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 موسسھ مطالعات تاریخ معاصر ایران

در اطرافم رژه مي روند و مرا تھديد مي كنند كه ... در خواب و در بیداري مشروطه طلبان و طرفداران استبداد و انجمن سازان و 
با . مواظب قلم و رفتار خود باشم، مبادا چیزي بنويسم كه به تار سبیل فالن الدوله و گوشه قباي اطلسي نايب الدوله ھا بر بخورد

ھزار زحمت مطالبي مي نويسم اما به مذاق آزاديخواھان از تیپ حیدر خان عمواوغلي خوش نیامده و يكدفعه يپرم خان ارمني و 
پسر، اين يارو مستبده : حیدرخان عمواوغلي را مي بینیم كه با آن ھیبت و ھیئت مخصوص در برابرم ظاھر مي شوند و مي گويند

ھنوز خود را به طور كامل از دست حیدرخان عمواوغلي . يكدفعه حمله كرده تپانچه خود را به روي من مي كشند. بگذار او را بكشیم
يا اين مقاله را در بھارستان « : رھا نكرده بودم كه يك عده مسلح ششلول به دست مقاله اي را به دست من مي دھند و مي گويند

چاپ مي كني يا به جرم مستبد بودن كشته مي شوي؛ چون مرام و مسلك ما آزاديخواھان، آزادي است، در انتخاب ابزار قتاله خود، 
از صداقت و صراحت و مرامشان خوشم » صاحب اختیار ھستي، حق انتخاب داري، ششلول، دار، گیوتین؛ كدام را انتخاب مي كني؟ 

 1.مي آيد، تعھد مي كنم مقاله شان را چاپ نمايم

و سربازان ملي امنیت مملكت مشروطه را برقرار  2با خود گفتم در اين ايام مشروطه كه آزاديخواھان انجمنھاي مختلف تأسیس كرده 
 كرده اند، بھتر است در سايه اين امنیت يك گشتي در اياالت و واليات بزنم و از آسايش و رفاه حال ملت مشروطه لذت ببرم

در ھر واليت، مشروطه را يك جور معني مي كنند، در واليات : دو نفر از الموت آمده بودند مي گفتند: در اين سفر، راھم به قزوين افتاد
خالصه بر گشته مالیات موقوف شده، ھر چه شیخ محمدعلي رئیس انجمن بگويد مطابق با قرآن : ما نیز اين طور معني كردند كه

بیچاره قزويني حق داشت، معني  4.معني مشروطه يعني آدم ھر كاري مي خواھد بكند: يك قزويني نیز معتقد بود كه  3.است
برادر ! با آزادي و ھرج و مرج و كشتار و زورگويي مطابق بداند، چرا كه از مشروطه فقط ھمان ھا را از آزاديخواھان ديده بود مشروطه را

روز ديگر فتح قزوين ... « : كه خود شاھد اعمال خشونت آزاديخواھان در قزوين بود چنین مي گويد) عباس آقا(حیدرخان عمواوغلي 
از آنجايي كه مجاھدين غیور ھر چه از دست ايشان مي آمد ھر ظلم كه در زمان استبداد ھم ممكن نبود به ... وارد قزوين شدم 

يكي به اھالي آنجا امید و وعده بدھم كه : اھالي قزوين كرده بودند و مي كردند، باالي منبر رفته يك نطق مفصلي كردم، دو مطلب بود
دوم ھم مي خواستم . اسب، قاطر، تفنگ و اشیاء و غیره بالمضاعف پس خواھند گرفت: ھرچه مجاھدين از شما برده اند از قبیل

مجاھدين و رؤساي ايشان را حالي نمايم كه اين قدر ظلم در حق يك مشت جماعت بیچاره و ناچار صحیح نیست و عاقبتش بد خواھد 
 5» . شد؛ چون حرفھاي من به تمام رؤساي مجاھدين بر مي خورد به آن سبب روز ديگرش مكتوبھاي متعدد تھديدآمیز براي من رسید

يعني . بازاريھا نیز لفظ مشروطه را باعث ھمه چیز مي دانستند و گمان مي كردند اين كلمه اكسیر اعظم است و قدرت جادويي دارد
ً تمام كارھاي گذشته و آينده ايران اصالح مي شود و يا اينكه حرز جواد است تا آن را به بازو ببنديم از شر جن و پري  6.با اعالن آن فورا

 7.و مستبد در امان ھستیم

مشروطه يعني نان ارزان، گوشت ارزان مشروطه يعني بینوايان از نان و كباب سیر شوند و برخي نیز مي : برخي عوام تصور مي كردند
 8.گفتند، ارزاني نمي خواھند مشروطه مي خواھند

و عده اي مي شنیدند كه در طھران يك عده در سفارت انگلیس تحصن كرده و پلو مي خورند و راست،راست راه مي روند و پول تو 
فرانسوي ديوارش تا يك متر خون باال آمد تا مشروطه : و حال آنكه سفیر انگلیس مي گفت 9جیبي مي گیرند و مشروطه مي خواھند

 10.گرفت

در اين اوضاع بعضي مشروطه و بعضي اصالً نمي دانند چه بايد بخواھند حیران و سرگردانند ولي فرياد مي زنند مي خواھیم مي 
خواھیم وقتي سؤال مي شود چه مي خواھید مي گويند برويم از رفقا بپرسیم ما نمي دانیم چه مي خواھیم، مھم اين است كه 

 11. مي خواھیم

و يك عده ھم تصور مي كردند كه مشروطه خوردني است، داد مي زدند بابا سه روز ما اينجا ويالن سرگردانیم يك تكه مشروطه به ما 
در اين حال و ھوا در بین عوام جمعیت زمزمه مي شود ما چه مي دانیم مشروطه چیست ما ارزاني گندم مي خواھیم و  12. نداده اند

 13. عقالي قوم آنھا را قانع مي كردند كه مشروطه يعني ھزار پیشه، ارزاني گندم ھم جزو اوست

يك نفر ھم كه مي خواست مردم گرسنه را تحريك و بیشتر ھواخواه مشروطه نمايد دستش را آورد جلو و اشاره به دستش كرد و 
و ديگري كه مي خواست پیره زن بي سرپرستي را متمايل به مشروطه " مشروطه يعني كباب اندازه كف دست"مسلمان : گفت

ند و دختران جوان را به پیرمردان، دختر جوانِ پیره زن زبان به اعتراض مشروطه يعني پسران جوان را به پیره زنان نامزد كن: نمايد گفت
دختر زبان دركش گیسو بريده ترا چه رسد : و پیره زن با غیظ جواب داد! گشود كه اين چه مشروطه ايست، اينكه سراسر ظلم است

 14.به مشروطه بد بگويي
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. خالصه از آنجا گذر كردم به رشت رسیدم مدير جريده خیرالكالم را ديدم كه در حال چاپ يك اعالني است، از وضع مشروطه و استبداد
اين ھمه تالش كرديم بچه مشروطه را از طھران با ھزار مشكالت از قزوين عبور داده و به رشت : پرسیدم مدير دلش خون بود گفت

آورديم، مشروطه نورس جوان ما كه تازه وارد رشت شده بود در خیابانھا قدم مي زد، چون غريب بود در میان كوچه ھا گم شد نمي 
دانم در خانه كسي پنھان شده؟ و يا كه دزديده اند يا كه خداي ناكرده كسي صدمه به وجود مباركش آورده، ما كه عاشق دلباخته اين 

آتشین روي بوديم از فراق او طاقت و قرار نداريم ھر كه از سالمتي او به ما خبر دھد در ازاء اين محبت، ما جان عزيز خود را به رايگان 
مي دھیم و ھركه دزديده باشد مسترد ندارد ما به قوت اتحاد دست تعدي او را قطع و وجود نامباركش را از میان برمي داريم، اگر 

كسي اعتنا به اين اخطار نكند، ما خودمان در حوزه خودمان ھم رمال داريم و ھم جفار، گم شده خود را پیدا توانیم كرد، در اين صورت 
 15. واي بر دزد مشروطه نوجوان

------------------------------------------------------------------------- 

مشروطیت و محمد معیني، : در اين خصوص رجوع كنید به . در صدر مشروطه مرسوم بود) چاپ مقاله با زور ششلول(اين رسم  -1
 28ص) 2(ھمايش نخستین سده مشروطیت خبرنامه ) ششلول قیمت مقاله( مطبوعات
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 13ص  2، ھمايش نخستین سده انقالب مشروطه ايران، خبرنامه شماره مشروطه و مشروطه طلبانمحمد معیني،  -4
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 2و1قمري ص  1325سال  1، سال اول شماره ساحل نجاتجريده  -7

 161-159، ص 1349 تھران، امیركبیر، چاپ ھشتم، ،تاريخ مشروطه ايراناحمد كسروي،  -8

، دانشگاه )پايان نامه كارشناسي ارشد( تصحیح و تحشیه نسخه خطي تاريخ انقالب ايرانمحمد معیني، : به.ج.در اين خصوص ر -9
 40-39، ص 1381آزاد اسالمي واحد علوم تحقیقات، 

 49، ص1331، خراسان، تاريخ پیدايش مشروطیتاديب ھروي،  -10

 49به نقل از اديب ھروي ص  34 شماره  نبردروزنامه -11

 38، ص 1ش  9، دوره جديد، سال )خاطرات( مجله وحیدانقالب زنجان،  -12

 238، ص1378، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، بست نشینيرسول جعفريان،  -13

، جلد 1378مجموعه مقاالت نھضت مشروطیت ايران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ) اندر معني مشروطه(فیروز منصوري  -14
 321اول ص

ق منتشر شده و به موجب آن مژدگاني 1325غره شعبان  7، سال اول ش خیرالكالمدر جريده ) مشروطه نورس(اعالن مذكور  -15
 براي كساني كه از بچه مشروطه رشتي خبر بیاورند در نظر گرفته شده است
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