى سـپرد » امیركبیر اتابك اعظم«
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ھاى بسیارى با امیر  اين كارھا باعث مخالفت. كشورى مقابله كرد و تالش كرد امنیت را در نقاط ناامن كشور برقرار كند

الدوله خواھر خود را نیز به  كرد و كمى كه گذشت عزت شاه در ابتدا از كارھاى امیركبیر حمايت مى شد، اما ناصرالدين

سرباز علیـه   ٢۵٠٠بیش از چھار ماه و نیم از صدارت امیركبیر نگذشته بود كه به تحريك دشمنانش ھنوز .عقد امیر درآورد

اين فتنه دو روز بعـد خوابیـد، امـا دشـمنان     . او شورش كردند، به خانه او تعرض كردند و عزل او را از شاه خواستار شدند

ھــاى خــود علیــه امیــر ادامــه  بــه كوشــشامیركبیــر كــه مھــدعلیا مــادر شــاه سردســته آنــان بــود ســاكت ننشســتند و  

ھاى ارباب حكومـت و شـاھزادگان و جـديت او در برقـرارى امنیـت بـه        خوارى ھاى امیركبیر در برابر رشوه مخالفت.دادند

نامه معروفى كه از امیركبیر خطاب به شاه بـاقى مانـده، نشـان از حـد     . جايى رسید كه شاه جوان را ھم نگران ساخت

شـاه يكـى از دسـتورات او بـراى      امیـر پـس از آنكـه ناصـرالدين    . و صـدراعظم در ايـن خصـوص دارد    باالى اختالفـات شـاه  

قربانـت شـوم؛ السـاعه كـه در ايـوان منـزل بـا        «: خوارى يك شاھزاده را نقـض كـرد، بـه شـاه نوشـت      جلوگیرى از رشوه

قم را كه بـه جـرم رشـاء و     الدوله حاكم ھمشیره ھمايونى به شكستن لبه نان مشغولم، خبر رسید كه شاھزاده موثق

الحفـظ بـه    تحـت  فرسـتادم او را . ايـد  ارتشاء معزول كرده بودم، به توصیه عمه خود ابقا نموده و سخن ھزل بر زبان رانده

. زيـاده جسـارت اسـت   . شـود  تھران بیاورنـد تـا اعلیحضـرت بداننـد كـه اداره امـور مملكـت بـا توصـیه عمـه و خالـه نمـى            

خواھى دربار و اصرار شاه و درباريان بر ادامه وضعیت گذشته به جـايى   يى امیركبیر به زيادهبدين ترتیب بى اعتنا».تقى

اين خبر در . شاه امیركبیر را از كلیه مناصب عزل كرد و میرزا آقاخان نورى را به جاى او برگزيد ١٢٣١آبان  ٢٩رسید كه در 

اعلیحضرت قوى شوكت شاھنشاھى بـه اقتضـاى راى   سركار «: روزنامه وقايع اتفاقیه به اين شكل درج شد ۴٢شماره 

جھان آراى ملوكانه صالح و صرفه ملك و ملت و خیر و صواب امور سـلطنت را در ايـن معنـى مالحظـه فرمودنـد كـه میـرزا        

خان را از پیشكارى دربار ھمايون مداخله در امور داخله و خارجه و منصب امـارت نظـام و لقـب اتـابكى و غیرذلـك و       تقى

كاشان تبعیـد   شاه پس از عزل امیر او را به فین».ال و مناصبى كه به او محول بود به كلى خلع و معزول فرمايندكل اشغ

كرد و چیزى نگذشت كه با تحريـك مخالفـانى كـه نگـران بودنـد شـاه از نظـرش برگـردد و دوبـاره امیركبیـر را بـه صـدارت             

روز پس از عـزلش از صـدارت در حمـام بـه      ۵۴ور او امیركبیر برگرداند، به كشته شدن امیر راضى شد و در نھايت با دست

دھد كه شاه بعدھا از عزل و قتل امیر كه به وخامت دوبـاره امـور كشـور     بسیارى از قرائن تاريخى نشان مى.قتل رسید

: نوشـت اى به مظفرالدين فرزند و ولیعھد خود نیـز دربـاره پیشـكار او     ناصرالدين شاه در توصیه. منجر شد، پشیمان شد

سـه سـال و يـك    ».قدر نوكر خوب را بدان، من چھل سالى است بعد از امیر خواستم از چوب آدم بتراشـم و نتوانسـتم  «

اى از اصالحات از باال كه به امنیت و تحديـد فسـاد انجامیـد،     روز دوران صدارت امیركبیر در تاريخ به عنوان نمونه ٢٨ماه و 

شاھزادگان و سركوب اشرار و نظم دادن به لشكر، به احداث چندين كارخانه و امیر عالوه بر محدود كردن . معروف است

او ايـده تاسـیس دارالفنـون را كـه از سـفر      . كرد بیمارستان و انتشار روزنامه پرداخت و با خرافات مذھبى نیز مقابله مى

كشور به نحوى گذاشـت   روسیه در ذھن داشت، در دوران صدارت خود به تحقق رساند و سنگ بناى آموزش نوين را در

خـواھى توسـط    كه بعدھا بسیارى از وزرا و وكالى عصر مشـروطه دانـش آموختـه ايـن مدرسـه بودنـد و انديشـه ترقـى        

میـدان ارك  «شمسـى در   ١٢٢٩امیركبیر كه بنـاى سـاختمان دارالفنـون را در    .محصالن اين مدرسه در جامعه پخش شد

است كار اين مدرسه ھرچه زودتر آغـاز شـود و بـا ھمـین ھـدف، جـان       خو گذاشته بود، مى» سلطانى دارالخالفه تھران

اما وقتـى معلمـان اتريشـى در    . داودخان را به اتريش فرستاد تا شش معلم را براى شروع كار دارالفنون به تھران بیاورد

روز پـس از   ١٣به تھران رسـیدند، دو روز بـود كـه امیركبیـر از كـار بركنـار شـده بـود و         ) ش ١٢٣١(قمرى  ١٢۶٨محرم  ٢٧

 ۵٢روزنامـه وقـايع اتفاقیـه در شـماره     .كاشان به قتل رسید االول اين سال، امیر در حمام فین ربیع ۵افتتاح دارالفنون در 
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خان كه سابقًا امیرنظام و شخص اول اين مملكت بـود در شـب اشـنبه ھجـدھم      میرزا تقى«: اين خبر را اينگونه نوشت

  »...فته استاالول در كاشان وفات يا ماه ربیع

  

  

  

 صد نكته

  اى قانونمدار ترين مانع براى دستیابى به جامعه اى ريشه

  محمد راه

چرا كـه امـروزه   . رسد آور به نظر مى سال سابقه قانونمدارى بیش از آنكه مايه مباھات تاريخ جامعه ايرانى باشد تعجب

ھـاى قبلـى باشـیم، در پـى      از جشـن تـر   اى شـكوھمندتر و اجـراى جشـنى مفصـل     به جاى آنكه دنبـال تـدارك برنامـه   

ترين سئوالى كه به نظـر   ساده. نشینیم اى قانونمدار به بحث مى يابى و بررسى موانع جھت رسیدن به جامعه ريشه

آيا يك قرن آزمون و خطا كافى نیست؟ مسلم است كه دستاوردھاى امروزه قابل مقايسه با روزھاى : آيد اين است مى

ھاى اجتماعى الزم بوده و است اما درجـه كـافى بـودن و بـه      ھزينه كردن در تمام حوزهگذشت زمان و . گذشته نیست

  شود؟ رشد مطلوب رسیدن كه قابل باور و احساس تمام آحاد اجتماع باشد، چه زمانى مشخص مى

ت بلكـه  خالى لیوان مراد نیس نگارنده قصد پرسیدن صدھا سئوالى كه در اين زمینه مطرح است را نداشته و ديدن نیمه

  .ترين مانع جھت وصول به آرمان مشروطه را دارد اى قصد بیان كردن ريشه

مسلم است براى دستیابى به ھر مھارت فردى و كشف دنیاى جديد، محكوم بـه يـادگیرى الفبـاى آن حـوزه ھسـتیم و      

را سـاخته و  ھـاى اجتمـاعى و مطلوبیـت جامعـه      ھـاى فـردى اسـت كـه مھـارت      پذير نیست و مھارت اين قاعده استثنا

آور است به نقطه مشترك رسیدن افراد جھت تعريف يك الفباى واحد بـا   كند، آنچه كه در اين مقال الزام ساختارپذير مى

تـوان بـدون دغدغـه و بـا امنیـت       قواعد و استثنائات خاص خود است و نه بیش از آن چرا كه وقتى زبان تعريف شد، مـى 

ھـايى ھـم    توان با آسودگى ديكته نوشت و اگـر غلـط   لفبا تعريف شود، مىوگو كرد، وقتى شكل و شمايل ا خاطر گفت

قـانون  «. نويسـى كـرد   ھا چند بار بازنويسى كرد تا اصالح شود، نـه اينكـه از ابتـدا دوبـاره     توان از روى غلط پیدا شد مى

حكـم اجبـارى   «يـا   ١».شـود  شود و احكام جزئیات از آن شناخته مى امرى است كلى كه بر ھمه جزئیاتش منطبق مى

است كه از دستگاه حكومت مقتدر مملكتى صدور يابد و مبنى و متكى بـر طبیعـت، عـالم تمـدن و متناسـب بـا طبیعـت        

انسان باشد و بدون استثنا شامل ھمـه افـراد مـردم آن مملكـت شـود و اغـراض مسـتبدانه اشـخاص را در آن دخـالتى          

طبیعت عالم تمدن، طبیعت انسان، انسـان، مـردم،   : است از براساس تعريف ساده فوق الفباى قانون عبارت ٢».نباشد

اينجانب معتقد اسـت اگـر طـى يكصـد سـال گذشـته كمـى ھـم راجـع بـه كلیـدھاى            . مملكت، اغراض، مستبد، دخالت

مـان شـده بـود، روشـن اسـت كـه قـانون دسـتورى          نشستیم امروزه دستاوردھاى بیشترى نصیب نامبرده به بحث مى

قـانون مجـازات    ١مـاده  . كند و آن عمل غیر از عمل اخالقى يا غیراخالقـى نیسـت   را بیان مىاست كه ضرورت يك عمل 

قانون مجازات اسـالمى راجـع اسـت بـه تعیـین انـواع جـرم و مجـازات و اقـدامات تـامینى و           «دارد كه   اسالمى بیان مى

تى به معنى عمل به فعل اخالقـى يـا   بر اين اساس آيا اقدامات تامینى و تربی» .شود تربیتى كه درباره مجرم اعمال مى

توان با آموزش اخالقیات میزان جرم در جامعـه را كنتـرل كرد؟خوشـبختانه در تمـام      ترك فعل غیراخالقى نیست؟ آيا نمى

جوامع بشرى اخالقیات و رفتار اخالقى يك تعريف واحد دارد و تشتت و اختالف نظرى وجود ندارد؛ خـواه حكومـت دينـى،    

سلمان، كلیمى، يھودى، دموكرات، مستبد، پادشاھى، كمونیست يا ھر نـوع ديگـرى باشـد، تعريـف     الئیك، مسیحى، م
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كـارى، ظلـم، پايمـال كـردن حـق، حسـادت، رشـوه،         دروغ، تھمت، دزدى، غرور، خودخواھى، رياكارى، فريبكارى، پنھـان 

ا آمـوزش اخـالق بـه شـكل     واسطه اسـت پـس بـ    آحاد جامعه درك بى طمع، تملق و خیانت يكسان بوده و درك آن براى

توان الفبـاى   رسانى مى وسیع خصوصًا در حوزه خانواده و آموزش و پرورش و استفاده از تمام امكانات و ابزارھاى اطالع

پیشـگیرى  ) اجـراى قـانون  (مھارت زندگى جمعى را كه برشمرديم با سـاختارمند كـردن روش اجرايـى آن قبـل از درمـان      

ى در عمق رفتارھاى اجتماعى نھادينه شده است، حسادت پايه عملكردھـاى انسـانى   زمانى كه رياكار. كرد) آموزش(

باشد، دروغ در انواع متنوع آن جايگزين راستگويى شود و دروغگويى جھت حفظ منافع فردى تیزھوشـى بـه شـمار آيـد،     

ت جارى شود، آزادى توان توقع داشت كه قرائت يكسانى از قانون و حاكمیت آن بر جامعه سارى باشد، عدال چطور مى

اى ھـر كـس قرائـت خـود را دارد، معـانى       رسـد در چنـین جامعـه    حاصل شود، استقالل معنا داشته باشد؟ به نظر مـى 

جـان و   اى بـى  شـود، قـانون حاكمیـت حقیقـى خـود را از دسـت داده و تنھـا پیكـره         متفاوتى از يك كلمه اسـتنباط مـى  

شـود و   عدالتى فراگیـر مـى   افتد، بى است امنیت به مخاطره مى در پى آن روشن. ماند شرحه از آن باقى مى شرحه

نتیجه اينكه بعد از گذشت يكصد سال جاى آنكـه راجـع بـه كلیـاتى     . روز از نو روزى از نو. شود نويسى شروع مى دوباره

بحـث كنـیم،   بـه طـور مـبھم    ... نظیر قانون، ابھامات قانون، اصالحات قانون، اجراى قانون، تبیین عدالت، سھم مسـاوى و 

تـرين مطالـب    تـرين عامـل پیچیـده    بیايیم به تعريف مشتركى از امور جزيى، ساده و كوچك برسـیم، چـرا كـه الفبـا مھـم     

  .است

  نامه دھخدا لغت: ،٢ ١: ھا نوشت پى

  

  

  

 شناسى كتاب

  رھبران فكر مشروطه

از جملـه كتبـى   » درسـا «نوشته مھران امیراحمدى از سوى انتشـارات  » رھبران فكر مشروطه«كتاب :محمود فاضلى 

انديشـان ايرانـى    از ديدگاه نويسنده نقش واالى روشـن . ھاى فكرى مشروطه پرداخته است است كه به معرفى چھره

طلبى مردم ايران بـر ھـیچ انسـان غیرمغرضـى پوشـیده نیسـت و تمـام تـالش          گیرى مشروطه و جريان اصالح در شكل

در ايـن  . آورندگان فكر مشروطه را به ايران مورد كنـدوكاو قـرار دھـد   ھاى  نويسنده معطوف به اين بوده است كه انديشه

الدين اسدآبادى بنیانگـذار   پرداز اصالحات، سیدجمال الدوله نظريه خان ناظم اى زندگینامه میرزا ملكم صفحه ١٧٢كتاب 

سـكوالر دوآتشـه، میـرزا    طلب، میـرزا فتحعلـى آخونـدزاده      انديشه اتحاد اسالم، میرزا عبدالرحیم طالبوف بازرگان اصالح

دھنده سنت و تجـدد، میـرزا تقـى خـان      پرداز ناسیونالیسم ايرانى، مستشارالدوله تبريزى آشتى آقاخان كرمانى نظريه

  .طلب عملگرا مورد بحث و بررسى قرار گرفته است امیر كبیر اصالح
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  ٢٠٠۶مى  ٧ - - ١٣٨۵ارديبھشت  ١٧يكشنبه 

 صد سال

  وطه؟اين بود مشر: مردم

  ١٢٩١گزارش سال 

السلطنه كه چاره را در ديكتـاتورى ديـده بـود، گروھـى از مخـالفین خـود از جملـه         ناصرالملك نايب :وند  حسن مرسل

ھاى روسى در مشـھد مقـدس بـه     به پاداش اين رفتار، سالدات. تعدادى از سران حزب دموكرات را دستگیر و تبعید كرد

رضـا   ھـاى امـام   بیش از دويست نفر كشته و گنجینه. رگاه رضوى را به توپ بستندروى مردم ناراضى آتش گشودند و با

سو ساالرالدوله كه بـه كردسـتان گريختـه بـود، بـا سـپاھى از كـردان بـه كرمانشـاه           از آن! دست آنان غارت شد به) ع(

ھمـدان بـا نیروھـاى     تازگى والـى كرمانشـاه شـده بـود، در نزديكـى      فرمانفرما كه به. بازگشت و آھنگ فتح ھمدان كرد

عـراده تـوپ اشـنايدر      ھاى دولتى از جملـه سـه   رو شد كه در نتیجه فرمانفرما شكست خورد و سالح ساالرالدوله روبه

خان ارمنى براى جبران اين شكست به سوى ھمـدان شـتافت و طـى جنـگ و گريـزى       يپرم. دست ساالرالدوله افتاد به

خان با تجلیل فراوان در تھران بـه   پیكر يپرم. خان به شھادت رسیدند سھرابفرسا در نزديكى كرمانشاه وى و دكتر  توان

دوبـاره جنـگ سـختى میـان نیروھـاى دولتـى تحـت فرمـان         . خاك سپرده شد و نسبت به خدمات وى اداى احتـرام شـد  

الرالدوله كشـته  فرمانفرما و نیروھاى ساالرالدوله در كرمانشاه آغاز شد كه در اين نبرد، يارمحمدخان فرمانده سـپاه سـا  

حسـین كاشـى    نايـب . شگفتا كه ديگر ھیچ جاى اين سرزمین كھنسال آرام و امـن نبـود  . شد و سپاه او عقب نشست

در مناطق عشايرى فارس، نیروھاى دولتى و عشاير دسـت بـه   . بین يزد و كرمان سرگرم كشتار و غارت اموال مردم بود

ھـا نیروھـاى دولتـى را خلـع سـالح كـرده، بـه قتـل و غـارت مـردم            ھسوندر اردبیل و ارسباران و اھر، شا. گريبان بودند

ھــاى روس آفـت جــان و مـال مــردم بودنـد و در پايتخــت ھمچنــان     در مشـھد و تبريــز و شـمال ســالدات  . مشـغول بودنــد 

تاختنـد   السلطنه بختیارى رئیس دولت مـى  ھا به صمصام دموكرات. ھاى سیاسى پشت پرده جريان داشت كشمكش

الى سـطور   در میـان مـردم و البـه   . كـرد  ھا و دستگیرى و حبس مديران آنھا را صادر مـى  دستور توقیف روزنامهو وى نیز 

ايـن بـود   ! اين بود مجلس و پارلمـان؟ ! اين بود آزادى و مشروطه؟: شد انگیز زمزمه مى ھا، پرسشى غم برخى روزنامه

ه پسـت و مقـام و انـدوختن مـال و ملـك بودنـد و       سران مشروطه در جنگ قدرتى پنھـان، در انديشـ  ! عدالت و مساوات؟

كردند و تاوان ايـن ھمـه جھـل و حماقـت را      خواستند مى نیروھاى بیگانه شاد و خرسند از اين ھمه نادانى، ھرچه مى

آن مجلسى را كه بنیاد آن بر خون سـرخ ھمـین مـردم اسـتوار     . دادند ھاى مردم ايران با بغضى فروخورده پس مى توده

خـان ارمنـى ھمـان كسـى كـه بـراى        حمدعلى شاه به توپ بسته بود، اكنون به دسـتور ناصـرالملك، يپـرم   شده بود و م

دست نھاده و بـا دلیـرى و از خودگذشـتگى جنگیـده بـود، اكنـون ھمـان         بازگشايى اين مجلس، جان شیرين خود را كف

السـلطنه   تقادى تند علیـه كابینـه صمصـام   ھا آرام آرام به ان ھمین زمزمه! مجلس را تعطیل كرده و در آن را قفل زده بود

ــه    ھــا و ســخنرانى ھــا در روزنامــه دمــوكرات. بختیــارى مبــدل شــد ــات شــدند و ب ھــاى خــود خواســتار برگــزارى انتخاب

در . كرد درپى دستور بازداشت و توقیف و تبعید صادر مى وى نیز در واكنش به اين رفتارھا پى. السلطنه تاختند صمصام

ترمیم كابینـه يكـى پـس از ديگـرى امـا ھمـه بیھـوده، ھـیچ كـارى راھگشـا           . يافته بود ز و درگیرى راهكابینه نیز اين ستی

در اوج ايـن  . رفتند ھايشان مى كردند و نه به وزارتخانه اى از وزيران نه در جلسات ھیات دولت شركت مى عده! نیست

السلطنه به  صمصام. برد سر مى لندن به خوشگذرانى در السلطنه براى استراحت و بحران سیاسى، ناصرالملك نايب

بـار   ايـن ! ناگزير طى تلگرافى به لندن، استعفاى خود را اعالم نمود و ناصـرالملك نیـز تلگرافـى اسـتعفاى وى را پـذيرفت     

زده شود و وى نیـز ھیـات دولـت     الوزراى اين سرزمین آشوب خان عالءالسلطنه بود كه تلگرافى رئیس نوبت محمدعلى
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در اين سال بنـا بـه تصـويب مجلـس دوم، ھیـاتى از افسـران سـوئدى بـه         .السلطنه معرفى كرد فى به نايبخود را تلگرا

رياست كلنل وستداھل براى تشكیل ژاندارمرى و ساماندھى به تشـكیالت پلـیس ايـران وارد تھـران شـدند و در ھمـین       

در پـى درگذشـت   . را از دسـت داد  سال مشروطه ايرانى، دومین پشتیبان معنوى خود يعنـى شـیخ عبـداهللا مازنـدرانى    

در دوره تعطیلـى  .كـرد  آخوند خراسانى كه سال پیش اتفاق افتاد، اكنون اين ضايعه نیز جبھه آزاديخواھان را تضعیف مى

! ھـا واگـذار شـد    آھن از جلفا به تبريز و با انشعابى از تبريز تا كنار درياچه ارومیه به روس مجلس در اين سال، امتیاز راه

ھـاى مـورد نیـاز در جنـوب      آباد به اضافه ساخت بندرھا و اسـكله  تا خرم -خرمشھر -آھن بندر محمره امتیاز راهھمچنین 

ظاھرًا عدالت در اينجا رعايت شده بود، امتیازى در شـمال بـه روس و امتیـازى در    ! كشور به دولت انگلستان واگذار شد

كـه از ھـر گوشـه و كنـار ايـن سـرزمین بـوى خـون بـه مشـام           اين سال در حالى رو به پايـان بـود   !! ھا جنوب به انگلیس

  .ريزى بودند شھرھاى آذربايجان دستخوش آشوب و خون. رسید مى

الوزرايى عالءالسلطنه را تن ندادند و در بازار تھـران دسـت بـه     السلطنه بختیارى رئیس سواران بختیارى ھوادار صمصام

وپنجـاه مجـروح برجـاى     ه جان ھم افتادند و ھجـده كشـته و دويسـت   در زابل گروھى از مردم ب. شورش و تظاھرات زدند

  .بالياى طبیعى نیز افزون بر اينھا به صورت سیلى خروشان در زاھدان سیصد خانوار را به سوگ نشاند. نھادند

 خورد و آن تشكیل نیروى پلیس بود كه بـه تـدبیر   در ظاھر براى اين ھمه آشوب و ناامنى كورسوى امیدى به چشم مى

 -كالنتـرى  -وى تھـران را بـه ھشـت منطقـه تقسـیم و در ھـر منطقـه كمیسـرى        . كلنل وستداھل سوئدى انجام پذيرفت

از اقدامات اولیه او ساختن آموزشـگاه پلـیس   . مستقلى بنیاد نھاد و دستور استخدام پانصد آژان براى تھران را صادر كرد

ھاى بعد خواھیم ديد كه وستداھل خواسته يا ناخواسـته وارد   لاما دريغا كه در سا. براى تربیت كادر افسران پلیس بود

شود و تشكیالت پلیس وى، نه بـراى تـامین امنیـت مـردم      ھاى دولتمردان ايرانى مى چینى ھا و دسیسه بندى دسته

  !شود كار گرفته مى كه براى پیشبرد اھداف سیاسى دولتمردان به

  

  

  

 صد متن

  الب مشروطهسرود شكست انق جان مريم چشماتو وا كن،

اصطالحى است كـه شـاعران و نويسـندگان دوران مشـروطه بـه      » انقالب ناقص«يا » انقالب شھید« :حسین كرمانى

آل  سـه تـابلوى ايـده   «. انـد  ھاى خود براى نشان دادن سرانجام انقالب مشروطه اسـتفاده كـرده   مراتب از آن در نوشته

اى نسـبتًا طـوالنى كـه بـه طـور خالصـه انقـالب         منظومـه . اسـت  ھاى اين دوره ترين منظومه از موفق» پیرمرد دھگانى

منظومــه نیــز شــاعر و   سـراينده . ھــاى فــراوان بــه تصـوير كشــیده اســت  مشـروطه را از لحظــه تولــد تـا مــرگ بــا تمثیـل   

 ١٣۴٢عشقى اين منظومه را زمـانى سـرود كـه در سـال     .است» عشقى   میرزاده«نگار معروف دوره مشروطه  روزنامه

آل خودشان را بـراى ايجـاد يـك     اعظم و رئیس كابینه وزارت جنگ از مردم و نويسندگان درخواست كرد تا ايده قمرى دبیر

ھـاى آن   تـرين روزنامـه   كـه از مھـم  » سـرخ  شـفق «حكومت مركزى مقتدر به دست سردار سپه بنويسـند و در روزنامـه   

آل را كـه   واسـتند، مـن ھـم سـه تـابلوى ايـده      از بنـده ھـم خ  «: گويـد  باره مـى  عشقى خود در اين.دوران بود چاپ كنند

سـه تـابلوى   » .آل بنده با منظور آنھـا مخالفـت دارد   فرمايید ساختم و البته تصديق خواھید كرد كه مفاد ايده مطالعه مى

ھـم از جھـت محتـوا، آنجـا كـه فرجـام انقـالب        . گوينـد  آل پیرمرد دھگانى است كه بـه آن سـه تـابلو مـريم نیـز مـى       ايده

كشد اھمیت دارد و ھم از لحاظ ساختار منظومه مورد نظـر جـزء    ترين حالت ممكن به تصوير مى با شاعرانه مشروطه را
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قھرمـان  . اولین اشعارى است كه قواعد شعر و ادبیات كالسیك را شكسـته و از مرزھـاى ممنوعـه تخطـى كـرده اسـت      

ھـاى انقـالب مشـروطه از دسـت داده،      نـگ پرستى است كه از سه فرزند خود دو تـا را در ج  داستان، مرد ايرانى میھن

شـود و در پايـان    زاده گمـراه و بـدبخت مـى    مرگ شده و يگانه دخترش مريم ھـم بـه وسـیله جـوانى اشـراف      زنش دق

  .كند خودكشى مى

. ترين بخش منظومه نیز ھست، بیشتر در پى به تصوير كشـیدن سرنوشـت مـريم اسـت     تابلوى اول و دوم كه شاعرانه

خـواه اسـت، روز انقـالب     ب مشروطه است، او كه پدرش از فعالین مشروطه و مادرش يـك زن مشـروطه  مريم نماد انقال

ــى    ــا مــ ــه دنیــ ــروطه بــ ــى       مشــ ــان فرومــ ــم از جھــ ــز چشــ ــروطه او نیــ ــس از شكســــت مشــ ــد و پــ   .بنــــدد آيــ

  درست روزى كان شھريار اعالن داد

  يگانه دختر ناكام من ز مادر زاد

  تمام مردم دلشاد مرگ استبداد

  دو مسئله خوشحال و خرم و دلشاد من از

  يكى ز زادن مريم دگر ز وضع نوين

ھاى شمیران و در پى عشق صمیمانه مورد فريب و باالخره تجـاوز يـك جوانـك جلـف      در تابلوى اول، مريم در يكى از باغ

اى شـاعرانه و   نـه نتیجـه ايـن تجـاوز در تـابلوى دوم بـا بیـان خودكشـى مـريم بـه گو         . گیرد تھرانى كه فكل دارد قرار مى

  .آيد سرانجام به خاك سپردن جنازه مريم توسط پدرش به تصوير درمى

بینـیم تـا سرگذشـتش را از     و در تابلوى سوم، میرزاده عشقى را در حالى كه پاى صحبت پدر مريم نشسته است مى

  : پدر مريم.زبان خودش بشنويم

  چه گويمت من از اين انقالب بدبنیاد

  اى شیاد ز بھر عدهاى ا كه شد وسیله

  چه مردمان خرابى از آن شدند آباد

  باد استبداد گر انقالب بد اين، زنده

  كه ھرچه بود از اين انقالب بود بھین

  .خواھى و تمثیل يك شكست بزرگ است پايان وحشتناكى بر دفتر مبارزه مشروطه و مشروطه  مرگ مريم نقطه

  

  

 صد روز

  ھمه عھد و پیمان چه شد آن

  ١٢٨۵يبھشت ارد ١٧

آبادى اين نیرنگ اتابك را متوجه بود كه اين جلسه و جلساتى از اين نـوع   در پايان جلسه روز قبل دولت:ابوذر معتمدى

دھد تا ضمن انداختن تفرقه میان آزاديخواھان، آنانى را كه بیش از ديگران تحرك دارند به  روى تشكیل مى را اتابك از اين

در  .و در حقیقت اين نیرويى كه تا حدى سـامان يافتـه را مضـمحل و نـابود سـازد     . يك نمايدسكوت و آرامش و سكون نزد

ھمــین اوقــات مظفرالــدين شــاه ھــم ســكته نــاقص كــرد و نیمــى از بــدنش فلــج شــد و مملكــت بــه او ســرگرم شــد و    

  .السلطنه را روانه سرحدات كردند احتشام

  .گفت ه سخنى نمىاتابك ھم ھمه چیز را فراموش كرد و ديگر از عدالتخان
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نامه ذكر شده كه علما را دعوت به برھم زدن اين آرامش سلطانى  ھا و اعتراضات دوباره برخاست تا آن شب نامه شب

  .اى تند به اتابك نوشت كه چه شد آن ھمه عھد و پیمان طباطبايى ديگر طاقت نیاورد و نامه.كرد مى

ى اين مملكت و استیصال اين مـردم و خطراتـى كـه ايـن صـفحه را      كو آن ھمه راز و عھد و پیمان، مسلم است از خراب«

دانید اصالح تمام اينھا منحصر اسـت بـه تاسـیس مجلـس و      احاطه نموده است خوب مطلعید و ھم بديھى است و مى

 فرمايند؛ رجال با علما، عجب در اين است كه مرض را شناخته و طريق عالج ھم معلوم اقدام نمى اتحاد دولت و ملت و

خواھیم به دست پادشاه و اتابك خودمـان باشـد، نـه بـه دسـت روس و       اين اصالحات عمًا قريب واقع شد، لیكن ما مى

  ».انگلیس و عثمانى

خطر نزديك و وقت مضیق و حال ايران حال مرض مشرف به موت است احتمـال بـرد ضـعیف در عـالج چنـین مـريض آيـا        «

ن سزاوار است؟ به خداوند متعال و به جمیع انبیا و اولیـا قسـم بـه انـدكى     مسامحه رواست و يا عالج را به تاخیر انداخت

من اگر جسارت كرده و بكنم معذورم، زيرا كه ايران وطن من اسـت، اعتبـارات مـن در    » «.رود مسامحه و تاخیر ايران مى

بیـنم   است، مـى  اين مملكت است، خدمت به اسالم در اين محل است، عزت من، عنوان من، تمام بسته به اين دولت

رود پـس تـا نفـس دارم در نگھـدارى ايـن       افتد و تمام شئونات و اعتبارات من مى تمام اين مملكت به دست اجانب مى

  ».كوشم، بلكه ھنگام لزوم جان را در راه اين كار خواھم گذاشت مملكت مى

آنچـه در دامـان اسـت، ايـن      دھـم، بريزيـد   و صديقه طاھره و ائمه ھـدى قسـم مـى   ) ص(حضرت واال را به خدا و رسول«

مملكت و اين مردم را اسیر روس و انگلیس و عثمانى نفرمايید، عھد چه شد، قران چه، عھد ما براى كار يعنى تاسیس 

االشتراك نداشتیم، مختصرًا، اقدام در اين كار فرموديد، ما ھم حاضـر و ھمـراھیم، اقـدام نفرموديـد      مجلس بود واال ما به

  ».كرد يا انجام مقصود، يا مردن، از ھیچ پروا ندارم، زيرا اول از جان گذشتم، بعدًا اقدام نمودم يك تنه اقدام خواھم

  

كنم، ھر چه زودتر اين كار را انجام دھید، تاخیر اين كار ولو يك روز ھم باشد، اثـر سـم قاتـل را     باز عاجزانه التماس مى«

و اتحاد ملت و دولت و رجال دولت و علما، نتايج حسنه ديگـر  شود، مگر به اين مجلس  دارد، فعًال دفع شر عثمانى نمى

  ».شوم، والسالم محتاج بیان است، فعًال بیشتر مصدع نمى

  

  

  

 صد چھره

  خواھد مردم را فريب دھد دولت مى

  ھاشم باروتى

اى  هالضرب گره خورده است؛ تاجر خوشنام و از جـان گذشـت   خواھى در تبريز با نام مردانى چون امین جنبش مشروطه

كه بر حقوق مدنى خويش، ھمراھان و مردم در مجلس پافشارى كرد و قدمى از قـدم برنداشـت مگـر در راه سـربلندى     

  .ملت و مملكت

ھفـت  . ھاى ھفتگانه تبريزيان آغاز شـد كـه بـه صـورت تلگـراف بـه محمـدعلى میـرزا اعـالم شـد           ھمه چیز از درخواست

  .درخواست تبريزيان اين بود

  .يد دستخطى براى اسكات عامه صادر نمايد كه دولت ايران مشروطه تامه استشخص ھمايونى با -١
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عدد وزراى مسئول فعًال از ھشت عدد متجاوز نیست و ھرگـاه بعـدھا تشـكیل يـك وزارتخانـه الزم گرديـد بـه امضـاى          -٢

  .مجلس تشكیل داده خواھد شد

  .از اين به بعد از خارجه وزير نبايد معین و مقرر شود -٣

  .ر ھمه واليات به اطالع مجلس شوراى ملى، انجمن محلى برقرار باشدد -۴

  . يعنى اسم وزارت به جز بر ھشت وزير مسئول در دايره دولت نبايد برده شود. وزراى افتخارى ابدًا نبايد باشند -۵

  .عزل مسیو نوز و پريم و توقیف الورس رئیس گمركخانه تبريز فورى الزم است -۶

  .ملكعزل ساعدال -٧

  الدوله، سعدالدوله، نشستى خواست تا با بودن صنیع) صدراعظم(مشیرالدوله رئیس 

. وگـو شـود   ھـاى ھفتگانـه تبريـز گفـت     محمد اسماعیل درباره درخواست الضرب و حاجى حاجى معین، مرتضوى، امین

  .نمود ھاى ايشان را بازمى گفت و درخواست سعدالدوله از سوى تبريزيان سخن مى

كنـد طـرف    خواھد ھزار وزير داشته باشد، شما با وزرايى كه دولت بـه شـما معرفـى مـى     دولت مى: دوله گفتمشیرال

  !شما چه كار داريد كه دولت فالن قدر وزير دارد؟. ھستید

در دولت مشروطه بايد وزرا مسئول باشند و غیر از وزراى معین ھیچ وزيرى خواه افتخـارى يـا رسـمى    : سعدالدوله گفت

  مگر دولت به ما مشروطه نداده؟! مگر ما دولت مشروطه نیستیم؟. شدنبايد با

خیر ما دولت مشروطه نیستیم و دولت بـه شـما مشـروطه نـداده؛ مجلسـى كـه داريـد جھـت وضـع          : مشیرالدوله گفت

  .قوانین است

ام؛ اگر مـا   ادهتواند بگويد من به شما مشروطه ند دولت نمى: پا خاست و گفت الضرب به در ھمین ھنگام حاجى امین

دانـیم و حقـوقى كـه داريـم      فرسـتند؟ مـا خودمـان را رسـمًا مشـروطه مـى       مشروطه نیستیم چرا از واليات مبعوث مـى 

  ...تواند از ما پس گیرد مگر با خون ملت كس نمى ھیچ

د ملت خواھ كند و مى حال كه دولت نكول مى: پاخاست و به سخنانى پرداخت و در پايان گفت پس مستشارالدوله به

مـرخص  . خانـه جمـع و منتظـر ھسـتند نیسـت      را فريب دھد تكلیف ما غیر از اطالع دادن به ملت خودمان كـه در تلگـراف  

خشم ننمايید : مشیرالدوله گفت. اين را گفت و ھمگى برخاستند كه بیرون آيند.فرمايید برويم و آنان را از انتظار برھانیم

داريـم نتـوانیم    سعدالدوله گفت ما آنچـه كـه مـى   . فردا به شاه نشان دھم خواھید بنويسید كه كه بنشینید و آنچه مى

  .دوباره از دولت بخواھیم

نمايندگان تبريز ھم آمده بودند اما به علت . روز در يك اتاق نھانى برپا گرديد روز شنبه نوزدھم بھمن مجلس بیش از نیم

السـلطنه بـه    آنھا نوشته را با دست حـاجى مخبـر  . ندھاى تبريز را مطرح كن كمبود فرصت ترجیح دادند ھمان درخواست

  . نزد صدراعظم فرستادند كه تا چھار ساعت ديگر پاسخ از شاه گرفته و بفرستند

ــزد صــدراعظم فرســتادند     ــده؛ ن ــدگان برگزي ــن را از نماين ــت ت ــاز نتیجــه . چــون پاســخى نرســید ھف ــد  ب . اى حاصــل نیام

بـود و رسـیدن پاسـخ را     مجلـس تـا شـام برپـا مـى     . داد ھا مى پاسخباكانه  كرد و بى میرزا ايستادگى مى محمدعلى

  .تھران و تبريز به آشوب كشیده شده بود. كشید انتظار مى

  الضرب، تقى زاده، مشارالملك،  فرصتى پیش آمد تا سعدالدوله، حاجى امین

س و مردم در نھايت پس از فشار مجل.اهللا و مستشارالدوله برگزيده شوند و دنباله قانون اساسى نوشته شود سیدنصر

  :شش روز باعث شد

  .مشروطه استوار گرديد و راه رخنه به آن بسته شد -١
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  .براى آن آغاز كردند» اى دنباله«ھاى قانون اساسى دانسته شد و به نوشتن يك  كمى -٢

  .رفت از كار برداشته شد مسیو نوز كه خود خارى شده و به چشم ايرانیان فرو مى -٣

  .باشد میرزا دانست كه ھماورد او نه در تھران بلكه در تبريز مى ىمحمدعل -۴

  . ھايى شود ھايى از نوز و بلژيكیان به میان آمده و از وزير مالیه بازخواست وگو ھمه اينھا باعث شد كه در مجلس گفت

  .ھايى به دارالشورا نمود انجمن تبريز بار ديگر تلگراف فرستاد و سختگیرى

   .میرزا توانست ملت را يك گام به آزادى خود نزديك كند الضرب و ھمراھانش در مقابل محمدعلى نايستادگى امی

  

  

 صد نكته

  شناسى روشنفكر ايرانى آسیب

  اهللا پیمان حبیب

  زدگى شتاب• 

اگـر  . ھـاى مثبـت و ارزنـده آنـان تلقـى شـود       ھاى دامنگیر روشنفكران ايرانى، نبايد به معنـاى انكـار ويژگـى    بیان آسیب

دوسـتى،   شد شرح مبسـوطى دربـاره آرمـانخواھى، روحیـه فـداكارى، مـردم       ھاى آنان شده بود، مى رسش از خوبىپ

بخـش كـه در بیشـتر روشـنفكران قابـل       ھـاى رھـايى   آفرينـى در جنـبش   عالقه به میھن، اشتیاق بـه دانسـتن و نقـش   

ا بیفـزايیم كـه آنچـه در ايـن زمینـه      جـ  ھمـین . ھاى منفـى بنويسـیم   ايد از خصلت اما خواسته. مشاھده است ارائه داد

اند و يا در زيـر خواھـد آمـد، ھرگـز اختصـاص بـه قشـر روشـنفكران جامعـه ايـران نـدارد، سـاير اقشـار               اند و گفته نوشته

  .ھاى اخالقى، رفتارى ھستند اجتماعى ھم كم و بیش گرفتار انواعى از اين عارضه

ھـايى كـه در    فكرى، فرھنگى، سیاسى، اجتماعى و مسئولیت ھاى تر روشنفكران در عرصه فعالیت منتھا حضور فعال

گیرند و ادعاھايى كه بعضًا در مقام معلمى و روشنگرى و رھبرى فكرى و اخالقـى مـردم    قبال میھن و ملت برعھده مى

عايـت  چنانكه مردم از قشر عمامه به سر انتظار خیلـى بیشـترى در ر  . برد كنند، انتظار از اين قشر را باال مى مطرح مى

در اين مختصر ناگزيرم كه تنھـا بـه   . ھا ھاى مذھبى دارند تا از ساير اقشار و گروه اخالق و آداب دينى و اداى مسئولیت

آخرين يادآورى الزم اين كه در اين مجال سـخن بـر سـر    . ترين آنھا، آن ھم به طور فشرده بسنده كنم چند مورد از شايع

تـك ايـن    فرد روشنفكران را مبـتال بـه تـك    نه آنكه فرد. امعه روشنفكرى استھاى دامنگیر ج ترين عوارض و آسیب شايع

  . عوارض بدانیم

ھـاى روشـنفكرى    ھاى كنش اجتمـاعى و فعالیـت   زدگى نام برد كه در ھمه عرصه در صدر اين عوارض بايد از شتاب -١

ھـا   وز انـواع ديگـرى از آسـیب   ھا و بـر  ھا، افزايش ھزينه مشھود است و مستقیم يا غیرمستقیم علت بسیارى ناكامى

اگـر ايـن   . ايـن خصـلت ريشـه در دوره تكـوين و شـرايط ظھـور آغـاز فعالیـت روشـنفكران در ايـران دارد          . شود شده و مى

تشخیص درست باشد، بايد بپذيريم كه بدون شناخت عمیق و خودآگاه شدن بر تاريخچه و چگـونگى بـروز ايـن عارضـه،     

پیش از اين كار، كه به يك بحث تفصیلى احتیاج دارد و بھتر است كه به يك رشـته  . اردراه موثرى براى درمان آن وجود ند

تـرين   شـناختى و روانشـناختى اجتمـاعى متكـى شـود، الزم اسـت بـه برخـى از برجسـته          مطالعات تـاريخى و جامعـه  

اراده رفتـار و   ىھسـتند بـ    افرادى كه گرفتار يك مشكل يا آسـیب رفتـارى نظیـر عجـول بـودن     . نمودھاى آن اشاره شود

  .گیرد ھاى فكر، احساس و عمل تحت تاثیر قرار مى رويكردشان در ھمه زمینه
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ھاى سطحى و در دسترس بسـنده   شود به آگاھى زدگى موجب مى در يادگیرى و كسب علم و دانايى، شتاب -١-١ 

شود، ھمان اطالعات سـطحى و   ىتقلید و اقتباس و ترجمه بر كار و مطالعه عمیق درازمدت و جامع ترجیح داده م. كنند

تقلیـد و پیـروى از   . گیرنـد  شـوند و پايـه مـرام و عقیـده و عمـل قـرار مـى        عنوان حقايق قطعـى تلقـى مـى    زودھنگام به

انـد و   كه در جاى ديگر تولید شده و به ھر دلیـل مـد روز شـده   ... ھاى سیاسى، اجتماعى و ھا، عقايد و نظريه انديشه

ھـايش   انـد، روشـنفكر عجـول را بـه تغییـر دائمـى نظريـات، باورھـا و ديـدگاه          مسلط تبديل شدهيا به گفتمان يا پارادايم 

ھاى پذيرفتـه شـده پیشـین را بدھـد و يـا پـیش از انتخـاب و         آنكه به خود فرصت ارزيابى و نقد انديشه كشاند، بى مى

ازد و بعـد از آگـاھى درسـت از مبـانى و     پیروزى از گفتمان، ديدگاه و يا نظريه جديد، به بررسى و مطالعه عمیق آنھا بپرد

ھا و به اصـطالح زيگـزاگ زدن    زود ديدگاه ھاى زودبه جايى تغییر جابه. كاركرد و ابعاد گوناگون آنھا دست به گزينش بزند

نیازى و يـا عـدم    آنكه متكى بر تحقیق و نقد و ارزشیابى علمى باشد و باالتر از آن، احساس بى در عرصه انديشه، بى

ه توضیح دادن و ارائه داليل تغییر عقیده، ھمه ريشه در ھمین شتابزدگى فكرى و گزينش و باور سطحى و بـدون  تعھد ب

  . ھاى مختلف دارد تعمق و مطالعه كافى عقايد و ديدگاه

زدگى خصلتى لغزنده، زودھنگام، تند و توفانى و بـه شـدت    ھاى عاطفى روشنفكران زير تاثیر آسیب شتاب كنش -١-٢

منـدى   تا ديروز به فرد يا كسانى عالقه شديد دارد و ايـن عالقـه  . و نامتعادل دارد و با نوسانات شديد ھمراه استمتغیر 

كنـد و روزى بعـد تـرك دلبسـتگى      دھـد و در حضـور و غیـاب از آنـان دفـاع مـى       را با احساسات تند و دلنشـین بـروز مـى   

راز و فـرود امـواج احساسـات و عواطـف، چـون امـواج       فـ . شـود  كند و ناگھان وجودش سرشار از بیـزارى و تنفـر مـى    مى

از ثبـات، عمـق و   . گیرنـد  وتـاب، ھرلحظـه شـكلى و جھتـى بـه خـود مـى        قـرار و در تـب   متالطم دريا يا رگبار بھارى، بى

المثـل مشـھور بعضـًا بـا يـك مـويز        بنا بـه ضـرب  . شود اثرى مشھود نیست ھا مشاھده مى اى كه در اقیانوس طمأنینه

ھـا و حتـى    اين نكته در رويكرد عاطفى نسبت به اشخاص و احـزاب و گـروه  . شود شان مى غوره سردى گرمى و يا يك

  . گیـرد  عقیده و مرام ھم مصداق دارد و به طور مساوى روابط خصوصى، خانوادگى و يا سیاسى و عقیدتى را دربـر مـى  

  .آورد ترى به بار مى زدگى در عرصه عمل مشكالت جدى و عمیق شتاب -١-٣

ھـاى خـود    ترين زمان ممكن به ھمه ھـدف  خواھند سريع و در كوتاه چون مى. ترين نمود آن است شايع» زدگى ملع«

از مقـدمات ضـرورى تـدارك لـوازم و     . كننـد  برسند كفه عمل را به زيان كفه مطالعه و انباشت فكرى و نظرى سنگین مـى 

عالقه بـه نتـايج زودھنگـام و فـورى،     . گذرند درمى كنند و يا سرسرى و سطحى از آنھا نظر مى نیازھا صرف تامین پیش

ھـاى تئوريـك    ھاى عمل، اغلب فاقد پشتوانه برنامه. دارد آنان را از انديشیدن به نتايج درازمدت و عاقبت كار محروم مى

 ولـى روشـنفكرى كـه عجلـه دارد    . اند، زيرا اين كار مستلزم صرف وقت و صبر و تناسب بسیار و كار درازمدت اسـت  الزم

بندى و نقد و ارزشیابى تجربیات نـدارد، اگـر ھـم     ھرچه زودتر به ھدف برسد و حوصله و وقت كافى براى مطالعه و جمع

كند، اغلـب آن را بـدون تأمـل و تحقیـق كـافى، سـطحى و غیرمسـئوالنه از         مبناى نظرى براى اقدامات خود معرفى مى

  .اينجا و آنجا برگزيده است
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  ٢٠٠۶مى  ٨ - - ١٣٨۵ارديبھشت  ١٨دوشنبه 

 صد سال

  ، اصالحات از باال آشوب در پايین

  وند حسن مرسل

  ١٢٩٢گزارش سال 

ده ونـك و  . كن غـرب تھـران را شسـت و بـرد     سیلى بنیان. سال نو را ايرانیان با دو بالى طبیعى سیل و زلزله آغاز كردند

اى سھمگین ھزار كشـته   زھرا نیز زلزله ر بوئیند. روستاى فرحزاد زير آب رفت و بیش از سیصد و ھفتاد خانه ويران شد

كردان دست بـه شـورش زدنـد و در كرمانشـاه بیسـت      . به جا گذاشت و اما بالياى غیرطبیعى نیز ھمچنان ادامه داشت

كشته از خود و سى كشته از نیروھاى دولتى برجا نھادند و اين در حالى بود كـه مراسـم ازدواج سـلطان احمدشـاه در     

خـورى طـال و دو راس اسـب عربـى      شد و وزيرمختار انگلیس يـك سـرويس چـاى    با شكوه فراوان برگزار مىكاخ نیاوران 

رفتند  آمدند و مى شد و وزيران يكى پس از ديگرى مى كابینه متزلزل عالءالسلطنه ترمیم مى. برد براى شاه ھديه مى

خـود جـرات دادنـد حـريم مـرزى ايـران را        كار به جايى رسید كـه مشـتى افغـانى مسـلح بـه     . بردند و كارى از پیش نمى

  .بشكنند و نزديك به بیست روستاى ايرانى را چپاول كنند و زنان و كودكان ايرانى را بربايند

نیروھاى بختیارى كه براى پشتیبانى از انقالب ھمراه سـردار اسـعد   . در پايتخت نیز آشوب و تنش ھمچنان ادامه داشت

تفنگى بر دوش، اسبى زير پـا و ھمـه جـا    . به بزرگترين دشمنان مردم تبديل شده بودندبه تھران آمده بودند، اكنون خود 

ھا از اين دستور سرپیچى  سالح نیروھاى غیرنظامى، بختیارى در پى اخطار دولت مبنى بر خلع! سرگرم غارت و آشوب

ايـن  . سـالح شـدند   و خلـع  ھـاى تھـران سـرانجام تسـلیم     كرده، طى زد و خورد شديد با نیروھاى ژانـدارمرى در خیابـان  

  .خونريزى ھم يكصد نفر كشته از طرفین برجا نھاد

وى كـه در دوران صـدارتش آتـش ايـن     . الدوله بـود  ھاى اين انقالب، يكى ھم بر سر كار آوردن شاھزاده عین از شگفتى

الءالسـلطنه بـر كرسـى    انقالب را برافروخته بود و موجبات خشم و تحريـك مـردم را فـراھم آورده بـود، اينـك در كابینـه ع      

الدوله  ستیز عالءالسلطنه با استعفاى عین حال و خويش كابینه پريشان. تكیه زده بود_ كشور _ بااھمیت وزارت داخله 

خــان  اى ھمچــون میرزاحســن  الملــه بــه فرمــان ناصــرالملك، چھــره وجیــه    . يكســره از ھــم پاشــید و ســقوط كــرد    

  الممالك مامور تشكیل كابینه شد، مستوفى

در حالى كه ھیات دولت جديد ھنوز كامًال مستقر نشده بـود، در  . الدوله را دوباره به وزارت داخله برگزيد وى نیز عینكه 

اى كشـته و زخمـى    ھاى تھـران زد و خـوردى میـان كلیمیـان و مسـلمانان رخ داد كـه از ھـر دو سـو عـده          محله كلیمى

  .شدند

حضور يافت و با افراد پلیس تحت فرمانش آتـش فتنـه را خـاموش     در اين جنگ به ظاھر مذھبى، كلنل وستداھل شخصًا

ھاى پايانى سال پیش، در جنوب كشور، كـاروان بازرگانـان ھنـدى و انگلیسـى را بـه       دزدان و راھزنان نیز كه در ماه. كرد

آن امپراتـورى در   ھـا دادنـد تـا وزيرمختـار     تاراج برده و ھمچنان اين منطقه را ناامن كرده بودند، بھانه به دست انگلیسـى 

تـرين   الممالـك كـه از نظـر سـنى جـوان      كابینه مسـتوفى . تھران يادداشت شديداللحنى تسلیم مقامات دولت ايران كند

دارى در كادر  ھیات دولت پس از مشروطه بود و از جوانان تحصیلكرده در اروپا سامان گرفته بود، دست به تغییرات دامنه

حكـام واليـات را از میـان جوانـان تحصـیلكرده برگزيـد تـا شـايد ايـن نیـروى جـوان و             وى استانداران و. سیاسى كشور زد

وى كـه در واقـع اصـالحات از بـاال را مـدنظر داشـت، تـالش        . نفس بتواند بر دولتمردان سـنتى و بـانفوذ چیـره شـوند     تازه

د خواھیم بود كه ايـن تـدبیر   اى نزديك شاھ  در آينده. گرايى بنشاند كرد تا بدين وسیله مدرنیسم را به جاى سنت مى
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سیاسى وى تا چه اندازه كارآمدى داشت و تا چه حـد توانسـت از راه اصـالحات از بـاال، تغییـرات سیاسـى و اجتمـاعى        

  .نوينى پديد آورد

ھا و نیروھاى دولتى در اردبیـل رخ   جنگ سختى میان شاھسون. در پايان اين سال، ھنوز آشوب و ناامنى حكمفرما بود

بالياى طبیعى ھم ھنوز دست . ه از تبريز نیروھاى داوطلب براى نجات جان قزاقان دولتى به آن سو روان شدندنماياند ك

در پايان اين سال برف سنگینى در تھران باريد كه آمد و شـد تھرانیـان و بـازار و    . زده برنداشته از گريبان اين مردم آشوب

  .كسبه را براى مدت يك ھفته تعطیل كرد

  

  

 نھاد  صد

  اولین جلسه مجلس شوراى ملى

. اولین جلسه مجلس شورا قبـل از تـدوين نظامنامـه و انتخابـات، در مدرسـه نظامیـه تھـران برگـزار شـد         :نسیم خلیلى

اى كرده و به روشنى آن را با ھمه جزئیـاتش ترسـیم كـرده     االسالم كرمانى در تاريخ بیدارى به اين جلسه اشاره ناظم

نظامیه برپا شده، قريب سه چھار ھزار نفـر جمعیـت در مجلـس و خـارج مجلـس جمـع       امروز مجلس در مدرسه «: است

السـلطنه در مجلـس نشسـته بودنـد، صـدراعظم بعـد از        شدند، به قدر پانصد نفر از علما و وزرا و ابناى سلطنت و نايب

ز قرائـت اليحـه   بعـد ا . اھـل مجلـس محـض احتـرام و تشـكر از ايـن مجلـس برخاسـتند        . پذيرايى برخاست و اليحه خواند

خواھان است، برخاسـت از طـرف ملـت     المتكلمین كه از اعاظم واعظین و ملت صدراعظم، جناب حاج شیخ مھدى ملك

بعد از اتمام اليحه، جناب اجل عضـدالملك كـه رئـیس مجلـس     . اليحه خواند كه مشتمل بود بر اظھار تشكر از طرف ملت

حضرات واردين كه بر حسب دعوتنامه دولتى حاضـر  . شیخ مھدى بود، يك طاقه شال كشمیرى خلعت داد به جناب حاج

حضرت اظھار محبت به مردم نمـوده پـس از اتمـام     بودند صرف شربت و شیرينى نموده، جناب عضدالملك از طرف اعلى

 بلنـد كردنـد و صـرف شـربت و    » زنـده بـاد شـاه ايرانیـان و پاينـده بـاد ملـت ايـران        «اليحه ملت، عموم حضار صداھا را بـه  

اين ھمه شور و حال و تعجیل البته تنھا در تھران وزيـدن گرفتـه بـود؛    ».ھاى شاد متفرق گشتند شیرينى نموده با خاطر

ھاى بسـته شـھر، تـا شـايد خبـرى از       خانه خم يك كوچه بودند و چشم دوخته بودند به تلگراف ھا ھنوز اندر شھرستان

كرد تا مبـادا ناگـاه بـا     ھا جلوگیرى مى ت از مخابره تلگرافپايتخت، دمى مسیحايى در روح مرده شھرشان بدمد؛ حكوم

رو شود؛ حكومت و ارتجـاع برخاسـته از آن ھنـوز ھـم از      اى از انقالب آرام مردم، در سراسر كشور روبه واقعیت گسترده

ھـا از طريـق سـتادھاى     تھـران بـه صـورت مسـتقیم و در شھرسـتان      گیـرى در  قـرار شـده بـود راى   .گريخت واقعیت مى

ھـا انتظـار بـه     انتخابات در تھران به خاطر غلبه حس و حال شادمانه مردمى كه انگـار پـس سـال   . نتخاباتى انجام پذيردا

ھا براى پیشگیرى از سـكوت   سايیدند، خیلى زود برگزار شد و نمايندگان انتخاب شدند، تھرانى آرزويى ديرين پنجه مى

به خود بجنبند و نمايندگان خويش را برگزيده و راھى تھران كننـد، بـه   ھا  اى تازه، پیش از آن كه شھرستان دوباره و گره

، محلى كه قرار بود تا آماده شدن مجلس در بھارستان مورد استفاده نماينـدگان قـرار گیـرد، رفتنـد و     »عمارت خورشید«

. سرانجام برسـانند تر به  دانستند مشروطیت ديرھنگامشان را بايد زود آنھا مى. نخستین جلسه شورا را تشكیل دادند

  !توانست بار سنگین مشروطیتى نوپا را در میان حصارھاى تنومند ارتجاع و استبداد به دوش كشد؟ آيا مجلس مى
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 صد روز

  خواھند لقمه در دھانشان بگذاريم مردم مى

  ١٢٨۵ارديبھشت  ١٨

ھـاى خـود يافتـه     ر منـازل و مغـازه  نامه ديگرى بود كه صبح بر س صبح امروز، میان بازار، صحبت از شب:ابوذر معتمدى

  .اى كه خواھد شد نامه بود و سخن از آينده بودند، سخن از پرسش و پاسخى كه در شب

كه آقاى آقاسیدمحمد ديروز چه كاغذ خوبى در اين باب به اتابك نوشته كه ما تا جـان در بـدن داريـم،    » شما خبر نداريد«

  .داريم دست از مطالبه حقوق ملت برنمى

بر دارم، سواد كاغذ را ھم ديدم، خداوند به آقاى آقامیرزا سیدمحمد عمر بدھد، باز میان مالھا اگر يـك نفـر باشـد    خ بلى

اوست كه به فكر ملت است، و آقايان ديگر به فكر خودشان ھستند، ماھا بايد زحمت بكشیم و آنھا ھمه روز فكر ترقـى  

اهللا علیـه وآلـه از بـراى مـردم ھمـین بیـان        مگر فايده پیغمبـر صـل   آخر. و توسعه اداره و جلب منافع و مداخل خود باشند

آقايـان نجـف و اينجـا    ! دارى و تھذيب اخـالق ھـم بـود    طھارت و نجاست بود؟ يا در مقام ترويج احكام سیاسیه و مملكت

ان منحصر اسـت  كنند، آخر فايده ايش خورند و زندگانى مى اهللا علیه وآله مى پس از يك عمر كه از پرتو امت پیغمبر صل

مرتبه بر عده غالت استنجاء بیفزايند يا كم كنند ديگر در فكر اين نیستند كه ظلـم عـالم را    به اينكه در حاشیه رساله يك

السالم براى تـرويج آن   فراگرفت، مسلمانان از دست رفتند، دولت و ملت اسالم كه پیغمبر و امیرالمومنین و ائمه علیھم

دشمنان دين از ھر طرف روى آوردنـد و علمـا بـه بعضـى فـروع چسـبیده، اصـل را از دسـت         شھید شدند، از میان رفت، 

  .اند داده

كشیم،  گويند ما كه زحمت براى مردم مى شما به فرمايش علما و آقايان ھم گوش بدھید ايشان ھم حرف دارند مى•

رض ما نبوديم، مردم نبايد بـه فكـر حـال    آيند؟ ف مقام عدل و داد برنمى غیرت و نادان ھستند، چرا در مردم خودشان بى

دانیـد   اگر صدر اسالم را مالحظـه كنیـد مـى   . زحمت لقمه در دھان آنھا بگذاريم خواھند بى خودشان باشند؟ مردم مى

گذشـتند و پیغمبـر خـود را يـارى      بردنـد، بلكـه مـردم از جـان و مـال خـود مـى        كه حضرت رسول يك تنه كار از پیش نمى

  .بردند نمودند و پیش مى مى

ھـاى آن دوران اسـت كـه در آن بـه      نامـه  تـرين شـب   نامه كه به صورت سئوال و جواب تنظیم شده از تـاريخى  اين شب

  .چندين واقعه اشاره شده و در آن سیرى از دستور شاه براى عدالتخانه تا نامه ديروز طباطبايى به اتابك آمده

كلیه امور مملكتى را داده و مكـرر حكـم فرمـوده اجـرا نماينـد،      خط تاسیس عدالتخانه و اجراى قانون در  شاه كه دست•

  .ديگر چه تقصیر دارد

خواند، اتابك كه خودش يك سلطان مستقلى است، ھرچه را كه میـل دارد اجـرا    چه فايده، كى حكم شاه بیچاره را مى

  بار در طى اين چندماه كه اى اولیندر نامه ديروز سید به اتابك بر.گذارد نمايد، ھرچه را كه میل ندارد زير سبیل مى مى

ھـاى   وارد كـردن مجلـس بـه لیسـت خواسـته     .آزاديخواھان به قصد عدالتخانه مشغول بودنـد، لفـظ مجلـس آمـده اسـت     

آزاديخواھان شايد از ابتدا خواسته طباطبايى و بھبھانى بود، اما ايشان به علت شـرايط موجـود، درنـگ كـرده و آن را بـه      

ھا افزوده شد، مسلم شد كه ايشان به دنبال مشـروط و محـدود    از ديروز كه اين لفظ برخواسته.ندروز بھترى واگذار كرد

اى  اى از مبارزات خويش شدند، كه آينـده  خواھان از ديروز كه وارد مرحله تازه مشروطه. كردن سلطنت شاھى ھستند

  در جريان عدالتخواھى خويش عنوان كردند، ترين خواسته خود را  ترين و مھم اصولى.متفاوت از پیش را برايشان رقم زد
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 صد چھره

  ھايى كوچك و موانعى بزرگ الدوله،گام امین

در تھـران متولـد شـده پـدرش مرحـوم میـرزا        ١٢۶٠  در سـنه » الدولـه   میـرزا علیخـان امـین    حـاجى «: زاده حمید ملـك 

انـد، در مبـادى عمـر بـه قـدر       بـوده  ھاى نجیب قديم ايران كه ھمیشه در خـدمت دولـت   محمدخان مجدالملك از خانواده

میسور تحصیالت معمولى و متداولى مملكت را نموده به عالوه به واسطه فرط میـل ترقـى و تمـدن امـروزى بـه تفضـیل       

زبان فرانسه و معلومات عصر جديد پرداخت از نوشتجات حكما و ادبـا و فالسـفه آن سـرزمین خـط وافـى و توشـه كامـل        

  ».برداشت

بـوده در عصـر ناصـرى؛ حضـورى كـه      » منشـى مخصـوص حضـور ھمـايونى    «الدوله در دربـار بـه عنـوان     اولین حضور امین

سـامان دادن بـه امـور    .آورد را بـرايش بـه ارمغـان مـى    » وزارت رسـائل «و » الملكى امین«لقب  ١٢٩٠اش در سال  ادامه

آنچنـان كـه   . بـوده اسـت  » دشـاه شـھی  «پست به سبك دول فرنگى از مھمترين خدمات میرزا علیخان در مالزمت وى با 

در ھمان اوقات به عھده كفايت و كاردانى معظم له واگذار ... اداره پست«: نگارد كه االسالم در اين باب چنین مى ناظم

در اندك مدتى از يمن ھمت و حسن سیاست او چون اداره پست يكـى از ممالـك فرنـگ مرتـب و مـنظم و يكـى از       . شد

از ديگر » .خود و دولت را به منافع بسیار رسانید و رعايا را از جور و تعدى آسوده نمود. ادارات بزرگ دولتى محسوب شد

اقدامات او انجام شايسته نمايندگى دربار در رسانیدن عـرض تسـلیت شـاه بـه مناسـبت درگذشـت پادشـاه ايتالیـا بـه          

از ديگـر مشـاغل او   . آمـده شـاه را خوشـايند    بوده است كـه در آن كفايـت نشـان داده و ناصـرالدين    » سفارت مخصوص«

  .نام برد ١٢٩٧شود تصدى وزارت وظايف و اوقاف ممالك محروسه را در  مى

تـا آنكـه در سـال    «. ملقب شد و ھمچنان در مسیر ترقى سـیر كـرد  » الدوله امین«به لقب جلیل  ١٢٩٩میرزا علیخان در 

  ».منتخب شد به رياست مجلس وزرا و دارالشوراى كبرى كه اعظم مناصب دولتى بود، ١٣٠۴

سـال ھمراھـى بـا شـاه تـازه       السلطان را يـك  امین. مظفرالدين به شاھى رسید ١٢٧۵شاه در سال  پس از ناصرالدين

پـس   ١٣١۴براى تصدى رئـیس الـوزرايى در ،  _ از آذربايجان _ نصیب شد و پس از اين میرزا علیخان به تھران خوانده شد 

الدوله به صدراعظمى درآمد تا كوششى كند در حد توان خود و  امین. ماندآن رفت و اين ب_  ١٣١۵در رجب  -از يك سال 

السلطان ھمچنـان رشـته كـار را در     امین«: نگارد كسروى اين ماجرا را اينگونه مى. اقتضاى مملكت اصالح امور جارى را

ز بـه تھـران خواسـت و    الدوله را از تبريـ  داشت، ولى پس از يك سال شاه او را برداشت و میرزا علیخان امین دست مى

  ».رشته كارھا را به دست وى سپرد و چنین گفت كه از كسى باك نكرده به پیشرفت كشور بكوشد

و به دست رشديه بنیـان گـذارده    الدوله در پايتخت دبستان است به روش جديده كه در تبريز از دستاوردھاى مھم امین

  .گذاشت مى شده بود و اينك به ھمت میرزا علیخان پاى به تھران

ھمچنـین  » .نیز به جلوگیرى از رشوه و ستمگرى حكمرانان و درباريان كوشید و بـراى درآمـد كشـور سـامانى انديشـید     «

انگاشت بر آن شد تا قانون بنگارد بـراى اداره امـور و خواسـت كـه آن را بـه       قانونى مى چون اوضاع آشفته ملت را از بى

  .شاه بپذيراند

برد و از خود و از شاه و از ديگران سى و شش ھزار تومان گرد آورد كـه سـود آن   ] دبستان[آنجا  الدوله شاه را به امین«

  ».برپا كرد» انجمن معارف«ھا   به دبستان داده شود و براى سركشى به كارھاى دبستان و رواج دادن به دانش

خطـى كـه    رغـم دسـت   اسـت، بـه   الدوله بوده ھاى امین نويسد كه پیشرفت دبستان تنھا نتیجه انديشه كسروى مى

الدوله ھم  ھرچه ھست امین«. شاه داده است و امر كرده به عدم پروا در امر اصالحات از كاستن قدرت مطلقه پادشاه

ــاه بـــر ســـختى     ــود حمايـــت شـ ــه بـــا وجـ ــوده وگرنـ ــايى نبـ ــرد دلیـــر و توانـ ــه نیكـــى، مـ ــدى  بـــا ھمـ ــره آمـ ــا چیـ   ».ھـ
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براى اداره و سروسامان دادن به گمركات به دست ايشان » ن بلژيكىخواستن سه ت«الدوله  ھاى امین از ديگر انديشه

اى بـراى آن بـه شـیوه اروپـا      اداره«و با آمدن ايـن سـه تـن    » داد دولت آن را به كسانى به اجاره مى«است كه تا ديروز 

  ».بنیاد نھادند

  *الدوله و بازگشت اتابك  بر افتادن امین• 

بـدخواھان از ھـر سـو بـه كارشـكنى      «: آيـد كـه   له در تـاريخ بیـدارى ايـن چنـین مـى     الدو در باب چگونگى بر افتادن امین

ھا سـاخته ھمـه را بـه دشـمنى برانگیختنـد و مقربـان حضـرت و اجـزاى خلـوت ھمـايونى جمعـى بـه              برخاستند و دروغ

اى  اشـتند و پـاره  واسطه بر نیاوردن مقاصد و منويات فاسده از قبیل اضافه مواجب و انعـام و تیـول و غیـره كینـه در دل د    

ــد    ــده وعی ــب وع ــر فري ــت «ديگ ــت و مل ــت  » خــائن دول ــرھم زدن حــوزه جمعی ــین(و ب ــزد  ) الســلطان ام ــد و در ن را خوردن

  ».شرمانه عرضه داشتند شاه آنچه توانستند به ھر اسم و به ھر عنوانى بى مظفرالدين

به شاه اينگونـه عـرض   » الدوله معین« خان مشیرالدوله  شیخ محسن الدوله به جايى رسید كه حاج ھا با امین بددلى

ماه ديگر بر سر كار باشد دولـت قاجـارى را برانـدازد و ايـن گفتـه او بـه ھنگـامى افتـاد كـه           الدوله يك اگر امین«: كرد كه

نخست بايـد ماھانـه شـاه بـه انـدازه باشـد تـا بتـوان بـه ديگـران           : اى به شاه داده و در آن گفته بود»اليحه«الدوله  امین

  ».به اندازه داد ماھانه

خان و اين سعايت مقارن شد با ضـديت   شیخ محسن آن اظھار حاجى«: كند كه االسالم در ادامه خاطرنشان مى ناظم

ــا ســرانجام  » .و كــدورت بعضــى علمــا و اظھــار عــداوت از طــرفین   ) ق ١٣١٧( ١٢٧٨در بھــار ســال «و روزگــار گذشــت ت

  ».الدوله از كار برخاست امین

انگیـزه  «اى دارد بـه   اشـاره » االسالم ناظم«و » زاده ملك«بر  الدوله در كسروى آمده اضافه  ركنارى امینآنچه درباره ب*

خـود  «السلطان و ديگـران و نیـز ايـن نكتـه قابـل تامـل كـه          ھاى امین در اين كار عالوه بر ھمه كارشكنى» بزرگ ديگرى

  ».ساز و توانا نبوده الدوله ھم چاره امین

  

  

  

 نگاه

  مشروطیت در دانشگاه لندن صد سال با

  ھوشنگ جیرانى: ترجمه

صدمین سالگرد انقالب مشروطیت ايران بیش از آنكه در مھد اين انقالب يعنـى ايـران مـورد توجـه قـرار گیـرد در خـارج از        

بنیـاد میـراث ايــران كـه كنفــرانس    . ھــاى زيـادى را بــه خـود اختصـاص داده اســت    كشـور گرامـى داشــته شـده و برنامـه    

در لنــدن تــدارك ديــده اســت در برنامــه  ٢٠٠۶لــى انقــالب مشــروطیت را بــراى روزھــاى اول تــا ســوم آگوســت  المل بــین

قـرار اسـت در ايـن    . ويكم ماه مه برگزار خواھـد كـرد   ھايى را نیز در روزھاى نھم تا سى اى سلسله سخنرانى جداگانه

آســیايى و آفريقــايى دانشــگاه لنــدن  دانشــكده مطالعــات ھــا پــنج نفــر از صــاحبنظران ايرانــى و انگلیســى در  نشســت

منازعه دائمى میان مذھب و سكوالريسم و بـین آنھـا بـا حكومـت مطلقـه در مسـیر حركـت        «ھاى خود را درباره  ديدگاه

  فـرد «، »محسـن كـديور  «، »اشـكورى  حسـن يوسـفى  «. مطـرح كننـد  » ايران به سمت مدرنیته در يكصد سـال گذشـته  

  .ھا خواھند بود سخنرانان اين نشست» ادقىفاطمه ص«و » عباس میالنى«، »ھالیدى

  تئوكراسى و دموكراسى • 
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تواننـد سـازگارى    تئوكراسـى و دموكراسـى مـى   «اشـكورى مقالـه خـود را بـا عنـوان       يوسفى: اشكورى حسن يوسفى

در «: ارائه خواھد كـرد كـه در آن آمـده اسـت    » اهللا نائینى براى حكومت مشروطه ايرانى داشته باشند؟ راھكارھاى آيت

ــا نــام    و اوج جنــبش مشــروطه، آيــت ١٩٠٩ســال  االمــه و  تنبیــه«اهللا نــائینى از علمــاى برجســته نجــف كتــابى مھــم ب

ايـن كتـاب   . نگاشت كه در آن مبانى مذھبى را براى حمايت از مشروطه و علیه حكومت مطلقه فراھم آورد» المله تنزيه

مقالـه  . كنـد  ن چارچوب انديشه سـنتى شـیعه عرضـه مـى    طور كلى داراى بار سیاسى را در درو يك تئورى روشن و به

ھاى آنھا را در ھـر دو زمینـه سیاسـى و مـذھبى      ھا و محدوديت ھاى نائینى، ظرفیت اشكورى با بررسى انتقادى ايده

 ھا با ادامه منازعه بر سر دموكراتیزه كردن مذھب، سیاست و جامعـه در ايـران واكـاوى    به ھمراه اعتبار و ارتباط اين ايده

در حوزه علمیه قم تحصـیل كـرده و در دھـه    . اشكورى يكى از روشنفكران دينى در ايران است حسن يوسفى. كند مى

بـه عنـوان نماينـده مسـتقل بـه نخسـتین       . يكى از فعاالن سیاسى و ھواداران دوآتشه دكتر على شـريعتى شـد   ١٩٧٠

منـد   دانشگاھى، روشنفكرى و فرھنگـى عالقـه  ھاى  به فعالیت ١٩٨۴مجلس پس از انقالب راه يافت ولى بعد از سال 

در سـال  . ھـا و نشـريات ايرانـى بـه چـاپ رسـانده اسـت        كتاب و تعداد زيادى مقاله در روزنامـه  ١۵اشكورى تاكنون .شد

شناسـى و تـاريخ اسـالم     مطالعـات اشـكورى بـر اسـالم    . مركز تحقیقاتى دكتر علـى شـريعتى را بنیـان گذاشـت     ١٩٩۶

كند كه به بررسـى رابطـه میـان     حاضر وى بر روى كتابى درباره تاريخ ايران و اسالم كار مى در حال. متمركز شده است

  .پردازد مذھب و قدرت سیاسى مى

  ھاى انقالب مشروطه بر تاريخ ايران مدرن بازتاب•  

ھـا نظـام   سیاست، فرھنگ و روابط خارجى ايران امروز در دو بستر عمده شكل گرفته است كـه يكـى از آن  : ھالیدى فرد 

كند و ديگرى، میراث برجاى مانده از دوھزار سال تاريخ  الملل مدرن است كه ايران در درون آن عمل مى خاورمیانه و بین

مقالـه  . تواند ايران معاصـر را توصـیف كنـد    رو گذشته تاريخى نمى برخى بر اين اعتقادند كه به ھیچ. اين سرزمین است

گیـرى ايـران و روابـط آن بـا دنیـاى خـارج        پردازد كه به شـكل  اى مى و تكرارشوندهھالیدى به بررسى عوامل پايدار  فرد 

ھـاى   اشـكال دولـت، جنـبش   : كنـد  اين مقاله بر چھـار وجـه سیاسـت و فرھنـگ در ايـران تاكیـد مـى       . منجر شده است

آموختـه   انـش ھالیـدى د   فـرد . المللـى  ھـاى عمـده بـین    گرايى و روابط بـا قـدرت   ھا از جمله ملى اجتماعى، ايدئولوژى

الملـل در دانشـكده اقتصـاد لنـدن و از سـال       پروفسـور روابـط بـین    ١٩٨۵ھاى آكسفورد و لندن است و از سال  دانشگاه

ھـايى دربـاره    توان به كتـاب  آثار وى درباره خاورمیانه است كه از جمله آنھا مى. عضو آكادمى بريتانیا شده است ٢٠٠٢

وى در سـال  . انـد  پنج كتاب وى به فارسى ترجمـه شـده  . نگ سرد اشاره كردگرايى و ج العرب، ملى جزيره ايران، شبه

المللـى و صـد افسـانه دربـاره      خاورمیانه در روابط بین: آثار جديد او عبارتند از. براى نخستین بار از ايران ديدن كرد ١٩۶۵

  . خاورمیانه

  جمھوريت امام خمینى گرايى آخوند خراسانى تا  از مشروطه: انديشه سیاسى شیعه و دموكراسى• 

جنبش مشـروطیت و انقـالب اسـالمى بـه مثابـه دو رخـداد قابـل بحـث در تـاريخ معاصـر ايـران بـه وقـوع              :محسن كديور 

  آخوند محمدكاظم خراسانى و امام خمینى. اند پیوسته

ورى در سـقوط  شان نقشى مح نقش مشابھى را به عنوان رھبران اين دو جنبش اجتماعى ايفا و در اوج اقتدار مذھبى

ھـر دو ايـن رھبـران در شـكل     . شاھان زمان خويش و تاسیس يك نظام سیاسى برآمـده از خواسـت مـردم بـازى كردنـد     

امـا  . بخشیدن به تكامل و دموكراتیزه شدن فقه شیعه از طريق سازگارى با مفاھیم سیاسى مدرن نسبتًا موفـق بودنـد  

بسیار متفاوتى داشتند كـه برآمـده از مبـانى دينـى و فقھـى       ھاى ھا ھر دو رھبر مذھبى رھیافت رغم اين شباھت به

گرايـى آخونـد خراسـانى در چـارچوب      مشروطه. كند ھاى آنھا را بررسى مى ھا و ادله مقاله حاضر، اين تفاوت. آنھا بود
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را  دوره دكتـرايش  ١٩٩٨آموخته حوزه علمیه قـم اسـت و در    محسن كديور دانش. ھاى دينى و فقھى وى قرار دارد پايه

اكنون رياست بخش فلسفه آن را به عھده دارد با گرايش بـه   در فلسفه غرب و اسالم در دانشگاه تربیت مدرس كه ھم

ھـاى فلسـفه، حكمـت اسـالمى،      مقالـه در زمینـه   ۵٠كتاب و بیش از  ١١كديور تاكنون . فلسفه متعالیه به پايان رسانید

نامـه   سیاسـت «آخـرين كتـابش   . ه تحريـر درآورده اسـت  انديشه فقه سیاسى شیعه و حقوق عمومى اسالم بـه رشـت  

  . نام دارد كه ھنوز مجوز انتشار نگرفته است» خراسانى

  اندازھا و مشكالت دموكراسى در ايران چشم• 

تـرس از شـاھان و   . پروراننـد  براى حداقل يك سده است كـه ايرانیـان رويـاى دموكراسـى را در سـر مـى      : عباس میالنى

ھـاى ايـن رويـا چیسـت و چـه عوامـل و نیروھـايى آن را بـه          اما ريشـه . يا را سركوب كرده استشكست منجیان اين رو

انــد؟ آيــا طبیعــت و تــاريخ، فرھنــگ و زبــان داليلــى بــراى خوشــبینى تــاريخى ھســتند؟ آيــا نفــت     كــابوس تبــديل كــرده

انـد   تبداد شرقى نـام نھـاده  نگاران اس كننده دموكراسى است يا آن نیز منبع طبیعى ديگرى براى آنچه كه تاريخ تسھیل

ھاى دموكراتیكى چون آزادى و قرارداد اجتماعى ريشه غربى دارند؟ آيـا درگیـرى ايـران بـا      شود؟ آيا آرمان محسوب مى

براى گذار  ١٩٠۵تر از سال  آماده ٢٠٠۵غرب به مفھوم تالش براى دستیابى به دموكراسى وطنى است؟ آيا ايران سال 

كـه انقـالب مشـروطیت خبـر از ظھـور مدرنیسـم سیاسـى در ايـران داد؟ اينھـا موضـوع            به دموكراسى اسـت در زمـانى  

شناسـى دانشـگاه اسـتنفورد اسـت كـه ھمزمـان مشـاورت مـدير پـروژه           سخنرانى عبـاس میالنـى مـدير برنامـه ايـران     

لــوم آموختــه دانشــكده حقــوق و ع وى دانــش. نیــز برعھـده دارد  ١٩٨۶دموكراسـى ايــران در موسســه ھــوور را از ســال  

رئیس بخش تاريخ و علوم سیاسى دانشگاه نـوتردام در   ٢٠٠٠تا  ١٩٨٧میالنى از سال . سیاسى دانشگاه تھران است

ويژه در خصوص رويارويى ايران با مدرنیته نوشـته   وى آثار خود را در حوزه سیاست و فرھنگ ايران مدرن به. كالیفرنیا بود

آخـرين مجموعـه از مقـاالت    . است» بازخوانى مدرنیته در ايران: شدهخرد گم«آخرين كتاب وى به زبان انگلیسى . است

  .منتشر شده است» تامالتى در باب رويارويى ايران با مدرنیته: سلطان سايه«و با عنوان  ٢٠٠۵فارسى وى در سال 

  

  

  

  

  

  ٢٠٠۶مى  ٩ - - ١٣٨۵ارديبھشت  ١٩شنبه  سه

  روزنامه شرق

 ١٢٩٣گزارش سال 

  جنگ جھانى، مرگ غريبانه ستارخان

  وند حسن مرسل

سلطان احمدشـاه  . محمدتقى نجفى مشھور به آقانجفى از علماى بزرگ اصفھان درگذشت اهللا شیخ در اين سال آيت

رو  اى جـز اسـتقراض پـیش    خزانه خـالى اكنـون چـاره   . ر تدارك جشن تاجگذارى بودنیز كه به سن قانونى رسیده بود، د

  . نداشت

در تابسـتان گـرم ايـن    . صد ھزار لیره از بانك شـاھى وام گرفـت   منظور ناصرالملك براى برگزارى چنین جشنى، يك بدين

رش آلمان به روسـیه آغـاز   ساعته اتريش به صربستان و سپس يو وھشت سال جنگ جھانى اول نیز با اولتیماتوم چھل



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

 

۶۴ 
 

در چشـم  ! گفت گل بود، به سبزه نیز آراسته شـد  المثل كھن بود كه مى براى ايرانیان اين رويداد، تفسیر آن ضرب. شد

آلمان به كشورھاى فرانسـه و بلژيـك اعـالن    . سوز شدند به ھم زدنى اروپا و سپس ھمه جھان درگیر اين جنگ خانمان

السلطنه اكنون كه تاج بر سر شاه  در گرماگرم چنین حوادثى، ناصرالملك نايب. يورش برد جنگ داد و انگلستان به آلمان

جوان و ناپخته نھاده بود، در نھايت آرامش، مطالبات حقوقى خود را از كیسـه ملـت ايـران برداشـت و راه لنـدن در پـیش       

ھـزار   ستان سپرى كـرده بـود، ماھانـه ده   السلطنه بود و نیمى از آن مدت را در انگل وى كه جمعًا چھارسال نايب. گرفت

  . تومان حقوق براى خود محاسبه كرد

الـوزرا   براى اينكه بدانیم حقوق وى تا چه اندازه گزاف و سنگین بود كـافى اسـت بـدانیم كـه در آن دوران، حقـوق رئـیس      

ــودھــزار و پانصــد تومــان و حقــوق وزرا ھــر يــك ماھانــه ھفتصــد تومــان و حقــوق نماينــدگان مجلــس دويســ      !ت تومــان ب

ــه روشــنفكرى داشــت    آور اينكــه وى تحصــیل شــگفت ــود و داعی ــه در انگلســتان ب ــرورش يافت ــدت . كــرده و پ در طــول م

السلطنگى خود با خودكامگى تمام رفتار كرد و وى نخستین كسى در تاريخ ايران بود كه قانون حكومت نظـامى را   نايب

  !بنیاد نھاد

دار  دولـت را عھـده   الممالك رفته بود و عالءالسلطنه بـه جـاى او رياسـت ھیـات     در آغاز اين سال، ھر چند كه مستوفى

  !الممالك بیايد شده بود، اكنون در مردادماه، دوباره نوبت اين شده بود كه عالءالسلطنه برود و باز ھم مستوفى

بـار پسـت    مـاه يـك   ھاى پس از مشروطه در ايران است كـه ھـر چنـد    ھاى عجیب و غريب تاريخ دولت اين نیز از ويژگى

كسـى  ! چرخـد  شـود و مـى   دسـت مـى   بـه  مھم رياست قوه مجريه بین چنـد نفـر سیاسـتمدار شـناخته شـده دسـت      

روند و پس از مـدت كوتـاھى، جـاى خـود را بـه       شمار چرا و چگونه از پلكان قدرت باال مى داند كه چند تن انگشت نمى

  !دھند؟ ديگرى مى

طرفـى   الممالـك بـى   ھر چند كه بـه فرمـان احمدشـاه، مسـتوفى    . شود نیز مى آتش جنگ جھانى اول دامنگیر ايرانیان

كند، ولى سپاھیان ھندى تحت فرمان بريتانیا به بھانه حفاظـت از منطقـه نفتـى     ايران در جنگ جھانى اول را اعالم مى

از مرز عبور كـرده،   در اين میان كردان شورشى نیز. كنند شركت نفت ايران و انگلیس، شھر آبادان را اشغال نظامى مى

سپاھیان جنگى آلمان و عثمانى ھم به آذربايجان يورش برده، آن گوشه كشور را بـه اشـغال   . شوند وارد خاك ايران مى

  .خود درآوردند

گونـه بـه طـور رسـمى وارد میـدان جنـگ بـه         روحانیون شیعه ساكن عراق در اين ھنگام فتواى جھاد صادر كردند و بدين

  . ى و برعلیه انگلستان و روسیه شدندسود آلمان و عثمان

آمـد و از ايـن    از آن سو امپراتورى عثمانى، سرزمین اسالمى بـه شـمار مـى   . دلیل ھم نبود گیرى چندان بى اين موضع

در واقع ايرانیان فرصت . خواھى امپراتورى روس و انگلیس قرار داشت ھا مورد تاخت و تاز و باج سو سرزمین ايران سال

  .دند تا شايد ريشه استعمارى اين دو ھمسايه شمالى و جنوبى خود را بخشكانندرا مغتنم شمر

وى كـه در پـارك اتابـك تھـران در     . در اين میان خبر درگذشت ستارخان سردار ملى نیز براى آزادگان ايرانى، جانگـداز بـود  

نیان با شكوه فـراوان پیكـر وى را   تھرا. اى شده بود، در تنھايى و غربت تھران جان باخت جنگ برادركشى، زخمدار گلوله

  . در باغ طوطى حضرت عبدالعظیم به خاك سپردند و به وى اداى احترام كردند

شاه در نطق خود، . بخش در اين سال افتتاح سومین دوره مجلس بود كه با حضور احمدشاه گشايش يافت خبر شادى

  طرفى ايران در جنگ جھانى را يادآور شد، ولى بى
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سپاھیان آلمان و عثمانى به مناطق جنوبى و مركزى ايران يورش بردنـد و دسـت بـه عملیـات تروريسـتى و       چند روز بعد

بردنـد، اكنـون بـه     متاسفانه چون ايرانیان از رفتار دولتین روس و انگلیس سالیان سال بود كه رنج مـى . جاسوسى زدند

سپاھیان ترك با كمك و ھمراھى كردن . وغلتیده بودندآسانى در دامان دو امپراتورى بزرگ ديگر يعنى عثمانى و آلمان فر

از آن پس سپاھیان عثمانى . شروع به پیشروى در خاك ايران كردند و شھرھاى تبريز و ارومیه را به اشغال خود درآوردند

یـز كـه   سـپاھیان روس ن . پیشروى خود به سوى شمال ايران را آغاز كردند تا از اين راه به امپراتورى روسـیه يـورش برنـد   

خواستند در خاك خود با آلمان و عثمانى بجنگند، از سوى شمال وارد خاك ايران شدند تا اين رويـارويى تـاريخى را    نمى

ھـاى بـزرگ جھـانى در آن روزگـار      گويى كه كشور ايران، به صـفحه شـطرنج قـدرت   . در كشور ھمسايه به انجام رسانند

ھـا   میان سپاھیان روس و لشگريان عثمانى درگرفت كه طى آن عثمانى در تبريز و ارومیه نبرد خونینى. تبديل شده بود

در ايـن جنـگ خـونین عـده     . شكست سختى خوردند و سپاھیان روس تمام منطقه آذربايجان را به تصرف خـود درآوردنـد  

  .ھاى بسیارى ويران شد زيادى از اھالى آذربايجان به شھادت رسیدند و خانه

ن صحنه كشمكش و زدوخورد میان سپاھیان روس و عثمانى بود و جنوب ايران دسـتخوش  در پايان اين سال، شمال ايرا

  .تحركات و تجاوزات سپاھیان انگلیس

و تعدادى از ھمكارانش بـه دسـت افسـران انگلیسـى در نزديكـى       -كنسول آلمان در شیراز -در پى بازداشت واسموس

ن انگلیسـى گريخـت و بـه برازجـان رفـت، ولـى شـارژ        الحیلـى از چنـگ افسـرا    بھبھان، ھر چند كه واسموس به لطـايف 

خـان ظھیرالملـك را بـراى     دافرآلمان در تھران به وزارت امـور خارجـه ايـران اعتـراض كـرد و وزيـر خارجـه نیـز میـرزا حسـن          

  !عذرخواھى به سفارت آلمان در تھران فرستاد

بسته بود، در پايان ھمین سال اسـتعفا داد و بـه   ن گرا و اصالحات از باال، طرفى الممالك نیز كه از كابینه جوان مستوفى

  .خان مشیرالدوله مامور تشكیل كابینه شد فرمان احمدشاه، میرزاحسن

  

  

 نھاد  صد

  !ھا ھا را چه به اين فضولى زن

آن روزى كه اعطاى امتیاز خريد و فروش و تھیه توتون و تنبـاكوى سراسـر كشـور بـه شـركت تـالبوت       : پروين بختیارنژاد

. مى را برانگیخت، آزاديخواھان در پى حكم میرزاى شیرازى سراسر ايران را بـه اعتصـاب و اعتـراض كشـیدند    خشم عمو

در آن ھنگام تعداد زيادى از زنان در سنگلج، محل استقرار میرزاى آشـتیانى، جمـع شـدند و در ضـمن اعـالم حمايـت از       

اين حركت سیاسى شايد اولین حضور علنى . ر كردنداستمرار مبارزين بدون حمايت از سوى مردان، اقدام به بستن بازا

  .و جمعى زنان ايرانى در عرصه سیاست باشد

. پاخاسـتند  پاشا در اعتراض به قرارداد رژى دوشادوش مردان به  در جريان نھضت مشروطیت زنان تبريز به رھبرى زينب

وجه زير بار  به شاه تلگراف كردند كه به ھیچھزار نفر مسلح ٢٠بازار اين شھر به عالمت اعتراض بسته شد و متجاوز از 

پس از چند روز از بسته شدن بازار ماموران دولت به زور ارعاب و تھديد و وعده و وعید بازاريان . اين قرارداد نخواھند رفت

  ھاى خود كردند اما چند ساعتى از باز شدن را مجبور به باز كردن مغازه

پـس از تشـكیل   . ان به زور اسلحه بازار را بستند و بـه سـرعت صـحنه را تـرك كردنـد     اى از زن بازار نگذشته بود كه دسته

اولین جلسه مجلس شورا، به دلیل حضور فعال زنان از جنبش تنباكو تا نھضت مشروطیت استنباط زنان بر اين بـود حـال   
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یـان خـود نماينـدگانى را    تواننـد از م  خواه تحقق پیـدا كـرده زنـان در جايگـاھى برابـر بـا مـردان مـى         كه مجلس مشروطه

  .خواه و چه ضدمشروطه مواجه شدند كانديداى مجلس شوراى آن دوره نمايند كه با مقاومت كلیه مردان چه مشروطه

اتحاديه غیبى نسوان كه مشخصًا حوزه كار آنھا پرداختن لحظه به لحظه به مسائل سیاسى دوران قاجـار بـود ولـى بـه     

  .آن انجمن نامى از اين زنان در اسناد تاريخى به ثبت نرسیده استدلیل شرايط آن دوره و مخفى بودن 

زنى به ايـن مجلـس دارالشـوراى ملـى      انجمن غیبى نسوان با تاكید بر اينكه امروز بر احدى پوشیده نیست كه ھر بیوه

ن بپردازنـد واال  خواھیم كه به اصـالح امـور و قـوانی    خواھیم و از وكالى مجلس مى حق دارد و ما امروز حقوق خود را مى

خواھند باز ھم به ترتیب سابق پیش برونـد، مـا بـه توسـط ھمـین عريضـه        بینند و مى اگر در خود چنین پیشرفتى نمى

ما قانون را اصـالح  . ھا واگذارند دھیم كه ھمه، استعفا از كار خود دھند و چھل روزى ھم كار را به دست ما زن خبر مى

فرستیم، ريشه ظلم و ستم را  كنیم، دستورالعمل واليات را مى حكام تعیین مىكنیم،  كنیم، نظمیه را صحیح مى مى

شـكنیم، كمپـانى بـراى نـان قـرار       انبارھاى جو و گندم متمولین را مـى   كنیم، عام مى كنیم، ظالمین را قتل از بیخ مى

وريـم، بانـگ ملـى برپـا     آ بیـرون مـى    انـد،  ھاى وزرا را كه از خـون خلـق جمـع و در سـرداب گـرو كـرده       دھیم، خزانه مى

قنوات شھرى را  دھیم،  ھاى خود مى نشانیم، اسراى قوچان را عودت به خانه كنیم، قشون عثمانى را عقب مى مى

ناگفته نمانـد كـه انتشـار     ١.كنیم ھا را تنظیف مى ھا و خیابان خورانیم، كوچه كنیم و آب سالم به مردم مى صحیح مى

رو شد و فقط در محافل زنانـه مـورد نقـد و بررسـى قـرار       محافل سیاسى كشور روبهاعتبارى و سكوت  اين بیانیه با بى

مقاله سركار را در جريده مسـیر نـداى   «: اى در يكى از نشريات گفت چنانكه زنى به نام زرين طى انتشار مقاله. گرفت

فته بودنـد، نھايـت و جـد    پرستى كه در آن كلمات متین بدون تفكر، كه الحق درى س وطن خوانده و عالمت غیرت و وطن

توان تصور كرد در مملكت ايران بـا   اما چطور مى. جان به قربان شما و فرمايشات شما. انضباط را در خود مشاھده كردم

توانیـد مملكـت بـه ايـن ھرجـى و مرجـى كـه نظیـر آن را در ھـیچ           عدم علم و وجود استبداد، در عرض چھارده مـاه مـى  

در صورتى كه قانون نداريم، علم نداريم، اتحاد نـداريم، بـا چھـار نفـر از قبیـل خودمـان،        توان يافت اى از عالم نمى نقطه

گويا سركار علیـه  «: گويد وى در ادامه آن مقاله مى» .نشستن و صحبت كردن كار مملكت خراب را از پیش نخواھیم برد

كـه بـه اصـطالح مـردان غیـور،      انـد   گويـا فرامـوش كـرده   ! علـم و بیسـوادى بـیش نیسـتید     فراموش فرمودنـد كـه زن بـى   

ھاى  ھايى را كه در حق ما زن چه شد كه ما فراموش كرديم ستم. گويا فراموش فرمودند، آزاد نیستند! اند العقل ناقص

رويـم حـرف بـزنیم     آه چه شد كه ما بیچارگان پر و بال سـوخته فرامـوش كـرديم كـه ھـر وقـت مـى        آه. نمايند ايرانى مى

آه چه شد كـه مـا فرامـوش كـرديم كـه ھـر وقـت        . اند، بايد حرف آنھا را به عكس رفتار كرد زنگويند اينھا  مردھامان مى

ھـا را چـه    گويند زن اندازند و مى خوانند با حال استھزا اوراق روزنامه را به دور مى آقايان عظام لوايح ما را در جرايد مى

  »!ھا به اين فضولى

  :نوشت پى

  .شعبان ٢٢،  ٧شماره  ١٣٢۵طن، سال ،مقاله مخدرات، روزنامه نداى و -١
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 نھاد  صد

  روحانیون و انقالب مشروطه

  نسیم خلیلى

فعالیـت عنصـر   «: نويسـد  خواھانـه مـردم مـى    گرچه فريدون آدمیت، درباره نقـش روحانیـت در رھبـرى مبـارزه مشـروطه     

، اما واقعیت ايـن اسـت   »فعلى روحانى در آرايش دينى جلوه كرد با روح سیاسى، ماھیت آن بیشتر انفعالى بود و كمتر

گرفـت؛   ايـن موضـوع از حكمـى تـاريخى و دينـى نشـات مـى       . گرفتنـد  كه مردم، خـط اصـلى مبـارزه را از روحـانیون مـى     

، قـرار بـود مقـامى باشـد كـه عـالوه بـر امـور         )با فتح الم(مجتھد يا مقلد : نويسد عبدالھادى حائرى در ھمین زمینه مى

جاى مھمى در سیر انديشـه كـیش شـیعه بـراى     » تقلید«و » اجتھاد« و به ھمین سبب مذھبى، كشور را نیز اداره كند

عقـل دسـتور   . چنین بحث كردند كه عمل تقلید به داليل عقلى و نقلى ھر دو الزم است علماى شیعه اين. خود باز كرد

ھاى گونـاگونى بـه    یامبر به صورتدھد كه فرد نادان از فرد دانا راھنمايى بجويد؛ داليل نقلى، يعنى قرآن و آنچه از پ مى

دانشمندترين ھمه علماى . كند كه وظیفه نادان به دست آوردن دانش و راھنمايى از دانا است ما رسیده، نیز ثابت مى

گـرى   دارد كه عبارت است از كسى كـه محـل مراجعـه مقلـدان و از نظـر قـوانین شـیعى       » مرجع تقلید«ھر ناحیه عنوان 

تواند اجتھاد كنـد يعنـى توانـايى     از ھمه باالتر او فردى است كه مى. سیاسى و مذھبى استداراى حقوق و اختیارات 

توانـد بـه وسـیله نصـب و تعیـین، گـزينش و يـا راى         ولـى ايـن عنـوان ھرگـز نمـى     . آن را دارد كه رايى مستقل صادر كند

بـدالھادى حـائرى، موسسـه    ك تشیع و مشـروطیت در ايـران و نقـش ايرانیـان مقـیم عـراق، ع      .ر. (عمومى به دست آيد

  )٨١ص  ١٣۶۴انتشارات امیركبیر، تھران ،

وخیز، رھبرى اصلى قیام و مبارزه مردمى را بـر دوش   خواه را كه در مقاطعى پرافت حركت بیدارگرانه روحانیون مشروطه

قـوى مـذھبى    ھاى از آنجا كه جامعه ايرانى، يك جامعه با پیرنگ. عطف تاريخ مشروطه دانست توان نقطه داشتند، مى

. كننـده بـود   سـاز و تعیـین   بود، نگاه و توجه مردم به انديشه و باور و فتواى روحانیت و مراجع، بسیار كلیدى، سرنوشـت 

زد كـه رعايـت دسـتورات مراجـع روحـانى از       ھا و اعتقادات مذھبى، مردم را به اين ضرورت اليتغیـر، گـره مـى    اين انگیزه

ھاى روحانیون ھرگز  دت آخرت را دربردارد؛ در نتیجه در پیروى و اجراى اوامر و باورواجبات دينى است كه خیر دنیا و سعا

حتـى  . شـد كـه روحانیـت بـه عنـوان بـازوى اصـلى، نھضـت را پشـتیبانى كنـد           كردنـد و ھمـین باعـث مـى     اھمال نمـى 

ا تحقق ايـن اھـداف،   شان و ھمراه كردن مردم ب دانستند كه براى پیشبرد اھداف آرمانى خواه نیز مى روشنفكران تحول

ھاى پرشـور روحـانیون بـر فـراز      سخنرانى. بايد دست به دامان حمايت مراجع و روحانیون شوند و تايید آنھا را جلب كنند

انديشى مردم مبارز تبديل شده بود، در بـرانگیختن مـردم و    منابر و در دل مساجد كه در اين مقطع تاريخى به كانون ھم

ھا و  ھا به اضافه حضور روحانیون در بدنه رھبرى نھضت، از جمله راه اين سخنرانى. ثر بوددھى به آنان بسیار مو جھت

  .شان در واكنشى جمعى و انقالبى بود ھاى بیدار كردن مردم و ھماھنگى شیوه

اى قوى در دل تاريخ كھنسـال   آفرينى اجتماعى و سیاسى البته ماجراى نوظھورى نبود و ريشه اين رھبرى و اين نقش

ھا  ين سرزمین داشت؛ اما واقعیت اين است كه پیشینه مبارزاتى پررنگ مراجع و نقش مديريتى آنھا در رھبرى جنبشا

اى از رھبـرى   ايـن مـاجرا سـرحلقه زنجیـره    . ويژه در ماجراى تحريم تنباكو به اوج خود رسیده بـود  ھاى مردمى به و قیام

در دوره مشروطیت نیـز علمـا گرچـه    . شد و سیاسى شمرده مى اى اجتماعى گرا در مبارزه خردمندانه روحانیون مردم

زودى رھبرى مردم را  برانگیزانندگان نخستین نبودند، ولى بنا به روحیه و منش مذھبى و غلبه گرايشات دينى مردم، به

و در تايیـد  ھايى كه از سوى مراجع  ھاى علما بر فراز منابر و تلگراف سخنرانى. ھاى انقالبى بر عھده گرفتند در حركت

در منازعات مربوط به مشروطه و مشروعه نیـز،  . شد، مبارزه مردم را داراى خطوط مشخصى كرده بود جنبش صادر مى
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ايـن  . كوشـیدند از بـروز شـكاف در نھضـت جلـوگیرى كننـد       ھـايى مـى   ويژه مراجع نجف با صـدور اعالمیـه   روحانیون و به

اهللا  خـواه شـیخ فضـل    خواھانه روحانى مشـروعه  ون، عملكرد اسالمخواھى تا بدانجا رسید كه روحانی ھمكارى و آرمان

  . نورى را به بوته نقد كشیدند

  يك رھبر خوشنام • 

تر از ديگـران   عنوان رھبرى خوشنام سیدمحمد طباطبايى يكى از مھمترين رھبران انقالب مشروطه است كه ھمواره به

ويست و پنجاه ھجرى قمرى به دنیا آمـد؛ وى پـس از گذرانـدن    ھزار و د شود؛ او در نوزدھم ذيحجه سال يك معرفى مى

زيسـتند، بھـره    تحصیالت ابتدايى، به عتبات عالیات در عراق رفت و از محضر استادان بزرگ و نامدارى كه در عـراق مـى  

یاسـى  درخواست میرزاى شیرازى راھى تھـران شـد و مبـارزات س    اهللا طباطبايى پس از واقعه تحريم تنباكو به آيت. برد

شـاه قاجـار    كه عین الدوله صدراعظم مظفرالـدين  ھنگامى. خود را در راستاى اھداف نھضت مشروطه، وسعت بخشید

آزاديخواھان را تحت فشار قرار داد و عالءالدوله حاكم تھران، چند تن از بازرگانان را به چوب و فلـك بسـت، ايـن روحـانى     

پاسـخ   و عده زيادى از مردم و بعد از مقدماتى از مبـارزه و اعتـراض بـى   اهللا سیدعبداهللا بھبھانى  برجسته به ھمراه آيت

در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن كردند؛ اين تحصن در واقع زمینه انقـالب مشـروطه را فـراھم آورد؛ امـا پـس از بـه تـوپ        

طباطبايى نیـز  اهللا  اهللا سیدعبداهللا بھبھانى تبعید شد و آيت شاه قاجار، آيت بسته شدن مجلس، به دست محمدعلى

اهللا طباطبايى دانشمندى آگاه و مطلع از مبانى احكام اسالمى بود؛ او  آيت. نظر و مراقبت قرار گرفت در منزل خود تحت

ھاى فراوانى دست يافت و از جمله بـه   ھاى مبارزاتى خود، براى گسترش معارف دينى نیز به تالش ھمزمان با فعالیت

ايـن شخصـیت دينـى و سیاسـى، سـرانجام پـس از تحمـل رنـج فـراوان در قیـام            .اى پرداخـت  تربیت شاگردان برجسته

ھزار و سیصد و سى و نـه ھجـرى قمـرى چشـم از جھـان فروبسـت و در حـرم         مشروطه و پس از آن در حدود سال يك

  .حضرت عبدالعظیم در رى به خاك سپرده شد

  

 ١٢٨۵ارديبھشت  ١٩

  ھاى داخلى رو به افزايش است تنش

دھد و به طور شـفاھى   اتابك اعظم سخت برآشفته بود و مكتوب، پاسخى به نامه آقاسیدمحمد نمى :ابوذر معتمدى

طباطبـايى از ايـن جـواب    . طـور بايـد   كند من صاحب مملكت نیستم، مملكت پادشاه دارد، ھر طور فرمودند آن اعالم مى

  .دھـــد مـــىالدولـــه را انتشـــار عمـــومى    ســـخت ناراحـــت شـــده و اصـــل مكتـــوب فرســـتاده شـــده بـــه عـــین        

القول قرار بر ايـن   دھند كه براى ادامه كار تصمیم بگیرند، متفق در اين میان آقايان جمع شده و مجلسى را تشكیل مى

شود تا گروھى از آقايان خدمت شاه رسیده و مشكالت را عرض كنند و از شخص اتابك خـدمت ايشـان دادخـواھى     مى

دستى كرده شخصـًا از سـیدعبداهللا    شود پیش تابك متوجه اين عمل مىخواھند، ا از دربار براى اين كار وقت مى. كنند

  .آورد بھبھانى براى شرفیابى دعوت به عمل مى

كند،  داند و تقاضاى شرفیابى حوزه اسالمى را مى سیدعبداهللا با توجه به قرارى كه ھست تنھايى رفتن را صالح نمى

  .یايیدفرستد، كه با چند تن از آقايان ب الدوله پیام مى عین

فرمانفرما چندى پیش حكم حكومت كرمان . محمد میرزا بود اخبار ديگرى كه در شھر پیچیده نحوه رفتار فرمانفرما با حاج

در راه خود چند روزى را در قم توقف نمود تـا بلكـه بتوانـد بـه     . را دريافت كرده بود و از كرمانشاه به سمت كرمان حركت 

الدولـه ممانعـت كـرد و فرمانفرمـا بـا نـاراحتى روانـه          و امالكش بزنـد، امـا عـین     وادهتھران وارد شود و سرى ھم به خان

  .كرمان شد
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در ابتداى ورود به خطه كرمان چند روزى را در رفسنجان اقامت گزيد و در اين چند روز اكثـر بزرگـان منطقـه بـه خـدمتش      

او نه به خدمت شـاھزاده رسـید،   . د گذرانده بودشرفیاب شدند، جز میرزا محمدرضا مجتھد كرمانى، كه مدتى را در تبعی

  .اى جھـــت عـــرض ارادت بـــه شـــاھزاده نوشـــت نـــه كســـى را از طـــرف خـــويش گســـیل داشـــت و نـــه حتـــى نامـــه

از مستقبلین خود خواست تـا بـه    فرمانفرما از اين حركت خشمگین شد و در يك ديدار خصوصى از آقا يحیى و بحرالعلوم

. اھر به كرمان روان نمايند، اما تاكید كرد كه به من حكم شد تا او را به مشھد نفى بلد كنمسراغ میرزا روند و او را در ظ

روز بعد در مجلس عمومى فرمانفرما اين دو تن را در جمع صدا زد كه به سراغ میرزا رويد و او را به نزد من آوريد، ايـن دو  

  .تن به سراغ میرزا رفتند و او را به سمت مشھد روانه ساختند

الدولـه پیغـام فرسـتاد كـه      اين اوضاع به تھران رسید، جناب طباطبايى از اين عمل با میرزا سخت برآشفت و بـراى عـین  

  خط صادر كرد كه وى را با احترام به كرمان بازگرداند، در عمل عكس آن رفتار كرديد؟ شما قول داديد و شاه دست

  

  

 صد چھره

  مستشارالدوله تبريزى

ن تبريزى ملقب به مستشارالدوله پس از تحصـیالت علـوم مـذھبى در مـدارس سـنتى بـه       خا يوسف :محمود فاضلى

ھـاى   پرستى و اعتراض به سیاسـت  استخدام سفارت انگلیس درآمد، ولى پس از مدت كوتاھى به واسطه حس وطن

سپس تفلیس بـه  انگلیس از كار خود استعفا داد و با حكم ناصرالدين شاه به عنوان قنسول ايران در ھشتخان روسیه و 

شك يكى از انديشمندان تئوريك دوره  مستشارالدوله بى. عنوان يكى از مراكز علمى و روشنفكرى قفقاز منصوب گرديد

. ھاى مذھبى و شعائر مـذھبى و اعـتالى فرھنـگ و پیشـرفت ايـران توجـه ويـژه داشـت         مشروطیت است كه به سنت

نیـافتگى ايـران را در عـدم بسـط      ه اسـتبدادزده ايرانـى، توسـعه   مستشارالدوله با درك تمدن غرب و مقايسه آن با جامع

وى ھمه آنچه را كه از مدنیت غربى درك كـرده بـود بـر فوايـد و محاسـن عـدالت اجتمـاعى مترتـب         . دانست عدالت مى

نى عدالتى و حاكمیت فرمانروايان ايرا دانست كه كمتر در جوامع شرقى به ويژه ايران قابل مشاھده بود چرا كه بى مى

اقامـت وى در پـاريس و سـفرھاى وى بـه     . توانستند عـدالت اجتمـاعى را ناديـده بگیرنـد     دو روى يك سكه بودند كه مى

خان و سپس آخوندزاده شده و مثلـث تاثیرگـذارى را ايجـاد كـرد كـه البتـه اعتقـادات         لندن، موجب آشنايى با میرزا ملكم

ھـاى آتشـین و    وى در طول انقالب مشروطیت، با نطـق . آنھا بود تمايز غیرمذھبى اين دو با مستشارالدوله تبريزى وجه

بـه  . طلبان از احترام خاصى برخوردار بود مواضع قاطع به عنوان يكى از رھبران فكرى و اجرايى ھمواره در میان مشروطه

كننـدگان   ينوى ھمچنـین از تـدو  . طورى كه بعد از اعالم فرمان مشروطه به عنوان نماينده مردم تبريـز وارد مجلـس شـد   

وى قرائت خاص خود را از قانون داشت و عالوه بـر تاكیـد بـر    . اصلى قانون مشروطه در كنار ساير دولتمردان انقالبى بود

مستشارالدوله در جريان استبداد صغیر ضـربه  . ھاى عرفى و قوانین مذھبى نیز توجه داشت ھاى مدنى به پديده آموزه

اهللا طباطبايى و بھبھانى جزء دستگیرشدگان در واقعه به توپ بستن مجلس  تسختى از مستبدين خورد و به ھمراه آي

يا ھمان مانیفست فكرى وى به تشريح افكار خود پرداخت كه البتـه گروھـى سـبك كـارى     » يك كلمه«وى در كتاب . بود

حظـات سیاسـى و   از نگاه منتقدين، وى تالش داشت به خاطر مال. دانند وى را براى ترويج مشروطه بسیار عوامانه مى

گروھى ديگر . دانند عرفى بین اسالم و مدنیت غربى پیوند برقرار كند و البته ارتباط وى با آخوندزاده را مويد اين نظر مى

او شـیفتگى خاصـى   . ھا متفـاوت اسـت   اند ديدگاه وى در مسائل داخلى با متحجرين استبدادزده و غیرمذھبى مدعى

رده و الگوى توسعه اين كشور را بھترين روش براى توسعه ايـران و آنھـا را نسـبت    نسبت به ملت و دولت فرانسه پیدا ك
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اى در زمینـه آزادى و حاكمیـت    وى داراى ديدگاه ويژه. دانست به ساير كشورھاى غربى به لحاظ استعمارى نیكوتر مى

  .خان نبود مردم بود كه البته قابل مقايسه با طالبوف، آخوندزاده و ملكم

  

  

  ٢٠٠۶مى  ١٠ - - ١٣٨۵ارديبھشت  ٢٠به چھارشن

 صد سال

  جنگ در جھان اغتشاش در ايران

  وند حسن مرسل

ايــن ســال بــا فتــواى جمعــى علمــاى شــیعه ســاكن عــراق مبنــى بــر جھــاد مســلمین بــا روس و انگلــیس كــه توســط    

رى مسـلمانان بـا   ايـن فتـوا در واقـع جانبـدارى و ھمكـا     . العراقین حائرى تسـلیم احمدشـاه قاجـار شـد، آغـاز شـد       شیخ

ھانرى دورويس وزيرمختار آلمان   از ھمین رو ھنگامى كه پرنس. كرد سپاھیان امپراتورى آلمان و عثمانى را تداعى مى

ھاى روس و انگلـیس در ايـن شـھر از تـرس جـان       وارد كرمانشاه شد، مورد استقبال باشكوه مردم قرار گرفت و كنسول

رو شـد و سـفارتخانه وى    مانند مـردم روبـه   دورويس در تھران نیز با استقبال بىپرنس . بندى كردند منازل خود را سنگر

  .ھاى سیاسى قرار گرفت مركز ثقل گروه

جنگ جھانى اول به كاخ احمدشاه قاجار نیز كشیده شده بود، ھمین كـه كابینـه مشـیرالدوله از كـار افتـاد و مسـتعفى       

الـوزرايى سـعدالدوله را از    ند و با تھديد و ارعاب فرمـان رئـیس  شد، نمايندگان سیاسى روس و انگلیس به كاخ شاه رفت

چند ساعت بعد نمايندگان سیاسى آنان و عثمانى نیز به كـاخ شـاه رفتنـد و فرمـان عـزل سـعدالدوله را از       . شاه گرفتند

  !شاه گرفتند

دين ايرانى از يك سـو و  پاشا و مجاھ در حالى كه در آذربايجان جنگ سختى میان نیروھاى عثمانى به فرماندھى خلیل

الدوله صدراعظم دوره استبداد  وزرايى عین سپاھیان روس از سوى ديگر در جريان بود، مجلس شوراى ملى به رياست

  .خورده آزادى و مشروطیت ايران راى تمايل داد و دشمن قسم

س كه ويس كنسول روسیه ھمین كه رئیس بانك استقراضى رو. ھا در ايران بسیار فعال بود جاسوسى آلمان  دستگاه

شب گرم تیرماه به ضرب شش گلوله از پاى درآمد و در ھمان شب رئیس مالیه اصفھان كـه   در اصفھان نیز بود، در نیمه

ايـن بـراى مقامـات    . بلژيكى بود، ترور شد،خبر رسید كه سپاھیان روسیه از قزوين به سوى پايتخـت در حركـت ھسـتند   

الممالـك را بـه مجلـس معرفـى كـرد، امـا        الدوله سقوط كرد و شـاه مسـتوفى   ه عینكابین. تھرانى بسیار دھشتناك بود

شـاه بـه نـاگزير دوبـاره     . الممالك را سخت مورد حمله و انتقاد قـرار دادنـد   الدوله زير بار نرفتند و مستوفى ھواداران عین

الدوله را مورد انتقاد  بار نرفتند و عین ھاى مجلس زير الدوله را صادر كرد، اما اين بار دموكرات الوزرايى عین فرمان رئیس

  .الدوله نیز به ناچار از تشكیل دولت منصرف شد عین. شديد قرار دادند

شـگفتا  ! سپس مشیرالدوله از سوى مجلس بـراى رياسـت كابینـه برگزيـده شـد كـه وى نیـز چنـد روز بعـد اسـتعفا داد          

روسى از قزوين به سوى تھران در حركت بودند، دولتمردان  در حالى كه يك ھزار نفر از دوازده ھزار نفر سالدات! شگفت

اكنـون ديگـر آنـان حتـى منـافع مشـترك       . نشین جنگ قدرت را از پرده بیرون انداخته و شمشیر از رو بسته بودند پايتخت

ه گـوش  اى بـ  كننده از جنوب كشور نیز اخبار نگران. ديدند گرفتند و دشمن مشترك خود را نمى خويش را نیز ناديده مى

  .رسید مى
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اكنــون قرعـه فــال بــه نــام  . ھـاى ايرانــى را خلــع سـالح كردنــد   نیروھـاى نظــامى انگلــیس وارد بوشـھر شــدند و ژانــدارم  

ھا ھمچنان دست بـه كـار    سازمان جاسوسى آلمان. زده شد الممالك افتاد و وى سكاندار اين كشتى توفان مستوفى

  .ترور بود

د قرار گرفت كه جان به در برد ولى محـافظ ھنـدى وى بـه قتـل رسـید و ويـس       كنسول انگلیس در اصفھان مورد سوءقص

مـامورين روسـى نیـز بـه تالفـى      . كنسول انگلیس در بوشھر نیز ھدف چند گلوله قرار گرفـت و بـه سـختى مجـروح شـد     

شستند و اوكانر ھا نیز بیكار نن آلمان. كنسول عثمانى در رشت و چند تن از ھمكاران او را دستگیر و روانه روسیه كردند

  .اى از ھمكارانش را نیروھاى ايرانى طرفدار آلمان و واسموس به اسارت گرفتند كنسول انگلیس در شیراز و عده

اى از دولتمردان سیاسى و نمايندگان مجلس تھران را به سوى قم ترك  ھمین كه سپاھیان روس به كرج رسیدند، عده

احمدشاه نیز مصمم به انتقال پايتخت از تھران بـه اصـفھان شـد و    . ن نھادندبنیا» كمیته دفاع ملى«كردند و در آن شھر 

در قم كمیته دفاع ملى اعـالن جھـاد داد و كمیسـیون    . در يادداشتى به دولتین روس و انگلیس اين موضوع را يادآور شد

ند شاه و پايتخت از خواست در اين حال نمايندگان سیاسى روس و انگلیس كه نمى. آورى پول و اسلحه شد مامور جمع

در ضمن سـپاه روسـیه   . وگو كرده و وى را منصرف كردند سرعت با شاه ديدار و گفت تھران به اصفھان منتقل شوند، به

  .ھاى تھران اردو زده بود، به قزوين بازگشت كه پشت دروازه

بـا تمـام ھمكـارانش دسـتگیر      ايرانیان كنسول انگلـیس در شـیراز را  . شد در جنوب ھنوز ھم بحران ھر لحظه بیشتر مى

ھـاى ايرانـى نیـز     ژاندارم. تلگرافچى كازرون ھم كه انگلیسى بود به دست مردم تیرباران شد. كرده و به تنگستان بردند

ھـا،   خـان پسـیان در ھمـدان بـه مصـاف سـپاھیان روس رفتنـد و پـس از شكسـت روس          به فرماندھى كلنل محمدتقى

شـھر سـاوه را بـه تصـرف خـود درآوردنـد و طـى جنـگ خـونینى در ربـاط كـريم             سپاھیان روسى. ھمدان را تصرف كردند

مھاجرين كمیته دفاع ملى در برابر پیشـروى سـپاھیان روس   . نیروھاى ژاندارم و سواران مسلح ھندى را شكست دادند

مـا بـه جـاى    الممالك استعفا داد و فرمانفر در اين میان مستوفى. نشینى كرده، به اصفھان رسیدند شھر به شھر عقب

ھـا داد تـا نیـروى     شیراز بھانـه بـه دسـت انگلیسـى     -ناامنى و آشوب در فارس و بسته شدن جاده بوشھر. او نشست

سپاھیان روسى ھمچنان در حال . به فرماندھى افسران انگلیسى سامان دھند» پلیس جنوب«نظامى جديدى به نام 

دفاع ملى ايرانیان نیـز از اصـفھان بـه      م و كاشان كمیتهپیشروى به سوى جنوب ايران بودند و پس از تصرف شھرھاى ق

السلطنه حكمران بروجرد و لرستان و خوزستان با نیروھاى  خان نظام در اين حال رضاقلى. نشینى كرد كرمانشاه عقب

وى بـه طـور رسـمى بـه     . تحت فرمانش به كمیته دفاع ملى پیوست و رياست كل قواى ملـى ايـران را بـر عھـده گرفـت     

افسران آلمانى نیز كه فرمانـدھى بخشـى از نیروھـاى ايرانـى را بـر عھـده       . ھاى روس و انگلیس اعالن جنگ داد دولت

از طـرف دولـت   . نشـینى كردنـد   ھا بـه سـمت جنـوب عقـب     داشتند، در جنگ و گريزى خونین ھمزمان با پیشروى روس

باس شـد تـا پلـیس جنـوب ايـران را      انگلیس پرپرسى سايكس در راس يك ھیات نظامى انگلیسـى و ھنـدى وارد بنـدرع   

در پايان اين سال سپاھیان روسى به سمت كرمانشاه پیشـروى كردنـد و كمیتـه ملـى دفـاع ايرانیـان       . ساماندھى كند

كابینه فرمانفرما نیـز سـقوط كـرد و سـپھدار     . نشینى كردند كرمانشاه را تخلیه و از راه كرند و قصرشیرين به عراق عقب

  .ايران شدالوزراى  تنكابنى رئیس
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 صد چھره

  الدوله ، اولین تكنوكرات ايرانى صنیع

خواھان و آنان كه سر در كسوت قدرت و شوكت داشتند كمتر كسـى اسـت كـه بـه      از میان مشروطه :مجید يوسفى

دود جوانـان  الدولـه از معـ   صـنیع . الدوله اقدامات و گفتارھايى موثر از دست و تـوان او برآمـده اسـت    اعتبار و منزلت صنیع

خـان سپھسـاالر و بـا     داخل دربار بود كه وقتى قدم به فرنگ گذاشت از فرصت و امتیازى كه به سـفارش میـرزا حسـین   

  . ھا جست مده بود بھره درايت پدرش مخبرالدوله فراھم آ

عتى در پايان تحصیل از مدرسه صـن . دانى شھره عام و خاص شد ھاى نخست در ذكاوت ھوش و علم او در ھمان سال

چـرده مخبرالدولـه ھـدايت مـدال و      حاال ايـن فرزنـد سـیه   . برلن با موفقیت به مقام نخست مھندسى معدن برگزيده شد

اى  از اين كارخانه به كارخانه ديگر در برلن و بروكسل آوازه. چرخد گواھى دارد كه دست به دست در آلمان و بلژيك مى

شـاه وظیفـه مترجمـى او را بـه عھـده داشـت بـه         مین سـفر ناصـرالدين  او كه در دو. از اين جوان ايرانى بلند شده است

  . زودى مورد اقبال و توجه ملوكانه قرار گرفت

ــه ايــران مــى    صــنیع ــه در ســى و پنجمــین بھــار زنــدگى خــود وقتــى ب ــود در ھیئــت و كســوت   آمــد دنیاديــده الدول اى ب

در ايران اول كـارى كـه بـر    . شد ن و منزلتى پیدا مىھاى فرنگى كه كمتر در میان ديگر فرزندان دربار چنین شأ تكنوكرات

محمـدتقى شـاھرودى دومـین مـرد      آن ھمت گمارد تاسیس كارخانه نسـاجى بـود كـه بـا ھمـت و ضـمانت مـالى حـاج        

اى كـه بـه ايـن جـوان      شاه بر حسب ارادت و عالقـه  اند كه گفته. كار او رديف شد -الضرب  پس از امین -اقتصادى ايران 

كـدام مـانع از آن نشـد كـه ايـن       ھا ھیچ ھايى كرد، اما اين مساعدت اصالح و آبادانى داشت مساعدتجوياى  مشتاق 

ھـاى   الدوله در تاسـیس كارخانـه   الدوله به ھمان باليى مبتال شد كه امین كمى بعد صنیع. اش باز نايستد كار از ادامه

رفتنـد   ه نه تنھا دشـمن آنـان بـه شـمار مـى     اين دو دشمنانى داشتند ك. سازى و قند كھريزك دچارش شده بود كبريت

اى در شـیالت، جنگـل،    ھـاى ظالمانـه   رغـم آنكـه امتیـازات و قـرارداد     روس و انگلیس بـه . بلكه دشمن منافع ايران بودند

الدولـه تنھـا    صـنیع . دادنـد  رودخانه، تنباكو و راه آھن از ايران ستانده بودند در عمل اجازه فعالیت به ھیچ صنعتى را نمى

تراشـى كـه در    كارخانـه كـوره آھـن   . سال دوام آورد و بازار نساجى را به ناچار به صاحبان سرزمین آفتاب تابان سپرددو 

امـا  . آمـد  اندازى شد دومین كارى بود كه از اين جوان تازه از فرنگ برگشـته برمـى   شاه راه آخرين سال حیات ناصرالدين

شـاه پادشـاه بعـدى در اداره كشـور عمـًال كارخانـه        ايتى مظفرالدينكف شاه و بى حوادث بعدى از جمله ترور ناصرالدين

الدوله تا پیش از انقالب مشروطه دو كـار ديگـر را نیـز در دسـت گرفـت كـه ھـر دو         صنیع.تراشى را متوقف كرد كوره آھن

ت تعامل و مـراوده  اى كه در دوران حیاتش ھرگز نتوانس الدوله الدوله بود؛ امین ھاى كبريت و قند كھريزك امین  كارخانه

الدولـه را زمینگیـر كـرد     الدوله برقرار كند وانگھى ھر كدام از اين كارھا به ھمان دلیلى كه امـین  اى با صنیع جويانه صلح

دويـد و شكسـت در قـاموس او معنـى      الدوله كه فرھنگ آلمـانى در خـونش مـى    صنیع. وى را نیز از ادامه كار بازداشت

، ديد كه آنجا سرزمین سرب اسـت، سـھل اسـت كـه وقتـى ايـن خـاك بـه         )قلعه پس(ھاى شمال رفت  نداشت به كوه

زدنى بـه آلمـان رفـت و كارھـا را سـامان       الدوله در چشم برھم صنیع. ھا سپرده شد نقره ھم در آن يافتند دست آلمان

او كه در بخشى . شدكار به حركت افتاد كه مشروطه برپا . در ايران خود دست به كار شد، كارگرانى استخدام كرد. داد

طلبـان قاجـارى چـون     اى را ايفـا كـرد، ايـن بـار بـه دعـوت اصـالح        از زندگى خود در كار ساختن دنیاى مدرن نقش عمـده 

. الملك، مشیرالملك و مخبرالسلطنه وظیفه رياست نخستین مجلس ملـى ايـران را بـر عھـده گرفـت      ناصرالملك، موتمن

نماينـدگان روى زمـین   . اى داشـتند  ات بـازارى كـه مشـرب و مسـلك ويـژه     مجلسى پرشور و گـداز و پـر از اصـناف و طبقـ    

آمـد  . گفتند در جلسات اول تماشاچیان و شاكیان ھم سخن مى. آوردند دار خود را ھم مى نشستند، نوكر و قلیان مى
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مـى  زدنـد، نظ  شد، عذابى بود، ھمـه حـرف مـى    ھر روز صبح كه جلسه تشكیل مى«: اند حتى نوشته. و رفت آزاد بود

اى دوختـه شـده بـود كـه سـید محمـد طباطیـايى و         ھـا بـه قالیچـه    چشـم . نبود و نه نوبتى و نه رعايت تـذكرات رئـیس  

  » .نشستند كه بیشترين سھم را در انقالب مشروطیت داشتند سیدعبداهللا بھبھانى سیدين سندين روى آن مى

الضـرب و بـا    نامـه امـین   اتابـك وقتـى بـا امـان    . كرد ىتابى م بى. الدوله سازگار نبود چنین آدابى با روحیه آلمانى صنیع

الدوله نفسى تازه كرد كـه تیـرى از درون مجلـس سـینه اتابـك را شـكافت و        رايزنى مخبرالدوله به ايران بازگشت، صنیع

الدوله پیش از اينكه استعفاى خـود   صنیع. گرايان مجلس و طبقات بازار نقش بر آب كرد آرزوى بسیارى را ھمچون سنت

السـلطان و   السـلطنه بسـپارد، سـايه حكـام مقتـدرى چـون ظـل        ا در دستور كار قرار دھد و مجلس اول را به احتشـام ر

میرزا  االسالم خمامى را از رشت، حاج الملك را از فارس، سردار منصور و حجت از جنوب و خراسان، قوام را الدوله آصف

  . حسن و امام جمعه را از تبريز دور كرد

دانست  آھن ملى را تنھا عامل توسعه و پیشرفت جامعه ايرانى مى ز خروج از مجلس نیز ھنوز نقشه راهاو حتى پس ا

كوبید كه به تیر تپانچه ايرالون گرجى تبعه روس كه گويا به دنبال احقـاق حقـوق معوقـه خـود      و سنگ آن را بر سینه مى

ھـا طـرح و پـروژه     آھـن و ده  ايـن بـود كـه خطـوط راه    الدولـه   آرزوى صـنیع . در كارخانه كوره ذوب فلز بود به خاك نشست

  .شود» نجات ايران«تمام صنعتى و معدنى ھمچون ديگر ممالك پیشرفته جھان بتواند مايه  نیمه

  

  

  

 صد روز

  شاه ھم گريست

  ١٢٨۵ارديبھشت  ٢١و ٢٠

اشـت، يكـى بـه علـت صـراحت      براساس دعوت ديروز چندتن از علما راھى دربار شدند، در اين جمع طباطبايى حضور ند

گونه سخن به میان آورد و ديگر آنكه بتواند اندكى بـدين وسـیله    اش كه اتابك دوست نداشت او در جلوى شاه آن لھجه

  .موجب اختالف میان طباطبايى و بھبھانى گردد

  .روند نفر دعوت شده ديگر به خدمت شاه مى٣بھبھانى به ھمراه 

گويد، در حین دعـا،   كند و از شرايط جامعه و مسئله عدالتخانه و شورا مى شاه دعا مى آقا سیدعبداهللا در اين ديدار به

كند، شاه ھم كه به علـت مريضـى، رقـت قلـب بیشـترى پیـدا كـرده         كند و شاه را بیش از پیش دعا مى سید گريه مى

كنـد مشـكل اصـلى     پیـدا مـى  پس از ديدار بھبھانى يقـین  . كند كند و در حق سیدعبداهللا و بقیه دعا مى بود، گريه مى

  .اتابك است و شاه در دل موافق عدالتخانه و شورا است

شـود كـه در حـال حاضـر      آمده در میان جمع ھمفكران، اين نتیجه حادث مى پس از اين ديدار و بازگو شدن مسائل پیش

  .ھا اتابك است و بايد سعى در عزل او باشد علت اساسى مخالفت

٢١/٢/١٢٨۵   

الدولـه در جـواب نامـه     تبعیـد اجبـارى و دوبـاره میـرزا مجتھـد كرمـانى از اطـراف كرمـان بـه مشـھد عـین            به دنبال جريان

اند كه ما اذن بـدھیم تـا او بـه مسـافرت رود و نـذرى       گويد كه به ما از كرمان خبر داده طباطبايى در توجیه اين عمل مى

  .كه دارد بر جاى آورد، ما ھم اذن داديم
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شـاھزاده  «ان پاسخ دادند كه خالف به عـرض رسـیده، اتابـك ھـم بـه كرمـان تلگـراف فرسـتاد كـه          طباطبايى و ديگر آقاي

فرمانفرما چندسوار روانه داريد جناب حاج میرزا محمدرضا را مانع شوند از رفتن به خراسان و ايشان را روانه كرمان كنند، 

  ».تھرانپس از دو سه روز ايشان مختارند در رفتن به ارض اقدس و يا آمدن به 

وقتى كه متن تلگراف را به طباطبايى نشان دادند، او برآشفت كه اين تلگراف براى كسى كه نزديك ارض خراسان شده 

  .خود باعث ناراحتى ديگرى است

  .و میرزا به مشھد روانه شد. اجبار طباطبايى مانع از عملى شدن اين متن گرديد

ھد، وى ھمه راه داخل شھر را پیاده طـى كـرد و در راھـش ھنگامـه     میرزا محمدرضا به مش نقل است در زمان ورود حاج

  . عجیبى برپا بود

الدولــه حــاكم خراســان پانصــدتومان ھديــه فرســتاد، وى قبــول نكــرد ايــن در حــالى بــود كــه فرمانفرمــا ھــم بــراى   آصــف

  .عذرخواھى براى وى مبلغى را فرستاد كه او قبول نكرد

  

  

 شناسى كتاب

  شروطیتاهللا نورى و م شیخ فضل

از سوى انتشـارات امیركبیـر در    ١٣٧۶تالیف مھدى انصارى است كه در سال » اهللا نورى و مشروطیت شیخ فضل«كتاب 

ھـايى از   گیـرى از اسـناد و مـدارك فـراوان، گوشـه      نويسنده تالش داشته است با بھره. صفحه انتشار يافته است ۴۶٣

  .متشرعان را در انقالب مشروطه به خواننده ارائه دھد ھاى متفاوت و متضاد متحجران و تاريخ فكرى و انديشه

خــواھى،  ھــاى فكــرى مشــروطیت، انقــالب عــدالت اهللا نــورى، بازشناســى مقــدمات و زمینــه آشــنايى بــا شــیخ فضــل

ھـاى شـیخ    اهللا نـورى، حكمـران قـانونى و انديشـه     روشنفكران و جنبش مشـروطیت، تـدوين قـانون و نظـر شـیخ فضـل      

اهللا نــورى از ديگــر  شــیخ در برابــر مجلــس، ســقوط مشــروطیت و مــرگ و پايــدارى شــیخ فضــل  گیــرى اهللا، موضــع فضــل

  .موضوعات كتاب است

   .اهللا نورى است بخش كتاب نیز تصاويرى از شخص فضل پايان

  

  

  

 صد نكته

  تندروى آفت دموكراسى است

  نوژن اعتضادالسلطنه

وژيكى و سخن گفتن از فوايد مدنیت غربى تازه از سـوى  ھاى ايدئول انقالب مشروطیت زمانى به وقوع پیوست كه بحث

كه از طريق مطالعه كتـب بـا فرھنـگ غـرب آشـنا      (متجددين و روشنفكران تحصیلكرده در اروپا و روشنفكران داخل كشور 

مفاھیمى چـون آزادى، عـدالت، حكومـت قـانون و اسـتقالل ھمگـى از سـوى روشـنفكران         . مطرح شده بود) شده بودند

چنانچـه گـاھى در اسـتفاده از ايـن مفـاھیم دچـار       . آنكه آنھا به معناى واقعى آنھا پى برده باشند ح شد بىايرانى مطر

ھـايى   در شـرايطى كـه ھنـوز بحـث    . پنداشـتند  شـدند و مفـاھیم مختلـف را بـا ھـم يكـى مـى        اشتباھات سھوى مـى 
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ت جدى مورد بررسى قـرار نگرفتـه   به صور... ھاى مذھبى، آزادى قلم و اساسى چون آزادى زنان، مسئله حقوق اقلیت

نداشـت، روشـنفكران بـدون توجـه بـه      ) به دلیل ناآگاھى مردم(بودند و جامعه ھم ظرفیت پذيرش و ھضم اين مسائل را 

را » ھـاى سیاسـى   آزادى«لزوم بسترسازى فرھنگى و اجتماعى در جامعه تصمیم داشـتند بـا شـور و شـوقى فـراوان      

شـايد ايـن مسـئله مھمتـرين علـت شكسـت مشـروطه در روزھـاى         . شـبه بپیماينـد   دست آورند و ره صدساله را يك به

خواھـان بـراى برقـرارى آزادى در مـیھن آن ھـم در آن شـرايط دشـوار         اما به ھر روى تالش مشـروطه . پسین انقالب بود

  . ستودنى است

شـايد  . ن دوره بـوده اسـت  ايـ » گرايـان  افـراط «در اين میان يك مانع اساسى وجود داشـت و آن شـیوه عملكـرد راديكـال     

گرايانى ھم در  نمايان طرفدار استبداد ھستند اما بايد گفت افراط گرايان تنھا روحانى اى بپندارند كه منظور از افراط عده

خواھـان رخنـه كـرده     گرايانى كه در صـفوف مشـروطه   افراط. زدند ھا دامن مى خواھان بودند كه بر آتش میان مشروطه

اى بـا روحـانیون و مـذھبیون     گونـه برخـورد منطقـى و مصـالحه     گرا بودند كه حاضر بـه ھـیچ   البیون چپبودند عمدتًا از انق

نمايان افراطى ھم گروھى بودند كه منافع خود را در گرو استمرار حاكمیـت اسـتبدادى    در مقابل روحانى. جامعه نبودند

شاه و اعمـال قـدرت در تصـمیمات مھـم كشـور       توانستند به اعمال نفوذ خود بر راى سان مى ديدند زيرا بدين شاه مى

قلمـداد  » كتـب ضـاله  «خواھان پرداختند و ھر كتابى را ھر چند معقول جزء  اين عده به مخالفت با مشروطه. ادامه دھند

دانسـتند كـه روحـانیون نفـوذ شـديدى در بـین        در حقیقت اين عده متعصب مـى . نامیدند» كافر«كردند و نويسنده آن را 

كردنـد خـود را    ، به ھمین سبب سـعى مـى  )ھمچون نقش روحانیت در رويداد رژى و فتواى میرزاى شیرازى(ملت دارند 

خواھـان مشـتى مرتـد و كافرنـد و      عنوان روحـانیون واقعـى بـه مـردم بقبوالننـد و بـه آنھـا تفھـیم كننـد كـه مشـروطه            به

گرايـى   در میان ايـن افـراط  . داف خود برسندخواھند اسالم را از بین ببرند تا با تھییج احساسات مذھبى ملت به اھ مى

اهللا طباطبايى كه معتقد به مدارا و لـزوم   صداى روحانیون آزاديخواھى چون آيت) روشنفكران و روحانیون متعصب(دوگانه 

اهللا نورى توضیح دھم، چون  در اينجا الزم است در مورد شیخ فضل. رسید اصالحات مذھبى بودند به گوش كسى نمى

  . بحث نقش عملكرد افراطى دو جناح آشكار خواھد شددر ادامه 

خواھـان خـارج    خواھان قرار داشت ولى پس از مدتى از صف مشـروطه  اهللا نورى در ابتدا در سنگر مشروطه شیخ فضل

عنـوان مشـركین    خواھان را به شاه پیوست و روحانیون طرفدار مشروطه و ساير مشروطه شد و به استبداد محمدعلى

در كتـاب  » مھـدى بامـداد  «) ٣جلـد   ٩٨شرح حال رجال ايران، مھدى بامداد، ص ،. (بابى و مانند اينھا نامیدخدانشناس، 

داند كـه در   اهللا بھبھانى مى خواھان را رقابت شديد بین او و آيت علت جدايى وى از مشروطه» شرح حال رجال ايران«

زمـانى كـه میرزاعنايـت نـام زنجـانى      «: مـان كتـاب آمـده   در ھ. اهللا انجامیـد  نھايت به اختالف آن دو و جدايى شیخ فضـل 

خواھان بیاناتى نمود فورًا اوباش بر سـرش ريختنـد، او را كشـتند و بعـد نعشـش را بـه        برخالف مستبدين و له مشروطه

السـادات   اهللا را ھم خواھى نخواھى به میـدان آوردنـد سـپس پسـر نقیـب      در آن میان شیخ فضل. درختى آويزان كردند

تراشـى را از جیـب خـود بیـرون آورده و بـا آن       خوان معـروف بـه آقـازاده و ملقـب بـه اعتمادالسـادات قلـم        روضه شیرازى

بـا اعـدام شـیخ    » .خـواھم چشـم مشـروطه را درآورم    مـى : را از حدقه درآورد و گفـت ) میرزا عنايت زنجانى(چشمان او 

چنانچـه حـاج میـرزا    . براى كشتن ديگران ھموار شدراه ) خورشیدى ١٢٨٨يازدھم امرداد (اهللا نورى در میدان سپه  فضل

ھـا ناشـى از احاطـه يـافتن افراطیـون بـر فضـاى         االسالم مجتھد را بدون ھیچ گناھى دار زدند و اين اعـدام  آقا ثقه على

خواھـان بـا ناآگـاھى ايـن افراطیـون از اصـول دموكراتیـك، زمینـه برقـرارى           محاكمات انقالبى بود كه سبب شد مشروطه

ھمــین انقالبیــون كــه در شــعارھاى خــود از  . شــوراى ملــى را فــراھم آورنــد ) اول(اســتبداد و تعطیلــى مجلــس  دوبــاره
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٧۶ 
 

ھـاى   گفتنـد در عمـل بـا اعمـال ضـددموكراتیك خـود نشـان دادنـد كـه ھـیچ اعتقـادى بـه آرمـان              دموكراسى سخن مى

  . قانونمدارانه ندارند


