
 ١۴٢۵ رجب ٧ - ١٣٨٣ شهريور ٣شنبه  سه                                                           شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق
  ٢٧٣ شماره -سال دوم   

  ٢٠٠۴ اوت ٢۴ -
  

 
  

 *هاى انقالب مشروطه   نامه ها و شب  بررسى اعالميه
  تاريخ نانوشته

در تبليغات سياسى منظور تحريك و آگاه آردن جمع با هدف تغيير سيستم و رسيدن به اهداف دور و دراز است تبليغات بايدطورى
  بيان شود آه فرد را متقاعد آند تا به جمع ملحق شود و حرآت آند

  اتحاديهه منصور
  

هاى گوناگون پيرامون اين حرآت انجام  با اين آه تقريبًا صد سال از انقالب مشروطه گذشته و تحقيقات بسيارى از جنبه
اآثر محققانى آه جريان انقالب مشروطه و به خصوص نقش مردم را . اند اما هنوز بعضى از ابعاد آن روشن نيست گرفته

هاى منتشره در اين دوره آشنا هستند، ولى محتواى آنها تحليل نشده و  نامه شبها و  اند، با اعالميه بررسى آرده
  .شايد اهميت آنها به اندازه آافى جلب توجه نكرده است

  
ولى فعًال حيطه آن محدود . ها پاسخ داده شود در اين تحقيق سعى شده است آه به بعضى از مسائل اين اعالميه

. گيرد شد و از آغاز مشروطه تا افتتاح مجلس شوراى ملى را در برمى نتشر مىهايى آه در تهران م است به اعالميه
به قلم محمد مهدى شريف آاشانى » واقعات اتفاقيه در روزگار«غالب اعالميه هاى بررسى شده برگرفته از آتاب 

د آه خدا را نويس قيمت خود مى ها در اثر ذى آورى و درج اعالميه محمدمهدى شريف آاشانى درباره جمع. هستند
آورى آرده است بدون  جات جمع گيرد آه هر آن چه از واقعات اتفاقيه از مجالس، محافل، مذاآرات و روزنامه شاهد مى

  ».تا اطالق تاريخى بر آن صدق باشد«مالحظه دوستى و دشمنى شخصى بوده 
  

هاى شهرى و سپس در دوران ورش در ش١٣٢٣خواهان قبل از سفر سوم مظفرالدين شاه به اروپا در ماه صفر ، مشروطه
مهاجرت علما به شاه عبدالعظيم و بعدًا به قم، در مدت تحصن تجار در سفارت انگليس و در طول مدتى آه مجلس داير 

بود، در استبداد صغير و در دوران مجلس دوم از انواع وسايل ارتباط جمعى آن عهد براى بسيج مردم و جوسازى استفاده 
نامه و اعالميه به تبليغ پرداختند،  خنرانى و وعظ در مساجد، با شعر و شعار، با انتشار روزنامه و شبآردند و از طريق س

هدف اين تبليغات و تعليمات آه دو روى يك سكه بود تحريك . مردم را تعليم دادند، به مخالفين هشدار دادند و تهديد آردند
هاى مذهبى براى عامه مردم آشناتر از مثال هاى تاريخى بود و  ها و سمبل احتماًال مثال. احساسات ملى و مذهبى بود

هاى مشترك تاريخى، فرهنگ  خواهان از خاطره ولى به طور آلى مشروطه. بنابراين تاآيد بر اعتقادات مذهبى بيشتر بود
  .و هويت ملى نيز استفاده آردند و به تبليغ پرداختند

  
تبليغات . مع با هدف تغيير سيستم و رسيدن به اهداف دور و دراز استدر تبليغات سياسى منظور تحريك و آگاه آردن ج



اين نوع تبليغات تحليلى نيست و هيچ . بايد به طورى بيان شود آه فرد را متقاعد آند تا به جمع ملحق شود و حرآت آند
ها و خاطره هاى  ز سمبلشود، حقيقتى آه برگرفته ا عنوان حقيقت محض ارائه مى شك و ترديد در آن راه ندارد، بلكه به

اهميت اسطوره را در تحريك . شوند ها ساخته و پرداخته مى مشترك است و بدان وسيله است آه اسطوره
ها  در زمان انقالبات اسطوره. اهميت فرض آرد و آن را پديده تخيالت گذشته پنداشت ها نبايد بى جمعى انسان دسته

هاى مشترك قومى و احساسات و اعتقادات مذهبى الهام و  ن و شنيدههاى تاريخى، زبا آه از عناصرى مانند خاطره
  .آنند گيرند، نقش بسيار حساسى را ايفا مى مشروعيت مى

  
ها منعكس  ها و اعالميه ها، روزنامه نامه ها ساخته شدند آه در شب بينيم چگونه اسطوره در انقالب مشروطه نيز مى

اآثر تاليفات آالسيك، درباره انقالب مشروطه و . وثرى به وجود آمدگشتند و چگونه يك فرهنگ سياسى آارساز و م
اند ولى اين فقط ظاهر قضيه بود و مسئله خيلى  هاى ناشى از آن به تضاد استبداد و مشروطه تفسير شده آشمكش
ين سنت و توان انقالب مشروطه را انقالب بورژوازى تفسير آرد آه طى آن تضاد ب از جهتى مى. تر از آن بود پيچيده

در. آار و سنتى در مقابل بورژوازى مدرن، روشنفكران و تحصيلكردگان متجدد تضاد بين طبقات محافظه: مدرنيته ظاهر شد
آردند و  پشت اختالفات ظاهرى، دو گروه تندرو و انقالبى فعاليت داشتند، ولى چون نسبتًا مخفى بودند جلب توجه نمى

اهداف هر دو گروه از جهاتى . ها بودند ين دو گروه اجتماعيون عاميون و گروه بابى ازلىا. اند يا به عمد ناديده گرفته شده
  .توانستند همكارى آنند آه توضيح داده خواهد شد هم سو بود و به همين دليل مى

  

 
 

ميرزا: ها آه از اواخر دوره ناصرى به فعاليت سياسى اشتغال داشتند، از اين قرار بود ى از اعضاى گروه بابى ازلىنام بعض
المتكلمين، سيد جمال واعظ، مجداالسالم  رضاى آرمانى، ميرزا آقاخان آرمانى، شيخ احمد روحى، حاج سياح، ملك

اينها دشمنان محمدعلى شاه، . نها بسيار انقالبى و راديكال بودموضع آ. آبادى و ميرزا جهانگيرخان آرمانى، يحيى دولت
شاه و برقرارى يك حكومت  هدفشان خلع محمدعلى. درباريان و مجتهدين طراز اول و به خصوص قدرت مذهبى آنان بودند

شنايى و اى از آنها آ االسالم آه با عده جالب توجه است آه هر چند ناظم. مشروطه و سكوالر و شايد جمهورى بود
همكارى داشت نوشته است آه در ايران رسم است هرگاه بخواهند آسى را مغلوب و از ميدان بيرون آنند نسبت او را 

  .دهند به بابيه مى
  

در واقع اجتماعيون عاميون يك حزب سياسى بود آه از سوسياليسم اروپايى و . گروه ديگر اجتماعيون عاميون بودند
گرفت، ولى بايد توضيح داد آه اين تفكر هنوز در ايران در مرحله ابتدايى بود و  لهام مىآمونيسم يا بلشويسم روسى ا

بعضى از . شد اى اندك آه بيشتر از طريق باآو و حزب همت با اين ايدئولوژى آشنايى داشتند، منتقل مى توسط عده
: نام تعدادى از اعضا از اين قرار بود. فهميدند دانستند يا نمى پيروان آن شايد همه ابعاد تفكر سوسياليستى را نمى

  .خان ميكده، ابوالضياء و ميرزا ابراهيم آقا زاده، على مسيو، مساوات، سليمان حيدرخان عمواوغلى، تقى
  



وى فعاليت سياسى خود را در ابتدا از مشهد . موسس و رهبر حزب، حيدرخان عمواوغلى بود آه از باآو مامور ايران شد
حيدرخان سوسيال دموآرات و از اتباع روسيه بود آه در جريان انقالب نقش بسيار . هران آمدآغاز آرد و سپس به ت
بنا به گفته خود وى هنگام تحصن علما در قم و تجار در سفارت انگليس مشغول فعاليت و آگاهى . حساسى ايفا آرد
 داشت و سياست حزب اجتماعيون عاميوناى از وآال نفوذ او پس از افتتاح مجلس همچنان در بين عده. دادن به مردم بود
  .السطان دست داشت و تا مجلس دوم و قتل بهبهانى در ايران بود آرد و در قتل امين را رهبرى مى

  
نامه منظمى بود و عالوه بر جدايى دين از سياست خواهان تاسيس  حزب اجتماعيون عاميون داراى اساسنامه و نظام

 ساعت، آمك دولت به ٨قسيم امالك بين روستائيان، محدوديت ساعت آار به هيات مقننه، محدوديت قدرت شاه، ت
  .ها، اطفال يتيم و سالخوردگان، تحصيل مجانى و پرداخت ماليات به طور عادالنه بود بضاعت مانند بيوه زن طبقات بى

  
 نوع شعبه بود، شعبه حزب داراى دو. گرفت نامه آن بسيار متمرآز بود و از باآو دستور مى تشكيالت حزب طبق نظام

بعضى از اعضاى يكى از شعب خصوصى بنا به گفته . اى مسلح به نام فدايى داشت عمومى و شعبه خصوصى و دسته
  .المتكلمين و سيدجمال واعظ بودند ، ملك)السلطان قاتل امين(حيدرخان، عباس آقا 

  
اى از اعضاى تندرو انجمن  عده. جان نيز فعال بودندعالوه بر تهران اجتماعيون عاميون در مشهد و گيالن و به خصوص آذرباي

بايد اضافه آرد آه به واسطه فعاليت و فشار و نفوذ . قدرتمند تبريز از اين دسته بودند آه رياست آن با على مسيو بود
ا ماليمت خواهى آه ب اى از آنها از اجتماعيون عاميون بودند، باعث شدند آه مشروطه اعضاى تندرو انجمن تبريز آه عده
  .آغاز شد مبدل به يك انقالب شود

  
هاى اين دو گروه بابى ازلى و اجتماعيون عاميون آه بعضى از پيروان آن همان افراد بودند، از بسيارى جهات  خواسته

بود به روزنامه صوراسرافيل نمونه افكار و اهداف آنها . آفرين بود مشابه بود، بنابراين همكارى بين آنها مقدور و بسيار نقش
ناميدند ولى  هر چند صوراسرافيل را روزنامه مى. توانيم آن را به منزله ارگان اين دو گروه در نظر بگيريم طورى آه مى

. هايى آه در اينجا بررسى خواهد شد، بود اخبار چندانى نداشت و مقاالت آن خيلى بيشتر شبيه اعالميه
توان آنها را  هاى نامبرده آه مى مدرن و عدالت خواهى ولى گروهخواهى در آغاز حرآتى بود در راه اصالحات  مشروطه

هدف آنها انقالب بود و هر چند . خانه و مجلس شوراى ملى بود تندروان ناميد، هدفشان بيش از به دست آوردن عدالت
. ماندشاه را برداشتند ولى سلطنت باقى  محمدعلى. هايى آسب آردند آامًال به اهدافشان نرسيدند ولى موفقيت

هايى آه در قانون  خواستند مجلس شوراى ملى تنها نهاد قانونگذار شد ولى به دليل نارسايى طور آه مى همان
نفوذ خارجى را هم نتوانستند از بين ببرند، ولى . اساسى وجود داشت نتوانستند مجلس را بر دولت آامًال مسلط آنند

بايست با تصويب مجلس باشد، توانستند تا حدى جلوى ردادها مىچون طبق قانون اساسى همه قوانين و امتيازات و قرا
  .تقاضاهاى دولتين روس و انگليس را بگيرند

  
شايد به اين . اهداف تندروان انقالبى به مرور شكل گرفت و هر چه فعاليت آنها بيشتر شد، تجربه آنها نيز بيشتر گشت

البته بايد در نظر داشت آه بعضى از اهداف خود را . آيند دوش مىهاى اوايل اين دوره به نظر مخ دليل بسيارى از اعالميه
هاى اسالمى  ها و مقاالت برجنبه ها، سخنرانى در اآثر اعالميه. آردند آردند يا عمدًا به وضوح بيان نمى مخفى مى

وان با ت هر چند آه نمى. شد شد و همه اهداف در راستاى دين و در راه آمك به خلق معرفى مى حرآت تاآيد مى
رسد آه در مواردى اين فقط يك وسيله براى تهييج مردم و آسب مشروعيت و  قاطعيت آن را ثابت آرد، ولى به نظر مى

البته بيشتر . ها تغيير آرد و به انتقاد از علما پرداختند مخفى داشتن اهداف واقعى بود، چون ديرى نپاييد آه لحن اعالميه
پس از آن آه مجلس باز شد و اختالفات جناحى نضج گرفت و . قه حاآمه و درباريان بودانتقادات و توهين و تهديد عليه طب

  .ها نيز تندتر، مستقيم تر و تهديد آميزتر گشتند اهللا نورى آغاز شد، اعالميه فضل خصوص درگيرى با شيخ به
  

ديك بود، وقتى مجلس جالب توجه است آه محمد مهدى شريف آاشانى آه با محافل مشروطه خواهان و انقالبيون نز
مباالت آه مستمسك آزادى به دستشان آمده  شرط بى هاى مغرور البه جوان«: آار آرد، نوشت افتتاح شد و آغاز به

سواد بودند و در نظر اول  در اين وقت اآثريت مردم بى» .خواهند به آلى عوامل شرع دين اسالم را متروك نمايند مى
هايى به ها را در محل آور است ولى بايد دانست آه روزنامه شد، تعجب  آه منتشر مىهايى ها و اعالميه تعداد روزنامه

 .خواندند آردند و گاه در مساجد مى ها را نيز پخش مى خواند، اعالميه آردند و يك نفر براى جمعى مى ديوار نصب مى
  

ها چگونه پخش  آه اعالميهاالسالم آرمانى و محمد مهدى شريف آاشانى به موارد بسيارى اشاره دارند  ناظم
بار شريف آاشانى نوشت آه اعالن ژالتينى در آوچه و بازار و آاروانسرا  يك. گشتند شدند و دست به دست مى مى

دست مردم مطرح آالم بود و به عموم مردم اثر آرده  بار ديگر از اوراق متعدد آه در زاويه مقدسه و در شهر به. انداختند
د نوشت يكى از دوستانش دو ورقه ژالتينى يكى به روزنامه نداى وطن نوشته بودند و يكى چندى بع. بود، خبر داد

  .دست سيد جمال واعظ داده بودند آه از منبر بخواند، براى او آورده بود به
  

  .آردند التجاره پخش مى ها را داخل مال تجار نيز بعضى از اين اعالميه
  

آرد، ميرزا حسن رشديه بنيانگذار مدارس  نوشت و پخش مى  اعالميه مىنامه و دانيم شب يكى از افرادى را آه مى
نويسد آه وى خدمت فرهنگى را ضميمه خدمت سياسى آرد و به تبليغ افكار آزادى پرداخت صدر هاشمى مى. نوين بود
 باالخره همراه با الدوله پرداخت تا حدى آه آرد و به مبارزه با عين باآانه اطراف قصر سلطنتى نيز شبانه پخش مى و بى

ها نسبت به مقاالت  اعالميه.حتى دوبار اعالميه روى ميز شاه گذارده بودند.  ماه تبعيد شد٩مجداالسالم به مدت 
ها را توقيف و سانسور  ها تندتر بودند، چون اغلب نويسندگان آنها شناخته شده نبودند و به عالوه روزنامه روزنامه
نويسد آه به واسطه منع جرايد و نطق ناچار از  االسالم مى ناظم. وبار توقيف شدچنانچه صوراسرافيل د. آردند مى

عبدالعظيم و مهاجرت به قم، نيز به گفته شريف  بين زمان مهاجرت علما به شاه. نوشتن لوايح و اوراق ژالتينى شدند
چار با ژالتين نوشته منتشر آرد حرف خود را بگويد، نا گرفتند و آسى جرات نمى آاشانى در آمال جديت مردم را مى

ها از آنها تجليل بسيار شده  در يكى از اعالميه.نوشتند نگاران مى ها را روزنامه بدون شك بسيارى از اعالميه. آردند مى



اند و از براى بيدارى و هتك پرده جهالت شما مردم به زبان مختلفه  ارباب جرايد منتشره آه همه سفراى غيبيه«: بود آه
اند و در اين مدت به آواز بلند  اند، و خير و بقاى شما را فرضيه ذمه همت و غيرت خود قرار داده ها گفته نبا شما سخ

اند، اما هزار افسوس آه هيچ محل  اند و نام نيك بر چهره درخشنده صفحه تاريخ گذارده وظيفه و طينت خود را ادا نموده
هاى ايدئولوژيك پاك و منزه نداشتند،  نگاران انگيزه آه همه روزنامهولى بايد درنظر گرفت » .اعتنا و اعتبار شماها نشد

هايى آه در دوره مظفرى در  شكى نيست آه پيشرفت. نگارى نردبان ارتقاى اجتماعى بود اى روزنامه بلكه براى عده
نگارى  رده به روزنامهآ داد آه تعداد بسيارى افراد تحصيل هاى تحصيالت مدرن انجام گرفت، اآنون اين امكان را مى زمينه

روى آورند و در دنيايى آه امتيازات اآثرًا از آن عده خاصى بود، طبيعى بود آه افراد تحصيلكرده و محروم از قدرت اآنون آه 
فرصت يافتند تالش آنند وارد صحنه سياسى گردند، اينها قلم خود را در اختيار مبارزان سياسى گذاردند، به صفوف 

  .هم زدند انداختن جنجال و حمله به طبقات ممتاز، جو را هرچه بيشتر به  و با راهانقالبيون پيوستند
  

آردند،  اى از تجار در اين راه پول خرج مى دادند؟ بدون شك عده آسانى مخارج اوراق ژالتينى را مى بايد پرسيد آه چه
شانى، بعضى از رجال دولت و امراى به گفته شريف آا. چنانچه بعدًا نيز متقبل مخارج متحصنين سفارت انگليس شدند

 هزار تومان ٢۵زدند آه  فرستادند و مثال ساالرالدوله را مى دادند و پول مى مملكت هم محرمانه پيغام در استقامت مى
ها از قول اقل  آردند، چنانچه در يكى از اعالميه رسد آه بعضى از انقالبيون نيز مخارجى مى نظر مى به. فرستاده بود

  . تومان لفًا تقديم آردند تا اسباب معطلى نداشته باشند۵٠٠، جمعى مسلمانان آمده آه عباداهللا
  

. شدند حتمًا بسيار مخفيانه بود هاى شناخته شده منتشر مى محل چاپ اين اوراق مشخص نيست حتى اگر در مطبعه
بعضى از . شدند التين تكثير مىدر هر حال تكنيك آن هميشه با حروف سربى نبود و چنانچه بارها اشاره شده است به ژ

بيدار شدگان ملت، هواخواهان ملت، هيات اسالميه، فرشته بشرى، جمعى : ها امضا دارند آه از اين قرار بود اعالميه
ها نيز مختلف بودند از آن جمله عامه مردم،  مخاطبان اعالميه. مسلمانان، دوستار غيبى، مجلس انصاف، انجمن سرى

ها گاه به مناسبت  اعالميه. لما، برادران ايمانى، امناى ملت، وآال، فدائيان وطن و يا خوانندگان بودندشاه، اعيان، تجار، ع
چنانچه وقتى شاه قول تشكيل عدالتخانه داد و علما از شاه عبدالعظيم . شدند جريان سياسى خاصى نوشته مى

لب گوشزد مقامات شد و حمالت سخت آردند و ها اين مط در اآثر اعالميه. مراجعت آردند، ولى اقدامى انجام نگرفت
  .آفرين اند و بيشتر جنجال ها آلى نوشتند آه مردم را گول زدند، ولى گاه اعالميه

  
  .هاى انقالبيون است خواهيم پرداخت ها و تاآتيك ها آه بيانگر خواسته تر اين اعالميه در اينجا به بررسى دقيق

  
مذهب اسالم-١: آردند آه از اين قرار بود ت به هم پيوسته تاآيد داشتند و تكرار مىانقالبيون بر چند نكته اصلى و در نهاي

 مظلوميت يا - ۴ مشكالت و نواقص امور آه تقصير رجال فاسد و شاه بود - ٣ وطن آه در خطر بود -٢و نقش علما 
  .خواهان آه نجات دين و وطن بود  وظيفه مشروطه-۵تفاوتى مردم  بى
  
  اسالم و نقش علما• 
  

آند، موضوع اسالم است و نقشى آه انقالبيون براى علما در  ها جلب توجه مى اى آه در اآثر اعالميه ترين نكته مهم
چون با حمايت و هدايت علما بود آه مردم بسيج شدند و . نقش علما از اهميت بسيارى برخوردار است. گرفتند نظر مى

ولى بايد خاطرنشان آرد آه وقتى صحبت . خواهان را پذيرفتند مشروطهبه حرآت درآمدند تا باالخره دولت و شاه تقاضاى 
بين علماى طراز اول و ساير . آنيم آنيم بايد در نظر بگيريم آه از يك طبقه منسجم و متحد صحبت نمى از علما مى

يت و اهداف، فعالروحانيون نه تنها امكانات اجتماعى و مالى و سطح تحصيالت متفاوت بود، بلكه از لحاظ تفكر و نحوه 
  .اختالفات بسيارى وجود داشت

  
شريف آاشانى نوشته است آه وقتى علما در شاه عبدالعظيم جمع بودند، از ترس اينكه آقايان را به نويد و وعده فريب 

نامد، قرار گذاردند آه هر آدام جمعى را ترغيب و تخريص آنند و هر جمعيتى  دهند، انقالبيون را آه خيرخواهان ملت مى
اى آه هيأت اسالميه به بهبهانى نوشت از او خواستند  در عريضه. االسالم نوشته يادآور مقصود باشند  نامه به حججيك

گردد حيوان آه عرصه بر آنها تنگ شود، برمى. تر نيستيم ما آه از حيوان پست«. آه از ظلم نسبت به مردم جلوگيرى آند
از . تر نيستيم از هيچ قومى ضعيف... ايم  ى تاآنون مالحظه آردهها به جهت خونريز منتها ما مسلمان... به شخص 

اى علماى اعالم و اى فقهاى آرام، «اند  سپس اضافه آرده» .آييم برآات اسالم از عهده مقابله با دولت هم برمى
 حبس و مالحظه احوال ائمه عظام را بنماييد آه هر يك به جهت اعالى آلمه حقه اسالميه مورد چقدر ظلم و زجر و

در حرف حساب خود استقامت آنيد،... دانيد  شماها آه خود را نواب و اوالد روحانى و جسمانى آنها مى. اند آوارگى بوده
اى نيز به طباطبايى نوشتند و  عريضه» .حمايت ملت مسلمانان را از دست ندهيد، عموم مسلمانان با شماها همراهند

اى آه از شهر به او  الآت مردم شدند و در پايان از او خواستند آه هر عريضههمين مسائل را تكرار آردند و يادآور ف
در يكى از» .مطلب واضح باشد آه خرابى در چه هست و جهت تحصن در چه«فرستادند، مقرر دارد از منبر بخوانند تا  مى

اذن و  خواهيم بى لهذا نمى. دانيم ما مردم مسلمانيم، اطاعت علما را بر خود واجب مى«: ها چنين نوشتند اعالميه
  ».اجازه علما حرآتى آرده باشيم

  
  متن سخنرانى در دفتر نشر تاريخ ايران *

  
   پایان بخش اول
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  بخش دوم
 تاريخ نانوشته

  هاى انقالب مشروطه نامه ها و شب بررسى اعالميه
  منصوره اتحادیه

  
گويان،  يااهللا» «.ند، قرآن سر بگيرندآند، به مسجد جمعه بروند، موعظه آن آه اگر دولت توجه نمى«به علما توصيه آردند 

چنانچه نوشتند به دولت يا . دادند ها احتياط را از دست نمى در بعضى از اعالميه» .فريادزنان از خدا اصالح آار را بخواهند
خطاب به . شد آميز مى ها تملق گاه لحن اعالميه. اهللا نبايد فحش داد تا به شرارت و هرزگى معروف نگردند شيخ فضل

نظر آرديد و اعتنا به تهديدات دولت نكرديد  مدت يك سال استقامت آرديد، از خواب و خوراك خود صرف«: بهبهانى نوشتند
عقيده شده به زاويه مقدسه هجرت آرديد و نام خود را در صفحه روزگار به عدل و داد و  و با جمعى از علماى ديگر هم

. طور آلى انقالبيون رابطه چندان خوبى با بهبهانى نداشتند  آرد آه بهولى بايد خاطرنشان» .آمك به مظلومان گذارديد
  .چنانچه در مجلس اول از او انتقاد بسيار آردند و در دوره مجلس دوم او را به قتل رساندند

 اى آقايان عظام اى آقايان فخام اين علماى آرام، تا اجراى مستدعيات شما«: اهميت حمايت علما را چنين بيان آردند
بر نوع علما رحم آنيد آه نام شماها به ننگ و بدنامى منتشر نشود . ضررها دارد... نشود ساآت نشويد، براى بيچارگان 
بر فرض در اين راه اسير و يا آشته شويد، در دنيا و آخرت خوشنام . نظر آرديد آه پول گرفتيد از حقوق يك ملت صرف

باآانه به  رور آه رويارويى با دولت آشكار شد، انقالبيون جرأت پيدا آرده و بىبه م» .ايد هستيد و اقتدا به اجداد خود آرده
نوشتند آه » تحقيق«عنوان  اى به در نامه. يك وسيله حمله اين بود آه از آل جامعه بدگويى آنند. علما حمله آردند

 راضى به اجراى عدالت نيستند، زيرا ها بودند، برشمردند و از علما نيز انتقاد آردند آه مقصرينى آه مانع سعادت ايرانى
  .توانند حكم ناحق بدهند و رشوه بگيرند آه اگر مجلس عدالت باشد، ديگر نمى

  وطن در خطر بود• 
آنند و  نامه و اعالميه بارها از وطن اسالمى مملكت اسالميه، مملكت ايران، يا وطن مقدس ياد مى نويسندگان شب

دهند و عنقريب تسليم  خائنين ايران را دارند به باد مى: ج به مداوا دارد، يا اينكهنويسند آه وطن مريض است و احتيا مى



در يك اعالميه مفصل و بسيار جالب توجه اشاره به چهار چشمان يعنى روس و انگليس آردند آه . اجانب خواهد شد
 سرحد و در يك امر داخلى مملكت، قهرًا و اند آه نفوذ در يك ايرانيان هنوز نفهميده«. اند استقالل ايران را به خطر انداخته

چنانچه تصرف مدرس تصرف آلكته را الزم آورد و آلكته اسباب. طبعًا نفوذ حد ديگر و گوشه ديگر را به حكم وجوب الزم دارد
ج اى درباره مذهب و وطن در الدوله صدراعظم نكات بسيار قابل مالحظه در نامه از طباطبايى به عين» .تصرف بنگاله شد

نويسد آه ايران مريض است و مشرف به موت و مداواى آن منحصر به تاسيس مجلس و اتحاد طباطبايى مى. شده است
رود و  در آن صورت روس و انگليس و عثمانى نخواهند توانست بر آن مسلط شوند وگرنه از بين مى. ملت با دولت است

شيعه از آن زمان... شاه منقرض شد اريه به مظفرالدينخواهيم مورخين بنويسند آه دولت قاج نمى«: نويسد سپس مى
حضرت واال . اين مسامحه و تقاعد ايران را عنقريب تسليم اجانب خواهد آرد. ذليل و خوار و زيردست اجانب شدند

مسلمان و معتمد به شرع و روز جزا هستيد، آن روز چه جواب داريد اگر اميرالمومنين مواخذه فرمايند آه دولت شيعه 
  »بود، چرا گذاردى ايران بر باد رفته، دولت شيعه ذليل و مبتال شوند، جواب چه خواهيد عرض آرد؟... منحصر به ايران

  مسئوليت رجال و شاه• 
به خصوص بعضى از . شد ترين و بدترين انتقادات و حمالت و فحاشى عليه رجال نوشته مى ها سخت نامه در اآثر شب

نوشتند آه اگر علما حكم آنند او را  او را خر و احمق و پدرسوخته مى. در مورد عتاب بودنزديكان شاه از جمله اميربها
ها و  ها شما از نوآر احمق«: آميز نوشتند ها با عصبانيت بسيار و به طور تحريك در يكى از اعالميه. خواهند آشت

ك روز يا در يك شب همه شماها را در هاى خودتان مطمئن هستيد؟ آه اگر علما اشاره آنند در ي ها و آشپز آار خدمت
  »ها چه امتيازاتى به ماها داريد؟ ها شما ساعت معين به جهنم بفرستند و اجر از خدا بخواهند، پدرسوخته

در » .فرمايند تا شما را مثل سگ بكشند تا به جهنم واصل شويد اى داد از صبر اين علما چرا حكم نمى«: يك بار نوشتند
اندازى نوشتند آه اين وزراى خائن دولت براى ترويج باطل خود و پيشرفت نكردن  به منظور تفرقهها  يكى از اعالميه

اند يا اينكه مصالحه  دهند آه آقايان پول گرفته ساآت شده انديشند و چنان جلوه مى مقاصد آقايان، هر روز تدبيرى مى
آرد و او  ها نسبت به شاه با ماليمت برخورد مى تا مدتى اعالميه» .اند، يا مقصودشان جمهورى يا مشروطه است آرده

يك بار نوشتند آه . دادند اطالعى او از امور نسبت مى آردند و عدم همراهى او را به بى پناه خطاب مى را شاه اسالم
در. »اطالعى آرميده و وزرا در اريكه غرض و مسند ذمانت طماعى و آثافت خيانت ملى آسوده به آلى در بستر بى«شاه 

آه شايد بيدار و اندآى ... ها را در حضور پادشاه تا آخر قرائت نمايند يكى از روزنامه«ها تمنا آردند آه  يكى از اعالميه
وقتى به نظر رسيد آه دولت و تاسيس عدالتخواهى جدى . »آنند هوشيار شوند و بدانند آه اين عمارت را ويران مى

فقط ماموريت پادشاه از طرف «: يز مورد حمله قرار گرفت و نوشتندتر و مستقيم تر شد و شاه ن نيست، حمالت سخت
خدا اين است آه اين چهل آرور نفوس ايرانى را هر طور آه اراده آند به توسط چند نفر صفوف اجنه آه از موهومات 

  ».اند، شماها را فنا و نابود آند شماها به لباس بشرى درآمده
  تفاوتى مردم مظلوميت يا بى• 

دانستند آه گرفتار جور و ستم بودند و از  از طرفى مردم را مظلوم مى. نويسان نسبت به مردم دوگانه بود ميهنظر اعال
ترين خود، خود را عبد  چون اين مردم تا ديده و شنيده از آقايان و بزرگ«. تفاوت آردند و بى طرفى آنها را جاهل تصور مى

اند آه به هر نحو ظلم و تعدى بكنند، با آمال  آم، آدخدا و فراش ديدهو عبيد، حقير، ذليل سلطان، صدراعظم، وزير، حا
السالم فرموده آه خوب است  ترس و خوف تمكين آرده احتمال ندهند آه ممكن است تحمل نكنند و حال آنكه امام عليه

شته بودند چشم و همچنين نوشتند آه خائنين نگذا» .اگر ظالم ترك ظلم نكرد، مظلوم قبول ظلم نكند. ظالم ظلم نكند
جالب توجه است آه با اينكه مردم را اآثرًا جاهل . گوش مردم باز شود و به دستور مذهبى و اصول اسالم آشنا شوند

هر آدام از مسلمانان آه داراى راى صحيح و بصير راه نجات اين ملت است راى «آردند يك بار نظر خواستند آه  تصور مى
ها بسيار تندتر  وقتى عبدالحميد طلبه جوان تير خورد و آشته شد، لحن اعالميه» .ر نمايدو فكر خود را به هر وسيله اظها

بايد شما را از هر . ايد تر شده ايد؟ چرا از جمادات پست اى مردم چرا اين طور ديو خو و ديوانه شده«. آميز شد و تحريك
در فكر آاه و جو و مهتر و . پايانى دارند د چهارتر تصور آنند؟ هر يك از اولياى امور به قدر ضرورت خو شان حيوان بى
سپس» بينند؟ خواهند، نمى تر مى مگر احترامات شماها غيرالزم و وطن شما را روز به روز منهدم. آنها هستند... اصطبل

  ».خداوند با شما است و قدرت خداوندى از آستين مردانگى شماها بيرون خواهد آمد«نويسنده اضافه آرده آه 
  خواهان فه مشروطهوظي• 

داران مملكت، مدبران امور، فداييان اين  آمدگان، خيرخواهان ملت و مرارت ها خودشان را به هوش نويسندگان اعالميه
گذشتگان، محافظين يك مشت مسلمان و جانبازان  نثاران دين و مملكت، از جان مملكت، حاميان شريعت، جان

الناس، عدالت عبارت  ايها«. دادند آگاهى مى. تحاد آرد و از فساد جلوگيرى آردبارها نصيحت آردند آه بايد ا. ناميدند مى
است از اينكه هر چيز، هر مقام چه سلطنت چه وزارت چه حكومت چه تجارت چه زارعت چه سياست به طريقى آه خدا 

 شرايط قانون را چه فرضًا آه قانون نوشتند اوًال«دادند آه  هشدار از مشكالت مى» .اند حرآت آنيد و رسول فرموده
آسى بايد معين آند؟ دستگاه وضع قانون سپرده به آى است؟ وآيل قانون آجا است؟ معنى آلمه عدالت چيست؟ 
دخالت علما در امور مردم در منزل خودشان است يا در مجلس عدالت؟ حدود نفاذ آقايان تا آجا است؟ منافع دولت در 

  .و غيره» را چه مبلغ معين آنند؟سال چقدر است؟ مصارف شخصى سلطنت آبرى 
حاال آجاييد فداييان . بيچاره انسان آه در اين مملكت اختيار خيال و فكر خود را ندارد«. گرفتند آميز مى گاه لحن تهديد

  »وطن مقدس آه آيفر اعمال عموم مقصرين و مانعين ارآان مساوات و عدالت را بدهيد؟
ساجد و مجالس و محافل و در طول تحصن در سفارت انگليس و در قم همچنان انتشار اعالميه و سخنرانى و موعظه در م

  ».مرارت عمومى و هيجان متحصنين از بين نرود«به قول شريف آاشانى  ادامه داشت تا بنا
 همان ماه فرمان شاه ١۴در . اعظم شد الدوله صدر  استعفا داد و مشير١٣٢۴الثانى   جمادى٧الدوله در  باالخره عين

ها  ولى با اين موفقيت لحن اعالميه. بر تشكيل مجلس شوراى ملى صادر گشت و علما از قم مراجعت آردند مبنى
ندادن  يك علت آن عدم اعتماد به دولت بود و ترس از اين آه اقدامى نكنند، چنانچه نوشتند تشكيل. تر شد جسورانه

اند و  اند و مشغول تقسيم پول ه مردم را فراموش آردهها از علما انتقاد آردند آ در يكى از اعالميه. مجلس خيانت است
نسبت به » .مجمًال بدانيد آه مفتشين آار از جزئيات امور و آليات مطالب آگاهى دارند«: با اين جمله پايان دادند

.  بودآنند و اين آه مشروطه مديون او آنند و او را هواخواه اصالحات قلمداد مى الدين شاه با احترام خطاب مى مظفر
آنند آه بايد آار مجلس را تسريع آند و اگر اقدام نكند در آن دنيا دامن او را خواهند گرفت و از خدا خواهند ولى اضافه مى

و اهللا ما. ما مردم پنج شش سال پيش نيستيم«: سپس اضافه آردند. خواست آه از روى قرآن و احكام، خودش حكم آند
خواه  آش نيستيم، بلكه خير به خدا ما از آن اشخاص خائن ملت... نادان نيستيمگوييم جاهل و  آه اين مطالب را مى

تنها تيرى آه در ترآش دارى ملت است و «آنند آه در مقابل همسايه  گاه به نكته جالب توجهى اشاره مى و آن» .توايم



اگر در اين امر «: دهند  مىو هشدار» آند به خدا اگر ملت نباشد دولت نيست و اگر دولت نباشد شاه نيست اضافه مى
لحن يكى ديگر از » .طور آه ملت از تو شاآر است آن وقت از تو بيزار خواهد بود قانون مسلمانى تعجيل نكنى همين

تر بود آه اگر به مقاصد خود  آننده نويسد در خانه اعيان و تجار و علما انداختند تحريك ها آه شريف آاشانى مى اعالميه
رفتار تيره و تار  چشم ظالمين غدار و منافقين آج خواهيم آمد و روزگار را بر خواهى از دولت و ملت بر دنرسيم در مقام دا

خواهيم نمود و در مطالب حقه خويش و حقوق ملى از احدى تبعيت نخواهيم نمود و از جان عزيز در رسيدن به مقصود 
 نفر از تجار را ۴ نفر از اعيان و ۴ نفر از علما، ۴ل ندهند بار تهديد آردند آه اگر مجلس را تشكي يك. دريغ نخواهيم داشت

  .خواهند آشت
  گيرى نتيجه• 

اى آه حرآت  اند محدودند به دوره هايى آه بررسى گرديده نشان آرديم اعالميه همان طور آه در آغاز اين گزارش خاطر
حى و حزبى آه بعدًا در مجلس ظاهر هاى جنا گيرى در اين مدت موضع. شد تا افتتاح مجلس خواهى آغاز مى مشروطه

خواهان در مرحله آغازين بود و اغلب به انتقاد شد هنوز آامًال آشكار نشده بود و به طورى آه اشاره شد فعاليت مشروطه
ولى اغلب . دادند آردند و تعليم مى گاهى اوقات نيز راهنمايى مى. آردند دادند و يا تهديد مى بسنده آرده، هشدار مى

  .آردند و هدف نهايى مخفى بود ها را به طور مبهم بيان مى خواسته
ولى چون . آردند نهادند و حمايت آنان را طلب مى رابطه با علما را چه از روى سياست چه از روى اعتقاد حقيقى ارج مى

 قائل شد بين توان تنها تفكيكى آه مى. ها از لحاظ ايدئولوژيك مقدور نيست شد تفكيك اعالميه ها مبهم بيان مى هدف
آميز نيستند، بلكه بيشتر جنبه  ترند و تهديد هايى آه ظاهرًا ماليم هاى تندرو و انقالبى است با اعالميه اعالميه
دهد آه يك برنامه سازمان يافته و منسجم  ها نشان مى در هر حال تكرار و تداوم انتشار اعالميه. آردن دارند نصيحت

خواهان به دولت اعتماد  چون مشروطه. شد ها و اجتماعيون عاميون دنبال مى نوجود داشت آه احتماًال توسط انجم
به همين . نداشتند، سعى داشتند با تبليغ و تحريك مردم را به حرآت درآورند و نگذارند حدت و شدت حرآت از بين برود

 مملكت باال گرفت، مردان ما را از براى پروردگارا آار ظلم در اين«مثًال نوشتند . آردند گويى اجتناب نمى دليل نيز از اغراق
فروشند به قيمت آم و به  فرستند، و زنان ما را به آنيزى مى ترين هوس خود ده ده، صد صد به ديار عدم مى آوچك

دولت اسالم . آنند نانى به زير خاك مى ارامنه روس و خارج از مذهب و اطفال ما را از گرسنگى و برهنگى به آرزوى لقمه
  ».دهند ر جانب به تصرف دشمن مىرا از ه

خواهان همچنان دولت را در فشار قرار دادند و به هر موفقيتى آه دست يافتند در فكر قدم  در طول اين مدت، مشروطه
عبدالعظيم برگشتند نگران تشكيل نشدن عدالتخانه بودند و بعد از صدور فرمان  بعدى بودند، چنانچه وقتى علما از شاه

اين . نتخابات را خواستند و وقتى مجلس افتتاح شد تدوين هر چه زودتر قانون اساسى را تقاضا آردندمشروطه اجراى ا
تاآتيك بعدها توسط انجمن تبريز ادامه يافت و همانطور آه اشاره شد حرآتى را آه با ماليمت آغاز شده بود تبديل به 

آند، اين است آه گروهى آه خود را حامى  وجه مىهاى تندرو جلب ت مسئله بسيار مهمى آه در اعالميه. انقالب آرد
دادند آه به نام دفاع از حق عامه مردم، افرادى را آه مخل اصالحات تشخيص  ناميدند به خود اجازه مى ملت مى

اندازى عليه  السلطان، بمب دادند تهديد به قتل آنند، تهديدى آه در چند مورد به اجرا گذاردند، از جمله قتل امين مى
در هر حال بدين وسيله بود . قتل ناصرالدين شاه را نيز بايد از همين مقوله دانست. ، قتل عالءالدوله و بعدًا بهبهانىشاه

چه «شناسد آه  يك بار نوشتند آه هر آس مى. آه ترورهاى سياسى و تعصب و تساهل وارد سياست ايران گرديد
  ».اساند تا فدائيان وطن دفع او نمايند و مانع را بردارندنامه بشن آسى مانع اجراى مستدعيات ملت است از طريق شب

توان خاطرنشان آرد از بين بردن حيثيت و آبروى رجال و شاه و دولت بود آه  ها مى نكته ديگرى را آه در ارتباط با اعالميه
تر و  باآانه ها بى ها ظاهر شد افترا و هجويات و افشاگرى به مرور آه درگيرى. يكى از سنن سياسى ايران گشت

گيرد و حكومت قائن  الملك مى  هزار تومان برات تلگرافى تعارف از شوآت٧٠وزير داخله «: مثًال نوشتند. تر گشت سخت
الملك خبيث  الدوله ملعون و قوام زاده و آصف قانونى است آه هنوز حساب مسيونوز حرام از بى. دهند را به او مى

، البته همه رجال فاسد نبودند و بسيارى »ها است معزول نشده  انگليسالملك آه دست راست آشيده نشده و شوآت
خواه و مطلع بودند و اينها بودند آه قانون اساسى، متمم قانونى اساسى،  طلب و مشروطه پرست و اصالح از اينها وطن

  .قانون انتخابات و بسيارى از قوانين ديگرى را آه در مجلس اول و دوم گذشت تدوين آردند
اين حمالت به منظور تضعيف نفوذ علما و برآنارى . آم دامن علما را نيز گرفت و از حمالت سخت ايمن نبودند ادات آمانتق

ولى در اين راستا موفقيتى آسب نكردند و طبقه حاآمه آماآان بر سر قدرت و پست و مقام . آنها از آارهاى دولتى بود
هدف انقالبيون آه شايد عالوه بر انقالب سياسى راه انداختن . دست ندادندباقى ماند و علما نيز حيثيت و نفوذ خود را از 

ظن را تشديد آرد و يكى از علل ولى اظهار اين نوع افترا و تهمت در نهايت جو سوء. يك انقالب اجتماعى بود انجام نگرفت
  .هم خوردن رابطه بين مجلس و دولت شد به

   پايان
 


