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 ١٢٨۵تیر ماه سال  –وقايع نگاري مشروطه 

  : منبع 

http://www.100years.ir  

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

   مذاكرات با شاه و تبعید علما

   

صبح امروز كه سربازھا احدی را . مسجد افزایش می دھد عین الدوله ھر روز كه می گذرد فشارش را بر بست نشینان

 به ھمراه تعداد زیادی ازجناب آقای سیدعلی آقامجتھد یزدی از علمای بنام آن زمان  اجازه ورود به مسجد نمی دھند

   .طالب و مردم و سادات از منزل حركت كرده و به سمت مسجد روانه می گردند

 

 

  

 ١٢٨۵تیرماه  ٢٣

 

احدی را  صبح امروز كه سربازھا. روز كه می گذرد فشارش را بر بست نشینان مسجد افزایش می دھد عین الدوله ھر

آن زمان به ھمراه تعداد زیادی از  اجازه ورود به مسجد نمی دھند جناب آقای سیدعلی آقامجتھد یزدی از علمای بنام

در مقابل مسجد سربازان جلوی وی را . مسجد روانه می گردند طالب و مردم و سادات از منزل حركت كرده و به سمت

آقای سیدعلی مجتھد در جواب سربازان . و ورود سایرین ممنوع است. اجازه ورود دارید بسته و می گویند فقط شما

با طالب و سادات وارد  و خالصه» .كسی را نمی بینم كه بتواند ھمراھان مرا از ورود به مسجد منع كند«: گوید می

 .مسجد می شود

اما موفق نشد اما را از مرحوم طباطبایی و بھبھانی جدا كند  عین الدوله خیلی سعی كرد آقای سیدعلی مجتھد

 آقا. از او خواستند به سلطنت آباد نزد شاه برود و مقصود اصلی آنھا را به شاه بگوید بھبھانی و شیخ فضل هللا

 .برگردم سیدعلی مجتھد نیز به آنھا گفت شما از مسجد خارج نشوید و به جایی نروید تا من

ساعت از ظھر گذشته به سلطنت آباد رسید و  دار بود چندآقا سیدعلی آقایزدی نیز كه از منزلتی ویژه نزد شاه برخور

چیزھایی را كه از امیربھادر و نزدیكان عین الدوله در مورد شورش و آشوب علما  شاه نیز. در بستر شاه بیمار حاضر شد

ا آقا سیدعلی آق بود به وی گفت و ضمن اینكه دالیل اختالف عین الدوله و بھبھانی را شخصی برشمرد به شنیده

. عدالتخانه مضر به حال آقایان است. باشند آقا سیدعبدهللا و حاج شیخ فضل هللا طالب عدالتخانه نمی«: مجتھد گفت

اول صدای ھمین اشخاص بلند خواھد شد كه ما عدالت نمی . شود به فرض امروز عدالتخانه در مملكت منعقد

ایل به جمھوریت است، او ھم امری را خواھان است میرزا سیدمحمد طباطبایی است كه م بلی یك نفر آقا... خواھیم
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 «...در ایران امكان پذیر نیست كه

چند شب است «: این جماعات برائت می نماید به شاه می گوید سیدعلی آقامجتھد بعد از اینكه در ظاھر از حضور در

خیر و صالح است، به ھر  از مسجد بلند است و در این بین افرادی ھستند كه قصدشان كه صدای زاری و گریه مردم

شاه می خواھد كه علما را  سپس از» .امروز ھمگی بیچاره شده اند و به مسجد پناه برده اند و خدا را می خوانند حال

و از امیربھادر می خواھد كالسكه تھیه كند تا آقاسید مجتھد  شاه نیز می پذیرد. به حضور بپذیرد و از آنھا دلجویی نماید

ساعت از  اما امیربھادر این كار را به قدری به تاخیر می اندازد تا حدود چھار. نزد شاه بیاورد لما را بهبه شھر برود و ع

 .شب گذشته مرحوم مجتھد یزدی را به تھران می رساند

آیند و  در حوالی بعدازظھر نصرالسلطنه به ھمراه مدیر توپخانه سیف الدین میرزا به مسجد می در حین این مذاكرات و

 .بیرون كنیم آقایان می گویند طبق دستور شاه باید شما را به ھر شكل ممكن از مسجد جامعبه 

بیایند و ما را به قھر و جبر از خانه خدا بیرون  اگر چنین است بگویید سربازھا و فراشان«: آقای بھبھانی جواب می دھند

خون  یرون ببرند بین مردم و دولت درگیری می شود وطباطبایی می گوید اگر ما را اینگونه ب آقا میرزا ابوالقاسم» .برند

ھای خود نیز برویم ھمین اجماع  اگر ما به خانه«: مرحوم طباطبایی به نصرالسلطنه می گوید. بسیاری به ھدر می رود

برپا شود و یا دستخط امنیت برای ما گرفته شود تا ما به  و ازدحام می باشد، چاره جز این نیست كه یا عدالتخانه

 نصرالسلطنه بعد از مشورت با عین الدوله با رفتن علما موافقت می» .تكلیف خارج شویم عتبات برویم و از مسئولیت و

 و در اسرع وقت به كند و علما به شرط آنكه سه تقاضایشان پذیرفته شود قول می دھند كه سریعا مسجد را ترك

 .سمت عتبات حركت كنند

زندان افتاده اند آزاد شوند و دولت كسی را از این جھت مورد تعرض و تعقیب  اول آنكه كسانی كه در این چند روز به

آنكه ھر كس از  دوم اینكه پسران ملك المتكلمین را كه چند روزی است در زندان ھستند آزاد كنند و سوم .قرار ندھد

 .ا تھران را ترك كند دولت مانع نشودمردم كه خواست ھمراه علم

عمل نكرد اما مورد دوم را پذیرفت و  البته عین الدوله تقاضای سوم را نپذیرفت و مورد اول را با آنكه پذیرفته بود بعدا كه

 .فرستاده و تحویل آقایان نمود غروب امروز آنھا را توسط رئیس نظمیه به مسجد

مسجد آورده شد و كتبا امنیت علما و ھمراھانشان برای خارج  دیر توپخانه بهحدود غروب امروز دستخط امنیت توسط م

  .سوی عتبات تضمین شد شدن از تھران و حركت به

ھای خود رفتند تا برای عزیمت به عتبات عالیات مقدمات را  فلذا آقایان بعد از نماز مغرب از مسجد خارج شده و به خانه

 و جمعی از طالب و سادات شب را به منزل بھبھانی رفتند و ھمگی ھنگام صبح به طباطبایی فراھم آورند البته مرحوم

 .سمت حضرت عبدالعظیم رھسپار شدند

و برق شدیدی در تھران آغاز شد و تا نیمه ھای شب ادامه یافت  خالی از لطف نیست كه در شب دوشنبه باران و رعد

نشانه  لذا مردم می گفتند این باران و رعد و برق ھا. بود بھار نیز به سختی مشاھده شده به نحوی كه نمونه آن در

شب «: الدوله نیز می گفت و البته عین. غضب الھی است كه به خاطر ظلم به سادات و علما روا داده شده است

  «.گذشته باران آمد و شھر را پاك كرد

...........................................  
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   یا عدالتخانه یا مرگ

   

مغازه باز شد اما كماكان سربازھا و قزاق ھا در بازار و  صبح امروز مردم طبق سفارش علما به سر كارھای خود رفتند و

 الدوله فشار را به مسجدیان سخت تر كرد و از ورود آذوقه و آب به داخل مسجد به شدت عین. كوچه ھا پر بودند

   جلوگیری می كرد و اجازه رفتن به داخل مسجد را به كسی نمی داد

 

 

  

 ١٢٨۵تیرماه  ٢٢

سربازھا و  صبح امروز مردم طبق سفارش علما به سر كارھای خود رفتند و مغازه باز شد اما كماكان :مھدی محمودیان

كرد و از ورود آذوقه و آب به داخل تر  عین الدوله فشار را به مسجدیان سخت. قزاق ھا در بازار و كوچه ھا پر بودند

داخل مسجد را به كسی نمی داد و البته از خروج مردم از مسجد  مسجد به شدت جلوگیری می كرد و اجازه رفتن به

گریه از  مردم نیز كه از وضعیت علما مطلع بودند تا آنجا كه امكان داشت با التماس و. آورد جلوگیری به عمل نمی

 .گرسنگی و تشنگی مسجدیان كافی نبود تا مقداری غذا به داخل ببرند ولی آن مقدار برای رفعسربازھا می خواستند 

حتی آقامیرزا سیدعلی پسر مرحوم بھبھانی را ھنگام . جلوگیری می كردند سربازھا به شدت از ورود افراد به مسجد

زاده زد كه  نان سیلی ای به گوش آقامانع شدند و وقتی او اصرار به ورود كرد صاحب منصب سربازھا چ ورود به مسجد

 .رسید خود شرمنده شد و ایشان با صورتی سرخ و چشمی گریان خدمت پدر

. را در ماندن یا رفتن آزاد گذاشت بھبھانی با دیدن این صحنه خطاب به نزدیكان و خواصش خطابه ای خواند و آنھا

شما برای خاطر من است، پس بھتر این است كه ھر آید بر  صدراعظم با من غرض دارد نه شما، اگر صدمه ای وارد«

اوالد خود توقع یاری و معاونت نداریم، ما كشتن و اسیری و تبعید و نفی بلد بلكه  كس ھر جا می خواھد برود، ما از

عین الدوله بازداشت و  خواص نیز می دانستند حتی اگر بیرون ھم روند توسط» .در بالد دیگر را بر خود می بینیم حبس

وانگھی سعادت ابدی را با افتخار و . بھتر و خوش تر است مردن با شما آقایان برای ما«: فلذا گفتند. كشته خواھند شد

 «.شرف داریم

عین الدوله و شاه  تاریخ انقالب مشروطیت ایران به نقل از معتمدخاقان از محارم مظفرالدین شاه به دیدار ملك زاده در

 .تان اشاره می كنددر نیمه ھای شب در عمارت گلس

الدوله  مظفرالدین شاه كه از وجود اغتشاش در شھر مطلع بود، چگونگی آن را می پرسید، كه عین در این مالقات

دستگیر و از شھر تبعید كنیم  مطلب مھمی نیست فقط یك عده از مفسده جویان را می خواستیم«: پاسخ می دھد

از مالھا ھم كه طرفدار میرزاعلی اصغرخان اتابك ھستند و  كه آنھا از ترس شان به مسجد جامع پناه برده اند و جمعی

 «...برپا می كنند با آنھا ھمدست شده اند و سروصدا به پا كرده اند با پول او این اغتشاش ھا را

از بین ببرند  می خواھم این مفسده جویان را كه می خواھند دین و آئین ما را«: دادامه به شاه می گوی عین الدوله در

كجا كه می خواھند بفرستم تا مردم تھران  و حكومت جمھوری در كشور اسالمی برپا كنند تنبیه كنم و آنھا را به ھر

و شاه بیمار از ھمه » .بودوجود مبارك اعلیحضرت ھمایون خواھند  راحت شده و به كسب و كار خود برسند و دعاگوی
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این . الدوله و این یعنی تائید كارھای عین» .كاری بكنید به مردم صدمه وارد نشود«: می گوید جا بی خبر نیز در پاسخ

این جماعت را پراكنده و متفرق سازد كه  خبر به این صورت به شھر رسید كه شاه به عین الدوله اجازه داده است كه

 .شد یان و علما در مسجدباعث ترس و وحشت آقا

روزنامه منتشر می كند از نیت عین الدوله  حبل المتین كه چند ماه بعد این حوادث را به نقل از سیدحسن برادر صاحب

یكی . سرباز بریزد و چھار نفر را در مسجد زنجیر كنند و ببرند بیرون بنا بود«: برای حمله به مسجد چنین می نویسد

چه  حاج شیخ محمد واعظ، حاج شیخ مھدی واعظ و میرزا باقرخان روضه خان، نمی دانم بهخان،  آقاسیدجمال روضه

من از طرف «: و می گوید در حوالی ظھر نصرالسلطنه به مسجد خدمت آقایان می رسد» .مالحظه این كار را نكردند

شما را با احترام به خانه ھایتان به ارادت باطنی خود  دولت مامورم كه شماھا را به زور به خانه ھایتان ببرم ولی نظر

باید  یا. تا سرباز نیاید و ما را مجبور نكند به خانه ھای خود برنمی گردیم«: پاسخ گفتند آنان نیز در» .برمی گردانم

می داشت مسجد را ترك كرد و آن  نصرالسلطنه كه بیم آشوب و فتنه بیشتر» .عدالتخانه برپا شود و یا ما را بكشید

نبودند سربازانی كه ارادت داشتند به علما شاید آنھا باید فشار  ختی بر علما و نزدیكانشان گذشت و اگرشب نیز به س

 .كردند بیشتری را تحمل می

 :منابع

 ٣۶٢، ص ٢ملك زاده تاریخ انقالب مشروطیت ایران، جلد 

 ۴٩٠و  ۴٩١، صص ٣االسالم، تاریخ بیداری، جلد  ناظم

  ١٠۴ ، صاحمد كسروی، تاریخ مشروطه ایران

   

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

   مردم را به گلوله بستند

   

دور تا دور مسجد را . ذخیره كرده بود به داخل شھر آورده بود عین الدوله تمام نیروھا و سربازھا را كه در خارج از شھر

ديگر  گروھانى را كه ديروز از شلیك كردن خوددارى كرده بودند، به جاى. ورود به كسى نمى داد محاصره كرده و اجازه

   .خارج شدند آنھا را به گلوله ببندند انتقال داده بود و به سربازان دستور داده بود اگر مردم به صورت گروھى از مسجد

 

 ١٢٨۵تیرماه ٢١

دور . آورده بود ھا را كه در خارج از شھر ذخیره كرده بود به داخل شھرالدوله تمام نیروھا و سرباز عین:مھدى محموديان

را كه ديروز از شلیك كردن خوددارى كرده  گروھانى. تا دور مسجد را محاصره كرده و اجازه ورود به كسى نمى داد

مسجد خارج شدند آنھا  سربازان دستور داده بود اگر مردم به صورت گروھى از بودند، به جاى ديگر انتقال داده بود و به

از طرفى . بودند مردم نیز داخل مسجد دور جنازه سیدعبدالحمید مشغول روضه خوانى و سینه زنى. ببندند را به گلوله

سینه مى زدند و از طرف ديگر كسبه بازار ھم  طالب و سادات عمامه خونین سید را باالى چوبى علم كرده و به سر و
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 .عزادارى مى پرداختند و زيرش به پیراھن خونى سید را علم كرده

سادات و . و بھبھانى به سمت بیرون مسجد راه افتادند كم كم ازدحام مردم بیشتر شد و برخالف نظر آقايان طباطبايى

كمى دورتر از مسجد سربازان جلوى آنھا . نیز پشت سر آنھا از مسجد خارج شدند طالب قرآن به دست از جلو و مردم

تا . سربازان نپذيرفتند بور شدند و آنھا ھرچه اصرار كردند كه با اين جمعیت زياد برگشتن امكان نداردو مانع ع را گرفته

بود دستور شلیك داد و سربازان به سمت مردم تیراندازى  باالخره میرزا احمد خان آشتیانى كه رئیس سربازان آن ناحیه

 كه فكر نمى كردند سربازھا به سمت سادات و طالب مردم. را كشته و زخمى كردند كردند و تعداد زيادى از مردم

حمالت سربازان فرمان جھاد  مردم از علما مى خواستند كه براى دفع. تیراندازى كنند وحشت زده به مسجد بازگشتند

ا تعداد كشته ھا و زخمى ھ. مردم را به آرامش دعوت كردند صادر كنند كه آقايان با درايت خود چنین اجازه اى ندادند و

ناظم االسالم در تاريخ بیدارى به . نفر كشته نقل شده است ١١۵نفر تا  ۵٨آمارى از  به درستى گفته نشده است اما

ريختند تا مردم با ديدن  از يك سرباز مى نويسد كشته ھا و زخمى ھا را در چاھى در نزديكى چھارسوق روى ھم نقل

گرفتند و دور تا دور مسجد را محاصره كردند و در باالى پشت  بعد از اين حادثه سربازان ھمه جا را. آنھا تحريك نشوند

 .در باالى شمس العماره كه به راحتى مى توانستند مسجد را به گلوله ببندند مستقر شدند بام ھا سنگربندى كرده و

را بر روى مردم و علما  ستور داده شد براى متفرق كردن مردم و خارج شدن آنھا از مسجد آبو از طرف رئیس پلیس د

 .در داخل مسجد ببندند

پیام خود را از طريق سفارت انگلیس به شاه برسانند راھى ديگر را جست وجو  بھبھانى و طباطبايى وقتى نتوانستند

او نیز عین . فرستاد نوشته و به نزد عضد السلطان پسر شاه ھمین راستا طباطبايى نامه اى خطاب به شاه در. كردند

جواب پسرش عضدالسلطان به دست آقايان  حوالى غروب دستخط مظفرالدين شاه در. نامه را براى پدرش فرستاد

: مرحوم طباطبايى با غرورى غیرقابل ھضم چنین مى نويسد شاه مستبد به سیاق تمام مستبدين در جواب. رسید

را در حضور ما معارض دولت و مفسد قلم داده اند و ھیچ تصور نمى كنند اوالً  ست كه مى گويند علماعجب ا... «

ً چه كسى مى تواند معارض دولت شود و از اوامر احدى را دولت تمرد  قدرت خالف گويى در حضور ما نیست، ثانیا

مطلب خودشان را بگويند و جواب بشنوند، تا  نددر شھر غائله ننمايند بیاي«: در انتھاى نامه نیز چنین مى نگارد» كند؟

 «...صالح دولت است بپذيريم و رفع غائله بشود ما ھم مطالب حسابى آنھا را به طورى كه

براى رسیدن به پیروزى به بن بست مى خورد و ھر لحظه نیز فشار عین الدوله  بدين سان آخرين تالش ھاى آقايان

مشورت به اين  آقايان بعد از. لحظه امكان كشته شدن مردم بیشتر مى شودمردم بیشتر مى شود و ھر  برايشان و

طباطبايى و بھبھانى طى خطابه ھايى از  فلذا مرحوم. نتیجه مى رسند مردم را متفرق و به خانه ھايشان برگردانند

ھد شما را به شما اى مردم ما قول و ع«. فردا به سركارھايشان بروند مردم و طالب خواستند به منزل ھا رفته و از

گیرند ما را  خواھشمنديم كه ما را بگذاريد به حال خود و برويد اگر مى كشند ما را بكشند و اگر مى .مسترد مى داريم

» .شويد، برويد و دكان ھاى خود را بازنمايید از شما كارى ساخته نیست جز آن كه تفرقه حواس ما را باعث مى. بگیرند

مرحوم بھبھانى و طباطبايى از بیم اينكه آشوب گسترده تر نشود . ھايشان نبودند به منزل طالب و مردم حاضر به رفتن

و خروج از مسجد  كشته ھا افزون نگردد پافشارى مى كردند تا اينكه قرآن دست گرفتند و مردم را به رفتن و تعداد

ن به دست گرفته و خطاب به مردم خواند، قرآ مرحوم بھبھانى بعد از اينكه دستخط شاه را براى مردم. قسم دادند

كار به . عدالت تقاضا و خواھش نموديد عاقبت جز گلوله جوابى نشنیديد اى مردم آنچه را كه در باب«: چنین گفت

جز عده  مردم نیز با شنیدن اين سخنان متفرق شدند و به» .خواھد رسید، پس ھر چه زودتر برويد ناماليمات و سختى

رفته بودند و ايشان به ھمراه  مردم. امشب براى آقايان شبى دردناك بود. ترك كردند اى از خواص ھمه مسجد را
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 .رساندند اندكى از خواص در پشت بام مسجد شب را به صبح

 :منابع

 ۴٩٠الى  ۴٨٨ناظم االسالم، تاريخ بیدارى، صص  -

  ١٠٣الى  ١٠١كسروى، تاريخ مشروطه ايران، صص  احمد -

   

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

   پايگاه مشروطیت

   

ھر كس كه فردا دكان يا حجره خود را باز «: شنیدند كه  مردم در طول شب و تا بامداد صداى جارچیان دولتى را مى

 «.كیفر خواھد شد نكند كااليش تاراج و خود او

را از بیرون شھر به داخل شھر آورده و در نقاط  تمام نیروھايش از طرفى ھم عین الدوله كه در فكر سركوب مردم بود

   .كرده بود حساس و خیابان ھا و در بازار مستقر

 

 

  

 ١٢٨۵تیر ماه ٢٠

دكان يا  ھر كس كه فردا«: مردم در طول شب و تا بامداد صداى جارچیان دولتى را مى شنیدند كه  :مھدى محموديان

 «.حجره خود را باز نكند كااليش تاراج و خود او كیفر خواھد شد

آورده و در نقاط  عین الدوله كه در فكر سركوب مردم بود تمام نیروھايش را از بیرون شھر به داخل شھر از طرفى ھم

تاده و مشغول نگھبانى اى تعدادى سرباز ايس در سر ھر كوچه و محله. حساس و خیابان ھا و در بازار مستقر كرده بود

يیالق نیاوران به سر مى بردند براى اينكه او را خیلى درگیر مسائل نكنند به  اعضاى دولت كه در كنار شاه در. بودند

حداقل يك ساعت به واقعه  عین الدوله به تھران منتقل شدند كه ھم بتوانند اخبار را از شاه دور نگه دارند و ھم دستور

 .باشند و آشوب ھا نزديك تر

شما آقايان به «بود پیغامى براى علماى متحصن در مسجد فرستاد مبنى بر اينكه  عین الدوله كه در اصل كل دولت

به صراحت بركنارى عین  علماى متحصن بعد از مشورت براى اولین بار» .خود برگرديد تا ما امور را اصالح نمايیم منازل

اين به كسى ظلم و تعدى و اجحاف نشود و چون  تخانه است كه بعد ازمقصود ما تاسیس عدال«: الدوله را خواستند

شاه را اجرا نمى كند و قول شاه را به فعلیت نمى رساند پس خائن  عین الدوله مانع عدالتخانه است و دست خط

 «.بايد از مسند وزارت برخیزد دولت و ملت است و

تشنه برايشان بسیار سنگین و غیرقابل ھضم بود برخالف  مردم ھم كه كشته شدن يك طلبه سید آن ھم به صورت
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 رفتار مى كنند، بازارھا و دكان ھا كماكان بسته است و مردم دسته دسته به مسجد نزد دستورات و تمھیدات دولتیان

روند و نسبت به درنده  وعاظ به منبر مى. تا قبل از ظھر مجلس ختم سیدعبدالحمید برگزار مى شود. علما مى روند

 .خويى ھا و بدى ھاى عین الدوله سخنرانى مى كنند

به چوب كرده و به  طالب و بزازان دو دسته شدند و طالب، عمامه سیدعبدالحمید و بزازان لباس خونى او را نزديك ظھر

حتى تا نزديكى ارك شاھى نیز رفتند و بدون  روش سینه زنى و عزادارى در اطراف بازار و مسجد جامع حركت كردند و

 .به مسجد بازگشتند ينكه كسى از سربازان به آنھا تعرضى كندا

آورده است ملیونى ھمچون فريدون » مشروطیت انجمن ھاى تھران در عصر«البته خانم فاطمه شیرانى در كتاب 

و فرماندھانشان مى رفتند و از آنھا با نصیحت و گفت وگو تعھد مى  آدمیت در چنین روزھا و شب ھايى بین نظامیان

 .نكنند مردم شلیك نكنند و در صورتى كه حكم دولتى به شلیك به سوى مردم بود دستور را اجرا فتند كه به سوىگر

پاسخ نامه سه روز پیش مرحوم بھبھانى  فرستاده ويژه سفارت انگلیس كه. در اين بین بھبھانى يك مھمان ويژه داشت

یدعبدالحمید طى نامه اى از سفارت انگلیس خواسته بود به كشته شدن س بھبھانى قبل از واقعه. را براى او آورده بود

بريتانیا با  در واقعه تحصن حرم عبدالعظیم میانجیگرى بین علما و شاه را بر عھده بگیرد كه سفارت مانند سفیر عثمانى

رشان با نمى خواھد به كسانى كه رفتا دولت انگلیس«: توجه به اتفاقات روزھاى اخیر چنین خواسته اى را نپذيرفت

 «.دولت خصمانه است يارى دھد

مشغول  نزديكانشان به ھمراه تعدادى از طالب و بازاريان در مسجد ماندند و تا صبح به عبادت شب جمعه علما و

مھدى پسر حاج شیخ فضل هللا، طالب  در وقت سحر آقامیرزا«: ناظم االسالم در تاريخ بیدارى چنین مى نويسد. شدند

عوام ھم كه در مسجد خوابیده بودند نیز بیدار شده، صداى ياهللا  غول عبادت شدند، كم كم مردم ورا بیدار كرده و مش

آينه  بود ولى افسوس اگر در بین اين صداھا فقط يك نفر براى رفاھیت نوع ياهللا مى گفت، ھر در تمام شھر پیچیده

 «.ايرانیان به اين حال حالیه نمى افتاد آتیه خداوند تبارك و تعالى مى شنید و دعوتش را اجابت مى فرمود و روزگار

 :منابع

 ۴٨٣و  ۴٨٢جلد سوم، صص  ناظم االسالم، تاريخ بیدارى،

 ٩٩و ص  ٩٨احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، صص 

 ٣٧شیرانى، انجمن ھاى تھران در عصر مشروطه، ص  فاطمه

  ٨۵ص  ١اسناد وزارت خارجه انگلیس، جلد ، حسن معاصر، انقالب مشروطه به روايت

  ٣۵۵ص  ١جلد ، ملك زاده، تاريخ انقالب مشروطیت ايران،

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

   خونى كه در راه مشروطه ريخت

   

ى كنند با او مانند تمام مستبدين كه فكر م. گذاشت عین الدوله سومین مرحله از تصمیمات خود را به مرحله اجرا

افزوده مى شود تصمیم گرفت وعاظ و سخنوران را بازداشت و روانه زندان و يا به  گرفتن و بازداشت كردن به بقايشان

  .دوردست تبعید كند نقاط
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 ١٢٨۵تیر  ١٩

 

كنند با  او مانند تمام مستبدين كه فكر مى. مرحله از تصمیمات خود را به مرحله اجرا گذاشت عین الدوله سومین

را بازداشت و روانه زندان و يا به  گرفتن و بازداشت كردن به بقايشان افزوده مى شود تصمیم گرفت وعاظ و سخنوران

 .نقاط دوردست تبعید كند

 قشون به رھبرى احمدخان ياور، در كوى سرپولك دور حاج شیخ محمد واعظ را گرفته و با صبح امروز دسته اى از

ياور تذكر داده بود كه اگر  عین الدوله حركت دادند، با آنكه شیخ محمد به احمدخانبازداشت وى او را به سمت منزل 

پیشنھاد كرده بود كه خود از جلو و سربازان از پشت سر او  مرا اينگونه تحت الحفظ ببريد در شھر بلوا خواھد شد و

تحت  ه سربازان خود دستور داد او راآنھا مى گويند بدون سروصدا بروند اما احمدخان ياور ب حركت كنند و به ھر جا كه

 .الحفظ به منزل عین الدوله ببرند

احمدخان نیز كه نمى خواست درگیر شود شیخ محمد را در . حلقه زدند طالب از موضوع آگاه شدند و دور سربازھا

. ببرند الدولهآن نزديكى بود محبوس كرد تا مردم متفرق شوند سپس وى را به سمت جايگاه عین  قراولخانه اى كه در

فرستاد اما كارساز نبود و احمدخان به  وقتى خبر به بھبھانى رسید او پسر خود را به واسطه براى رھانیدن شیخ محمد

 .اقدام خود اصرار مى ورزيد

كرمانى خود به  مرحوم الديب الذاكرين. تعداد مردم افزوده مى شد و كنترل قراولخانه مشكل تر مى شد ھر لحظه به

مردم به قراولخانه حمله كرده و شیخ محمد را از  .افتاد و مردم را نیز تحريك به شورش و حمله به قراولخانه كرد جلو راه

 .حبس رھانیدند

الذاكرين خورد  بعد از چند بار شلیك ھوايى توسط سربازان يك تیر به ران الديب. فرمان شلیك داد احمدخان به سربازان

 .شد از آن میان نجات داد و خود نیز خارج ولى وى با اين حال شیخ محمد را

ديگر بازمى گشت با مشاھده  سیدعبدالحمید نامى كه از درس آقامیرزا محمدتقى مجتھد گیالنى با جمعى از طالب

نیستى، چرا امر به شلیك دادى؟ مگر اينھا مسلمان  مگر تو مسلمان«: اين صحنه به احمدخان معترض شد و گفت

 «...سیدالشھدا نیست كه در خون خود مى غلتد؟ نوكر نیستند، مگر اين اديب

عصبانى بود، با شنیدن اين سخنان بر عصبانیتش افزوده شد و اسلحه اى را  احمدخان كه از فرار شیخ محمد به شدت

مردم . افتاد نشانه گرفت و گلوله اى به طرف سینه وى شلیك كرد و سید مظلوم با ھمان يك تیر در جا به سمت وى

كرده بود قبل از رسیدن آب با لب تشنه  و را برداشته و به مسجد معمارباشى بردند و او در حالى كه طلب آببدن ا

روزھا، سربازان ريختند و جنازه را با خود بردند تا مستمسكى دست مردم  طبق روال دولتیان آن. دارفانى را وداع گفت

 .نباشد براى شورش

زيادى از طالب به مسجد آمدند و جنازه را از  ترين مراجع مذھبى آن دوران با عدهمیرزاسیدجعفر صدرالعلما يكى از بزرگ

 .خبر به بازار رسید، مغازه ھاى بازارھاى شھر بسته شد. بھبھانى بردند سربازھا گرفته و به مسجد جامع نزد آقاى

تا آن روز كمتر به  یخ فضل هللا كهحاج ش. ھر كدام با طالب و نفرات زيادى از نزديكان به مسجد مى رسیدند آقايان علما

با كوكبه و جالل ھمراه عده اى از مردم «بیدارى  تاريخ ۴٨١اين اجتماعات مى پیوست، به نوشته ناظم االسالم در ص 
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مرحوم طباطبايى نیز كه به مسجد عبدالحسین رفته بود، وقتى فھمید ھمه در  «.محله سنگلج وارد مسجد جامع شد

ھمدلى  اند، حوالى ظھر به مسجد جامع رفتند و طى سخنرانى ضمن دعوت مردم به اتحاد وگرد آمده  مسجد جامع

توحید در اين دوره سلطنت كه وزراى  بغض و كینه و اغراض شخصیه را كنار گذارده، در زير لواى اتحاد و«: چنین گفتند

آقايان ديگر اصرار به » .را دائر كنیم قانون معدلت... مساوات است خائن و پادشاه رئوف و مھربان و مايل به معدلت و

آدمى  اگر عدالتخانه را برپا كنیم ديگر عین الدوله داخل«: داشتند كه آقاى طباطبايى گفتند بركنارى عین الدوله

 «.نیست

مسجد بود به سینه زنى و عزادارى پرداختند  در آن روز ھمه در مسجد ماندند و دور جنازه سیدعبدالحمید كه در وسط

با آمدن ھر يك از آقايان مدارس مذھبى آن . روحانیون ديگر را به مسجد بیاورند و بعضى نیز به شھر رفتند تا علما و

 .تعطیل و طالب و كسبه آن نیز به دنبال آقايان به مسجد مى آمدند محل نیز

 : منابع

  اول،االسالم، تاريخ بیدارى، بخش  ناظم

 ١٩٣الى  ١٨٨و ص  ۴٨٢ - ۴٧٨ص 

 ٩۵تاريخ مشروطه ايران، ص  احمد كسروى،

  ۶۶ يحیى دولت آبادى، حیات يحیى، جلد دوم، ص

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

   فشار عین الدوله بى اعتنايى انگلیس

   

بعد از ارسال . ود را به اجرا مى گذاردجمادى االول خ عین الدوله امروز بند دوم و سوم تصمیمات جلسه سرى پانزده

لذا نظامنامه عدلیه . عین الدوله گمان مى كرد طباطبايى دچار شك و دودلى شده است نامه ناصرالملك به طباطبايى،

انتشار فرستاد و به مردم  نوشته شده بود به روزنامه دولتى ايران جھت) رياست مجلس اول(كه توسط ممتازالدوله  را

   .سراسر كشور عدلیه برپا خواھد شد نظامنامه عدلیه نگارش يافته است و به زودى دراطالع داد 

 

 

  

 ١٢٨۵تیرماه  ١٨

 

بعد از ارسال  .امروز بند دوم و سوم تصمیمات جلسه سرى پانزده جمادى االول خود را به اجرا مى گذارد عین الدوله

لذا نظامنامه عدلیه . و دودلى شده است نامه ناصرالملك به طباطبايى، عین الدوله گمان مى كرد طباطبايى دچار شك

نوشته شده بود به روزنامه دولتى ايران جھت انتشار فرستاد و به مردم  (رياست مجلس اول(را كه توسط ممتازالدوله 

فكر مى كرد با اين  او. ته است و به زودى در سراسر كشور عدلیه برپا خواھد شدنظامنامه عدلیه نگارش ياف اطالع داد
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عین . خواھد شد سید را فريب داده و به سكوت وادار نمايد كار مى تواند با القاى اين امید كه عدالتخانه به زودى افتتاح

با  روحانیون پرداخت و تالش كرد آنھا را او به تطمیع و دلجويى برخى. نیز به اجرا گذاشت الدوله ھمزمان اقدام سوم را

برخى روحانیون را كه ھركدام به  مرحوم ناظم االسالم در تاريخ بیدارى ايرانیان وضعیت. وسايل مختلف جذب خود نمايد

پس مى ماند چند نفرى معدود كه «: و سرانجام مى گويد نحوى جذب دربار و عین الدوله شده بودند شرح داده است

عین » ...بھبھانى، شیخ مرتضى و صدرالعلما و آقاشیخ محمدرضا قمى و معدودى ديگر آقاى طباطبايى، عبارتند از

كرمانى را كه خیلى مورد  بعد از اينكه چند نفرى چون میرزا آقا اصفھانى و میرزا حسن رشديه و مجداالسالم الدوله

اما مى . آقايان را نیز به ھمان روش از سر راه برداردمعدود  توجه مردم نبودند بازداشت و تبعید كرده بود مايل بود اين

نزديكان  لذا تصمیم گرفت ابتدا. آقايان كوچك ترين تعرضى نمايد موجب شورش و بلوا خواھد شد دانست كه اگر به اين

ملك سیدجمال واعظ . سخنرانان را صادر كرد ابتدا دستور بازداشت سه نفر از. و موثرين در مردم را بازداشت نمايد

چند ساعت از شب گذشته مامورين به در خانه ملك . به فردا افتاد المتكلمین و شیخ حمد، كه بازداشت نفر سوم

بازداشت  وقتى مى بینند او در منزل نیست، خودسرانه به درون خانه مى روند و دو فرزندش را المتكلمین مى روند و

ماجرا مى شود مخفى شده و از  المتكلمین وقتى متوجهملك . مى كنند و به جاى پدر نزد عین الدوله مى برند

سفارت انگلیس مى نويسد و از دولت انگلیس درخواست  در اين روز بھبھانى نامه اى به. جايگاھش خارج نمى شود

سفارت انگلیس از ) قائم مقام(بعد از استعالم شارژ دافر . عین الدوله مى نمايد كمك معنوى و مادى جھت مبارزه با

. را گوشزد مى كند خارجه كشورش وى در پاسخ به بھبھانى با رد درخواست او عدم دخالت در امور داخلى ايران توزار

   .دولت انگلیس نمى تواند به شما كمك نمايد و با اين مضمون كه چون شما با حكومت ايران به مقابله برخاسته ايد

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

   كار فرھنگى در برابر كار سیاسى

   

نسبت به عین الدوله و استبداد و ھمین طور بیان  بعد از سخنرانى طباطبايى و موعظه تند او: مھدى محموديان

فلذا در چنین . فھمید اگر دير بجنبد نمى گذارند او در مسند صدراعظمى بماند مشروطیت با وجه شرعى عین الدوله

در مورد مشكل  فرداى روز سخنرانى طباطبايى با حضور دوستان نزديكش جلسه اى در منزلش تشكیل داد تا روزى در

  .برسد پیش آمده مشورت كند و به راھكارھايى براى متوقف كردن اين جنبش

 

 

  

 ١٢٨۵تیرماه  ١٧و ١۶

. 

 

 تیر ١۶ •
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و استبداد و ھمین طور بیان  ن الدولهبعد از سخنرانى طباطبايى و موعظه تند او نسبت به عی: مھدى محموديان

فلذا در چنین . گذارند او در مسند صدراعظمى بماند مشروطیت با وجه شرعى عین الدوله فھمید اگر دير بجنبد نمى

طباطبايى با حضور دوستان نزديكش جلسه اى در منزلش تشكیل داد تا در مورد مشكل  روزى در فرداى روز سخنرانى

 .و به راھكارھايى براى متوقف كردن اين جنبش برسدآمده مشورت كند  پیش

كه اين  و در روزھاى آينده خواھیم ديد. با سه روش مختلف و ھمزمان منويات خود را حاكم كنند سرانجام قرار شد

 .تصمیمات را به مرحله اجرا نیز درآوردند

ن طباطبايى و بھبھانى به عنوان دو رھبر الدوله و نزديكانش براى تفرقه اندازى بی از آنجايى كه تالش ھاى عین - ١

كردن  مذھبى موافق مشروطه با شكست مواجه شده بود آنھا در اين جلسه تصمیم گرفتند جھت منصرف بزرگ

راحتى بھبھانى را نیز از سر راه  طباطبايى از اھدافش تالش نمايند و بعد از منصرف شدن طباطبايى مى توانستند به

بود و نه اھل رياست و عالمى بود آگاه به مسائل روز بسیار  ف كردن كسى كه نه اھل رشوهاما منصر. خود بردارند 

تصمیم گرفتند با بحث و گفت وگو و استدالل ھاى علمى و مذھبى در او شك و ترديد  سخت به نظر مى رسید، فلذا

موجه، تا حدودى مورد وثوق  سواد وبراى اين كار قرار شد ناصرالملك وزير دارايى عین الدوله كه شخصى با. كنند ايجاد

استدالل ھا كه ما امكانات و نیروى انسانى الزم جھت تاسیس  طباطبايى بود نامه اى به او بنويسد و او را با اين

 .منصرف نمايند مجلس را نداريم وى را

بسیارى بر روى افكار عمومى مردم دارند و از  از آنجايى كه آنھا احساس مى كردند وعاظ و سخنوران مذھبى تاثیر -٢

در . تصمیم گرفتند آنھا را با وعده و وعید و يا تھديد وادار به سكوت كنند جھتى ديگر رابطى ھستند بین علما و مردم،

 .صورت آنھا را دستگیر و يا تبعید نمايند غیر اين

تاسیس عدالتخانه بودند لذا آنھا را نیز با انتشار خبر  و رھبران ملى خواھان از طرف ديگر چون مردم به توصیه علما - ٣

به مرور زمان اين ھدف  نظامنامه عدلیه آرام كنند و آنھا با امید به تاسیس عدالتخانه در آينده سكوت كرده و تنظیم

اد ھمانطور كه خواھیم ديد ھر كدام باعث ايج ولى. تصمیمات اين جلسه در روزھاى آينده اجرا شد. فراموش شود

 .اھداف خود نزديك تر كرد ھیجانى تازه در مردم شد و آنھا را به

  تیر ١٧ •

نزديكان عین الدوله گرفته شد ناصرالملك كه وزير دارايى عین الدوله بود  بعد از تصمیماتى كه روزھاى گذشته در جمع

او . شد التخانه انتخابنامه به مرحوم طباطبايى براى منصرف ساختن وى از تالش در جھت تاسیس عد جھت نوشتن

خوانده بود و به دانشمندى و نیكى و  كه در بین وزراى ديگر عین الدوله به ساده زيستى معروف بود در انگلستان درس

و در جھت ) ع(طباطبايى در سالگرد شھادت حضرت زھرا در جواب سخنرانى مرحوم. اھل ديانت شناخته مى شد

ل خطاب به طباطبايى نوشت و بعد از شرح حال فرد بیمارى كه بعد از مدت ھا مفص منويات عین الدوله نامه اى بسیار

 :نويسد نخوردن ران نیمه پخته شتر را به زور شالق در دھان او مى كنند خطاب به وى چنین مى غذا

ان ھمان از حريت و عدالت كامله در اير امروز تقاضاى مجلس مبعوثان و اصرار در ايجاد قانون مساوات و دم زدن ...»

بیمار بايد كم كم غذا داده شود تا معده اش عادت كند، سپس  به» .حكايت تازيانه زدن و ران شتر طپانیدن است

 اين حرف ھا كه در ھمه جاى دنیا عصاره سعادت و... «: ناصرالملك به طباطبايى مى گويد .غذاھاى سنگین داد

و عدم امنیت و ھزاران مفسده  ز مايه ھرج و مرج و خرابى و ذلتشرافت و افتخار است، به عقیده اينجانب در ايران امرو

به حداقل ھزار نفر آدم كامل باسواد است كه با  سپس مى نويسد براى تشكیل مجلس نیاز» ...ديگر خواھد شد

  .سپس از طباطبايى مى خواھد دويست نفر را معرفى كند. باشند مسائل اقتصادى، سیاسى جھان آشنا
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 اين است و به صحتش قسم مى خورم كه اگر از روى انصاف بخواھید انتخاب فرمايید در تمام ن بندهگمان بلكه يقی»

 «مى زنید؟ ايران يكصدنفر نمى توانید پیدا كنید پس براى چه فرياد مى زنید؟ براى كه سنگ به سینه

عالم نیاز داريم و سپس به لزوم اتحاد  او در اين نامه با چندين قسم مى گويد براى نجات كشور و تشكیل مجلس به

 :ملت و دولت اشاره مى كند

دلشان  متمدنه به منتھا درجه عزت و سعادت نرسیدند، مگر وقتى كه دولت و ملت با ھم متحد شده ھیچ يك از دول»

و اتحاد براى ھیچ فراھم كردند و اين اتفاق  را به روى ھم گذارده به اتفاق رفع نواقص خود نمود و اسباب ترقیات ملى را

 «.و اجزاى آن ملت به نور علم و تربیت منور شده و پرورش يافتند دولت و ملتى دست نداده مگر وقتى كه افراد

پیشرفت آن سرزمین  تاريخ يكصدساله ژاپن تصريح مى كند پادشاه ژاپن بعد از بازديد از اروپا و ديدن ناصرالملك با نقل

بیاموزد و براى اين كار صدھا استاد و  ل سعى كرد به مردم وحشى ژاپن علمھا به كشورش برگشت و طى بیست سا

آورد و ھزاران نفر را جھت آموزش به كشورھاى اروپايى فرستاد و  معلم در شغل ھا و اصناف و صنايع مختلف به ژاپن

تصور  ت غیرقابلسال توانست به اين پیشرف ١٧مشروطه و تاسیس پارلمان را صادر نمود و ظرف  بعد از آن دستور

 .برسد

ايران نزديك سه ھزار مدرسه است كه از آن به  ناصرالملك پس از ذكر اين تاريخ به طباطبايى يادآورى مى كند كه در

علما به وضعیت آن مدرسه ھا رسیدگى كنید تا عالمانى را جھت  بھتر است شما. خوبى بھره بردارى نمى شود

آن . آمد ه سال ديگر دو طبقه شاگردھاى فارغ التحصیل از اين مدارس بیرون خواھددوازد«. كنید استفاده از آزادى تربیت

ً ثمر و فايده  وقت مملكت ايران به قدر كافى آدم عالم خواھد داشت كه بتواند اين حرف ھايى كه امروز مى زنند و ابدا

ام خود اشاره كرده باشد به نامه خود پايان و در انتھا بدون اينكه به ن» .بگذارند ندارد از روى علم و بصیرت به موقع اجرا

  .دھد مى

   ۴۵۴تاريخ بیدارى ايرانیان، ص : منبع

   

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

   ھرچه داد مى زنیم كسى نمى شنود

   

در اين راستا . به ذكر مصیبت و عزادارى مى پرداختند با فرارسیدن ايام فاطمیه مردم روزھا با تشكیل جلسات روضه

  .طباطبايى بعدازظھرھا در منازل شان مجلس روضه منعقد مى كردند مرحوم بھبھانى صبح ھا و مرحوم
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 ١٢٨۵تیر  ١۵

راستا  در اين. فاطمیه مردم روزھا با تشكیل جلسات روضه به ذكر مصیبت و عزادارى مى پرداختند با فرارسیدن ايام

 .منعقد مى كردند مرحوم بھبھانى صبح ھا و مرحوم طباطبايى بعدازظھرھا در منازل شان مجلس روضه

زيادى بر منبر رفت و آخرين ھشدارھا را به  در عصر روز چھاردھم جمادى االول طباطبايى در حضور جمعیت بسیار

ى پردازد و يادآورى مى كند كه ممالك كفار روش قرآنى به تشريح كلمه عدل م وى در ابتدا با كمك آيات. دولتیان داد

مى باشد كه به جز اين  ھشت ماه بلكه زيادتر«: وى مى گويد. انتخاب كرده اند و ما از اين راه منحرف شده ايم عدل را

ً و علن در خلوت و جلوت، در باالى. كلمه عدل ديگر چیزى نگفته ايم ً اين منبر، در مسجد و خانه، واضح و آشكار، صراحتا ا

 «.تاكنون جز عدل چیزى نخواسته ايم كلمه را گفتیم و از دولت

. نگفتیم پادشاه نمى خواھیم، ما نگفتیم دشمن پادشاه مى باشیم ما«: سپس به پادشاه اشاره مى كند و مى گويد

 «...از اين پادشاه اظھار رضايت كرديم... عبدالعظیم و چه در شھر و چه در منبر مكرر چه در حضرت

گفتند مردم تو را نمى خواھند  .اما ھرچه گفتیم و كرديم و نوشتیم تمام را به عكس حالى او كردند«: ادامه مى دھد و

اولیا قسم، كه ما به جز مجلسى كه جمعى در آن باشند  و غرضشان عزل شاه مى باشد و حال آنكه به تمام انبیا و

قدرى كه سخت «: سپس در مورد شايعات چنین مى گويد» .ديگر و غرضى نداريم كه به درد مردم و رعیت برسند كار

زانويى گرفته  زمانى كه سكوت مى كنیم مى گويند آقايان زير. گويند مشروطه و جمھورى مى خواھند مى گیريم، مى

تومان گرفته اند، يك دفعه مى گويند  يك دفعه مى گويند بیست ھزار. اند، كه ديگر صدايشان بريده شده است

به خدا قسم . مى خواستیم تا به حال صدمرتبه كار گذشته بود اگر زير زانويى... مدرسه خان مروى استمقصودشان 

قصد ما عدل و رفع ظلم است كه رعیت . مدرسه را مى خواھیم چه كنیم. دروغ است است كه اين مطالب و شايعات

مى كنند، مى ترسم  مملكت خراب نشود از بس كه حكام ظلم و ستم به مردم. مردم به خارج پناه نبرند. نرود از دست

 «.رفته رفته رعیتى باقى نماند

كوبنده سپس به حادثه فارس و بست نشینى مردم شیراز در كنسولگرى انگلیس  مرحوم طباطبايى در اين سخنرانى

بود به مردم مى  ود اشاره مى كند و نامه ھايى كه در اين مورد به شاه نوشتهھايى كه به ايشان شده ب به خاطر ظلم

فارس رفت بلكه تمام بنادر و سرحدات ايران رفته  نه تنھا. حاال فارس ھم از دست ما رفت«: گويد و در ادامه مى گويد

طه آبادى مملكت و مملكت خواھد بود و خزانه معمور نمى شود مگر به واس پادشاه به واسطه خزانه پادشاه... است

 «.مگر به واسطه عدل آباد نمى شود

حاكم آنجا سیصد نفر دختر مسلمان را «: گويد سپس به ظلم ھايى كه به مردم قوچان شده بود اشاره مى كند و مى

 «...دوازده من گندم براى ھر نفر آنھا را به تركمن ھا فروخت در عوض گندم مالیات گرفته و به ازاى

نقل  و در ادامه به» .اى مردم بدانید و بفھمید كه ھمه شما مكلفید به رفع ظلم...«: زند كه دم نھیب مىسپس به مر

: آدرس دقیق ظلم را داده باشد و براى اينكه. مردم را به مقابله با ظلم تشويق مى نمايد) ع(روايتى از حضرت على 

شاه رئوف و . ت كه اتابك باشد، او را عالج كنیداس اينك به شما اعالم مى دھم امروز باعث ظلم، يك نفر شده«

گوش به . كه ھمین مقصود و حرف ھاى من را نمى فھمید و عمل نمى كنید آه چه كنیم... مھربان و مريض است

ً مى گفتند ما مى خواھیم كارى انجام دھیم آقايان... دھید، كو كسى كه بفھمد موعظه و نصیحت نمى علما  سابقا

غیرت در شما مانده و نه  ردم حاال چه شده است كه ھرچه داد مى زنیم كسى نمى شنود؟ نهاى م. نمى گذارند

وقتى ديد كه مردم كنیز و غالم اويند، معلوم است  حاكم. ھمین ظلم ھا است كه روزبه روز زيادتر مى شود. تعصب

 «...مال و ملك خوبى ديد تصرف مى كند ھرجا زن خوشگل ببیند مى برد و ھرجا
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تشويق مى كند و در مورد اينكه انسان يك موجود مدنى است صحبت  سپس مردم را به فراگیرى علوم جديدايشان 

و مملكت  مگر در اروپا پادشاه نیست؟ روز به روز كارشان بھتر... پادشاه ھم مثل ما يك نفر است باباجان،«: مى كند

 «.شان آبادتر مى شود

ناصرالدين شاه با يادآورى ستم ھايى كه عین الدوله به مھدى  صدراعظم» امیركبیر«در ادامه ضمن تعريف و تمجید از 

 تاريخ بیدارى ۴۴۴است چندين بار در طول سخنرانى كه متن كامل آن را مى توان در صفحه  گاوكش و مردم ديگر كرده

به اين زودى نیستیم و  ما جمھورى طلب«: مرحوم ناظم االسالم مطالعه كرد با ذكر نام جالله خداوند مى گويد

نشده اند و قابل مشروطیت و جمھوريت نمى  يعنى مردم ايران ھنوز به آن درجه تربیت. مشروطه نمى خواھیم

  .و ھیجان بسیارى پديد آمد كه باعث تحوالت ديگرى شد اما با اين سخنرانى در مردم شور» ....باشند

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

   

   فريبكارى عین الدوله

   

به علما و ملیون بیشتر مى كرد، بر اعتبار آقايان  ھر روز كه مى گذشت عین الدوله سخت گیرى ھاى خود را نسبت

   .به نحوى در جھت جلب افكار عمومى براى رسیدن به ھدف بودند افزوده مى شد و آقايان نیز ھر كدام

 

 

  

 ١٢٨۵تیر 

 بت به علما و ملیون بیشتر مى كرد، بر اعتبار آقايانالدوله سخت گیرى ھاى خود را نس ھر روز كه مى گذشت عین

آقاى بھبھانى . ھدف بودند افزوده مى شد و آقايان نیز ھر كدام به نحوى در جھت جلب افكار عمومى براى رسیدن به

با به راه انداختن قرائت خانه و كالس ھاى درس در  با جمع آورى طالب و مھربانى آنھا را به خود جلب مى نمود و

را با خود ھمراه مى نمود و رسیدن به ھدف را با رياست و نفوذ كالم خود توام  منزلش و پرداخت خرجى به آنھا ايشان

دسترس مى  اما طباطبايى برعكس از رياست متنفر بود و رسیدن به ھدف را فقط با ھیجان عمومى قابل مى دانست

دانست فلذا بعضى اوقات تا حدى در  رسیدن به ھدف مىديد و نفوذ شخصى و قھرمان پرورى را مانع و سدى در راه 

ً به دنبال رئیس و يا رھبرى براى حركت  .اين زمینه افراط و ديگران را از خود دور مى كرد باتوجه به اينكه مردم ايران ذاتا

با شكست  اين وضعیت مى توانست رھبرى را به شخص نااليقى واگذار كند كه در آينده كل انقالب را مى گردند لذا

طباطبايى را به بھانه ناھار به منزل بھاء  در چنین روزى اعضاى انجمن مخفى و يا انجمن آدمیت مرحوم. مواجه نمايد

و او را تشويق به ارتباط . اين روش ما را از ھدف دور كند: كرده و به او گفتند دفتر دعوت كردند و وى را از اين روش نھى

حال با چنین حرارتى  مى توان سخنرانى فرداى مرحوم طباطبايى را كه تا به. نمودندبا مردم و جلب نظر آنان  بیشتر
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فردا مرحوم طباطبايى ھشدارھاى بسیارى به  سخن نگفته بود از تاثیرات اين نشست دانست و البته در سخنرانى

 .آنھا را نكوھش مى كند مردم مى دھد و درباره عدم حركت از سوى مردم

• • •  

مرتبى با عین الدوله داشتند و سعى فراوان مى كردند او را در اين  مرحوم ملك المتكلمین و ناظم االسالم ديدارھاى

كرده  در اين جلسات عین الدوله به قدرى با مظلومیت صحبت مى. داشته و به سمت مردم سوق دھند قضايا آرام نگاه

باوراند كه او نیز از طرفداران  عین الدوله به آنھا مى» .ختدلم به حال او سو«: است كه ملك المتكلمین مى گويد 

. سعى مى كردند او را به مردم نزديك تر و از استبداد دور كنند آنھا. مشروطه است اما اعتقاد دارد كه ھنوز زود است

را به سه روز  لسهدر چنین روزى به منزل عین الدوله رفتیم و او با قول و قرارھاى فراوان ج: نويسد ناظم االسالم مى

فرزندش را سه شب ديگر يعنى در شب قبل  ديگر گذاشت كه البته ھمان گونه كه خواھید ديد ملك المتكلمین و دو

زندان مى كند و نشان مى دھد تمام حرف ھا و قول ھاى او چیزى  ھمان روزى كه با او قرار داشت بازداشت و روانه

  .است بیشتر از يك فريب نبوده

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

   زورگیرى و دادخواھى

   

از مشروطه نقل مى كند كه در ديگر اسناد روايت نشده  كسروى در تاريخ مشروطه ايران واقعه اى را حدود يك ماه قبل

 :تاس اما اصل ماجرا از اين قرار. يكى از فعاالن تبريز بوده است نقل كرده است است و وى نیز آن را از صبرى كه

زندگى مى كرد و به شدت به روسیه  محمدعلى میرزا ولیعھد ايران كه جوانى مستبد بود طبق رسم قاجار در تبريز

  .عكس گرفته و آن را بین مردم پخش كرده بود) ھا قزاق(گرايش داشت تا جايى كه با لباس نظامى روسیه 

 

 

  

 ١٢٨۵تیر  ١٣

 

روايت نشده  يك ماه قبل از مشروطه نقل مى كند كه در ديگر اسناد مشروطه ايران واقعه اى را حدود كسروى در تاريخ

 :اما اصل ماجرا از اين قرار است. است است و وى نیز آن را از صبرى كه يكى از فعاالن تبريز بوده است نقل كرده

بود طبق رسم قاجار در تبريز زندگى مى كرد و به شدت به روسیه  محمدعلى میرزا ولیعھد ايران كه جوانى مستبد

 .عكس گرفته و آن را بین مردم پخش كرده بود) قزاق ھا(با لباس نظامى روسیه  گرايش داشت تا جايى كه

كه اين اخالق وى  تمام دارايى و امالكى كه داشت باز ھم از مردم پول قرض مى گرفت و معموالً پس نمى داد وى با

او به وى نزديك شده و با پشت گرمى ولیعھد  عث شده بود كسانى با سوء استفاده از اين وضعیت و با دادن پول بهبا

 .كردند ھر اندازه كه مى خواستند به مردم ظلم مى
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ن او با داد. روزھا بود يكى از ھمین افراد بود حاج محمدتقى صراف كه در تھران و تبريز صرافى داشت و از ثروتمندان آن

محله ديزجى را مى خرد و به » خالصه«مى شود و از دولت زمین ھاى  پول ھايى به محمدعلى شاه به وى نزديك

 .زمین ھاى ديگر آن محله را نیز به چنگ مى آورد بھانه آن زمین ھا،

مقابل حاج او به اتفاق پسرش در . كه پیرمرد دلیرى بود تعلق داشت» الكه ديزجى حاج عباس«يكى از اين زمین ھا به 

حاج . مى زنند مقاومت مى كنند و كارگران حاج محمدتقى صراف را كه براى تصاحب زمین آمده بودند كتك محمدتقى

عباس را دستگیر كرده و زمین ھا را نیز به  محمدتقى اين خبر را به محمدعلى میرزا مى گويد و ولیعھد نیز پسر حاج

 .دھد زور گرفته و به حاج محمدتقى صراف تحويل مى

علماى تبريز سكوت مى . مى كند حاج عباس سند و قباله سند را برمى دارد و به خانه علما مى رود و دادخواھى

در شھرى كه به اين آشكارى ستم «: قفل مى زند و مى گويد وى نیز به خانه علما مى رود و به در منازلشان. كنند

 ما را توانايى مقابله با اين ستم نیست«: پاسخ مى دھندآنان » .جلوگیرى از ستم كوشید مى كنند، نخست بايد به

يكى از علما . مى نويسد نامه اى براى علما. او نیز چنین مى كند» .ولى اگر كسى بپرسد ما راستى را مى نويسیم

حاج » .فدك نیز درست بوده است اگر غصب امالك حاجى عباس درست است پس غصب«: در پاسخ مى نويسد

به بیرون مى آيد فرياد دادخواھى سر داده و نامه را به وى  ومه مى رود و وقتى محمدعلى از اندرونعباس به دارالحك

 .نامه خشمگین مى شود و آن را پاره كرده و به حاج عباس ھتاكى مى كند ولیعھد با خواندن. مى دھد

خشمگین تر  محمدعلى میرزا» تو به جاى نوه منى، چه شايسته است كه دشنامم دھى؟«: او مى گويد پیرمرد رو به

پاى پسرش را به روغن آغشته مى  در مقابلش. شده و پسر پیرمرد را آورده و در جلو چشمان پدر شكنجه مى كند

زخم ھاى وارده در مقابل چشمان پیرمرد جان مى دھد و خود  كنند و در روى آتش مى سوزانند و پسر جوانش به خاطر

و به  وى چند روز بعد وقتى به اتفاق ديگر زندانیان براى كار خارج مى شود فرار كرده. كنند او را نیز در انبار محبوس مى

پیروزى مى رسد و وى نیز به  منزل حاجى میرزا جواد مجتھد پناھنده مى شود و در آنجا مى ماند تا مشروطه به

 .ديگران مى پیوندد

سیده و بعد از اندى خوى استبدادى خود را ظالم و مستبد به پادشاھى ر در دوران مشروطه ھمین محمدعلى شاه

  .كمك اربابانش مشروطه را با شكست روبه رو مى كند نشان داده و با

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

   

   

   مردم در قحطى زندانیان در فشار

   

نفر تبعیديان به كالت بود براى ناظم االسالم كرمانى،  نامه اى از مجداالسالم كه يكى از سه ١٢٨۵تیرماه  ١٢در 

 پس از شرح عنوان مى. نامه اى جانگداز از شرح بازداشت تا ورود به تبعیدگاه. رسید نويسنده تاريخ بیدارى ايرانیان

   .شرح حال ما بسیار رقت انگیز و قصه پرغصه ما خیلى ماللت خیز است«: نويسد
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 ١٢٨۵تیرماه  ١٢

 

كرمانى، نويسنده تاريخ  نامه اى از مجداالسالم كه يكى از سه نفر تبعیديان به كالت بود براى ناظم االسالم وز،در اين ر

شرح «: پس از شرح عنوان مى نويسد. ورود به تبعیدگاه نامه اى جانگداز از شرح بازداشت تا. بیدارى ايرانیان رسید

نماند صدمه اى كه نخورديم و باقى نیست از ما مگر . ت خیز استپرغصه ما خیلى مالل حال ما بسیار رقت انگیز و قصه

روز پیموديم اما به چه  جسم بسیار نحیف و قوايى خیلى ضعیف، اجماالً مسافرت از تھران تا خراسان را در ھفت يك

مثل ماھى كه در اين ھواى گرم، روزھا از شدت گرما . الرداء حالت، يا به چه جاللت، سروپاى برھنه، مسلوب العمامه و

 .در اضطراب و شب ھا از شدت سرما مثل مرغ سركنده در التھاب بوديم از آب بیرون افتاده باشد

آرام ندادند و  غالمان كشیك خانه در ھیچ جا چاپارخانه ما را اجازت خواب، بلكه توقف و... و دواى ما غذاى ما نان خشك

ً اسب عوض كردند و ما را در قع . به سرعت برق و باد تاختند، تا به منزل ديگر ر درشكه انداختند وھرجا كه رسیديم فورا

مكرر از غلبه خواب از درشكه به زمین خورديم و خیلى غريب است كه در زير  آنقدر رنج ديديم و بى خوابى كشیديم كه

نمى شد  نسوارھاى مستحفظ ما در گارى به آسودگى مى خوابیدند، اما براى ماھا ممك... خرد نشديم چرخ درشكه

را مستخلص نمايند، خودمان  در چند محل مردم دھات مى خواستند ما. كه نیم ساعت در زمین غیرمتحرك بخوابیم

معین كردند، ھمان انبار دولتى يا محبس حكومتى بود كه  عمارتى را كه براى پذيرايى ما] در خراسان... [مانع شديم

 سیماى آنھا. بدبخت اجل برگشته در آنجا محبوس و از تمام لوازم زندگانى مايوس بودند زياده از ھشتاد نفر مردمان

ً شباھت به سیماى انسان نداشت  .مثل خودمان از گرما و سرماى زندان ابدا

كندھاى خیلى گران خسته  رنگ از روى آنھا پريده بود و با اين ضعف و ناتوانى در زير زنجیر بسیار سنگین و از گرسنگى

ِ تفتیده ابدان  مستحفظین محبس ھم گاھى توجھى به آنھا مى. ناالن بودندو  ناتوان آن ] بدن ھاى[كردند و با آھن

 .اسباب ھاى ديگر آنھا را شكنجه مى كردند بیچارگان را رنجه و گاھى ھم با

شد كه با برادران وطنى فردى از افراد بنى آدم، اين طور سنگین دل و بى رحم با چگونه مى توان تصور كرد! سبحان هللا

متذكر مى شوم،  اين طور سلوك كند؟ ھنوز ناله ھاى جانگداز محبوسین در گوش من صدا مى كند و ھر وقت خودش

فكر كن براى چه نصف شب به خانه من ريختند؟  آخر برادر عزيزم... مثل ديوانگان فرياد مى زنم و به طرف مرگ مى روم

مرا آنقدر اذيت كردند؟ و به كدام سند چندين خانه مرا شبانه غارت كردند؟ و  اى فقیرو به چه دلیل اطفال صغیر و نوكرھ

كدام قاضى بر لزوم تبعید  در كدام محكمه عدلیه مرا محاكمه نمودند و از... آسايش را بر جماعتى حرام نمودند؟ خواب و

و اسناد مرا چرا بردند؟ به دوستان من  ساعت و وجه نقد اموال مرا چرا بردند؟ عبا و عمامه و... من حكم صادر شد؟

 .فكرى كرد كه اساس را صحیح نمود پس بايد... چرا صدمه زدند؟

نعمت حريت گرفتار اين ھمه زحمت و مبتالى خسارت شدم و  من االن از صمیم قلب شكر مى كنم كه در راه تحصیل

نگ كالت با كمال ناامیدى به سر مى برم حقوق احدى ننموده ام و در اين محبس ت دشمنى با كسى ندارم و تعدى به

 «...انتظار حكم قتل خود را دارم و ھر روز

 

 بحران ھا در نقاط ديگر ايران•
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بودند تا با  ھمدان را فراگرفته بود و مردم ھمدان به واسطه عملكرد مالكان كه گندم را احتكار كرده قحطى سراسر

 .ى بردندقیمت باالترى بفروشند در قحطى و گرسنگى به سر م

كه خود موسس آن  مالكان بزرگ را در انجمن فوائد عامه ١٣٢۴كه حاكم ھمدان بود در اواسط جمادى االول  ظھیرالدوله

ھركدام طبق سھمیه اى گندم خود را به نانوا ھا بدھند  بود جمع كرد و از آنھا تعھد گرفت كه گندم شھر را تامین كنند و

بود  احتشام الدوله كه يكى از بزرگترين مالكان ھمدان. تومان از اداره حكومت بگیرند ١٠ و به ازاى ھر خروار گندم مبلغ

ھر زمان او سھم خود را بدھد ما  از تحويل سھم خود به نانوايان خوددارى مى كرد و ديگران نیز متعاقب آن مى گفتند

 .نیز خواھیم داد

ظھیرالدوله را كه با وى نسبت خانوادگى نیز داشت براى صرف ناھار دعوت مى كند و  فرداى آن روز احتشام الدوله،

 .در خروار بخرد تومان ١۶پرداخت شش ھزار تومان به ظھیرالدوله از او مى خواھد گندم را از وى به قیمت  ضمن

ى شود و ضمن گرفتن احتشام الدوله خارج م ظھیرالدوله كه مردى عادل و درستكار بود بدون صرف ناھار از منزل

پرچمى كه روى آن كلمه . را در مقابل انجمن فوائد عامه جمع مى كند اختیارات ويژه از حكومت، توسط جارچیان مردم

درباره  نوشته شده است برمى افرازد و پس از قرائت خطبه اى از نھج البالغه و نقل چند حديث «على ولى هللا«

احتشام . به تعھدات خود پايبند نبودند اين مالكان به شما گندم نمى دھند و«: يدمقاومت در برابر ظالم به مردم مى گو

. رشوه بدھد اينھا به میل خود يك من گندم نیز به شما نمى دھند الدوله كه بزرگترين آنھا است مى خواست به من

خود و  بايد براى نجات جان. جمعیت و تعداد شما از محتكران بیشتر است. مواليمان عمل كنیم اكنون بايد به فرمان

 «.فرزندانتان نان به دست آوريد

احتشام كه مى بیند با . انبارھاى احتشام الدوله حركت مى كنند جمعیت به ھیجان درآمده و پشت سر وى به سمت

ب به مصو زندگى اش را به يغما ببرند در انبارھايش را باز مى كند و ھفت ھزار خروار به قیمت اين وضعیت امكان دارد

انبارھا را باز مى كنند و به مقدار  ديگر مالكان نیز وقتى متوجه جديت ظھیرالدوله مى شوند. نانوايان مى فروشد

ھمدان به وضعیت عادى بازمى گردد و مردم از قحطى و گرسنگى  سھمیه گندم مى فروشند و بدين وسیله گندم در

 .نجات پیدا مى كنند

 :نوشت پى

  ١ج -١۴۵روطه، ص جنايى ابراھیم، سران مش

   

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

   نامه تبعیدى

   

تبعیديان به كالت است، خطاب به آيت هللا سیدمحمود طباطبايى  تیرماه نامه میرزاآقا اصفھانى نیز كه يكى از١١در 

   .شرح ماجراى دستگیرى تا تبعید به كالت را جزء به جزء براى آقاى طباطبايى نوشته است وى در اين نامه از. رسید
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 ١٢٨۵تیرماه  ١١

 

سیدمحمود طباطبايى  نامه میرزاآقا اصفھانى نیز كه يكى از تبعیديان به كالت است، خطاب به آيت هللا در اين روز

. جزء به جزء براى آقاى طباطبايى نوشته است وى در اين نامه از شرح ماجراى دستگیرى تا تبعید به كالت را. رسید

] عین الدوله[اتابك  ١٣٢۴شنبه بیست و چھارم شھر ربیع الثانى ، صبح: ترتیب حركت«: پس از عنوان مى نويسد

و از آنجا به  با درشكه به كھريزك] امیر بھادر[القات نیرالدوله و آمدن وزير دربار احضار، امر به م بعد از. احضارم فرمود

... امروز نھم است كه وارد كالت شده ايم طرف خراسان، روز ھشتم وارد خراسان و بعد از سه روز توقف، عازم كالت و

سالم ھم ھر چه سئوال مى كنم، مى نمى دانم چرا آمده ام؟ از مجداال من كه. ھواى كالت با مزاج ما سازگارى ندارد

شكر  اما» كه به جرم عشق بازى ز چه مى كشند ما را؟/ مالزمان سلطان كه رساند اين دعا را  به«: گويد نمى دانم

من دل خوشى دارد و من با او ھم  از[ عین الدوله؟]اين است كه بعضى از دوستان ھمچو تصور كرده بودند كه اين فرد 

 .عقیده ھستم

شھر صفر فرستادم كه اساس يك سلطنت  ٢۴دستورالعملى از من خواست، در  ھر چه تصور مى كنم، جز آن كهولى 

گذشته از اين  به ھمین قدر،. به ھمه حال گذشته است. از آن تاريخ به بعد از من دلسرد شده بود. بود مشروع قانونى

از وضع خانه و زندگى خودم ھم اطالع ندارم،  الى حالاز روز حركت . كه به قدر سى ھزار تومان ضرر اين حركت را دادم

ھمین قدر خیلى از . به فكر محبوسین ھم باشید، لزوم مايلزم است اگر بخواھم از حضور مبارك خواھش كنم كه

را بر خیر  خداوند امورات. ظاھر مى شود] عین الدوله[كم كم خبث فطرت و سريرت اين مرد . فرمايید خودتان محافظت

مجداالسالم بايد سفارشى به  از شرح مفصل معذورم، به ھمین قدر خیلى درخصوص خانه. امت جريان دھد و صالح

توفیق پیشرفت مقاصد شما را از خداوند . آسوده اش كند حضور مبارك كنم كه مقرر فرمايید ناظم االسالم از اين جھت

  «.اصفھانى اقل. خواھانم

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

   

   ظلم ھا بیشتر مى شود

   

خانه ھمسرش را وثیقه نھاده بود، چون نتوانسته بود  صحاف باشى كه مبلغى از تجارتخانه ارباب جمشید وام گرفته و

كند، عريضه اى به شاه مى نويسد كه ارباب جمشید طلبى از من دارد و مى  نسبت به بازپرداخت بدھى اش اقدام

صادر  ھزار تومانى عیال مرا در عوض چھارده ھزار تومان ببرد، مستدعى است كه دستخط مبارك را خواھد خانه سى

   .فرمايند كه مھلتى به من بدھد تا به مرور طلب او را بپردازم
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 ١٢٨۵تیرماه  ١٠و  ٩

 تیر ٩•

ه بود، چون نتوانسته بود وثیقه نھاد صحاف باشى كه مبلغى از تجارتخانه ارباب جمشید وام گرفته و خانه ھمسرش را

به شاه مى نويسد كه ارباب جمشید طلبى از من دارد و مى  نسبت به بازپرداخت بدھى اش اقدام كند، عريضه اى

 عیال مرا در عوض چھارده ھزار تومان ببرد، مستدعى است كه دستخط مبارك را صادر خواھد خانه سى ھزار تومانى

صحاف  -جناب اشرف اتابك اعظم» :و دستخط شاه اين بود. مرور طلب او را بپردازمفرمايند كه مھلتى به من بدھد تا به 

در اين روز دستخط شاه صادر و بى درنگ صحاف باشى كه در  «.باشى را زنجیر كنید، تا طلب ارباب جمشید را بپردازد

 ون مشروطه خواه، او را ازپس از چند روز به میانجى گرى روحانی. دستگیر و زندانى شد واقع شاكى و دادخواه بود،

ً در خانه شريف الدوله كه رئیس محاكمات خارجه بود، بقیه ماجرا را . حبس مى كنند زندان بیرون مى آورند و محترما

نگارنده و جناب آقا میرزا محمدصادق پسر آقاى طباطبايى  گاه گاھى بنده«: ناظم االسالم كرمانى چنین مى نويسد

يك شب كه آنجا بوديم، مستحفظین و نوكرھا مشغول كارھاى شخصى خودشان . فتیمر مى] صحاف باشى[ديدن او 

مخفى ھم ھمه گونه با  او گفتیم اگر میل داريد شما را فرار داده، ببريم خانه آقاى طباطبايى، اجزاى انجمن به. بودند

ا مى خواھند در مقابل سى ھزار تومانى مر در جواب گفت من مال كسى را نخورده ام، خانه. شما ھمراھى دارند

بگذاريد مردم اين ظلم ھا را ببینند، بلكه بیدار . دستى ھم به من مى دھند دوازده ھزار تومان ببرند، دو ھزار تومان

: نويسند تاكنون كسى نديده است كه عارض و متظلم را حبس و زنجیر كنند، فقھا در تعريف مدعى مى .شوند

من مدعى و عارضم، . شود سى است كه اگر ترك دعوى كند، واگذارده مىيعنى مدعى ك. المدعى من لو ترك ترك

قدر عین الدوله را . شود، ملت زودتر بیدار مى شود ھر قدر از اين ظلم ھا بیشتر! حاال محبوس و زنجیرى شده ام

و ناظم االسالم پايان » .ھر چه فشار بیشتر باشد، ملت زودتر به خود خواھد آمد بدانید كه اين فشارھا را مى آورد،

خانه شريف الدوله  بارى، صحاف باشى در«: صحاف باشى را در تاريخ بیدارى ايرانیان، اين گونه قلم مى زند ماجراى

  «!ماند تا آنكه خانه خود را واگذار كرد و از ايران خارج شد

 تیر ١٠•

مجداالسالم، میرزا آقااصفھانى و میرزاحسن  :ه دستور عین الدوله سه تن از كوشندگان راه آزادىچند روز پیش ب

اين روز تلگراف آنھا و چند روز بعد ھم نامه ھايى از آنان به آيت هللا  در. رشديه دستگیر و به كالت تبعید شدند

مى دھد رفتار  مى رسد كه نشان -يرانیان نويسنده تاريخ بیدارى ا - طباطبايى و ناظم االسالم كرمانى  سیدمحمد

: چگونه بوده است، يا به تعبیر ناظم االسالم ماموران دوران خودكامگى با نخستین زندانیان سیاسى تاريخ معاصر ايران

از حاالت محبوسین است، در اين تاريخ خود درج مى نمايد كه خوانندگان  نگارنده بعض از آن مكاتیب را كه كاشف«

 «.محبوسین و سلوك دولتیان را از اين مكاتیب استنباط نمايند عتاريخ وض

 شرح حال اين بنده شكسته بال، به نحو اجماع آنكه بعد از آنكه«: عنوان آقاى طباطبايى مكتوب مجداالسالم به

منزل  رختخوابم كشیدند و به برحسب فرمايش شاھزاده نیرالدوله حاكم تھران جمعى فراش اوباش به سرم ريختند و از
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در آنجا . با جمعى سواره كشیك خانه به كھريزك آوردند بدون سئوال و جواب و مالقات، درشكه حاضر،. ايشان بردند

عصرى از آنجا به خاتون . ھم از صبح حاضر بود] رشديه[حاج میرزا حسن . ملحق شد ھم] اصفھانى[جناب آقا میرزاآقا 

در سیزده روز طى كرديم،  اجماالً چھل منزل راه را... ان حركت كرديمشب را مانديم و صبح به طرف خراس. آوردند آباد

به طور حتم مى دانیم كه اگر تا يك ماه ديگر اينجا  اما حالت حالیه طورى است كه. وهللا سیزده ساعت خواب نكرديم

اده باشد، از اين كالت به قدرى گرم است كه روزھا مثل ماھى كه از آب درو افت زيرا كه ھواى. باشیم، خواھیم مرد

كمتر از روزى است يكى  قلعه كالت مارھاى غريب دارد،... آن طرف ھلھله كنان مى رويم و ديوانه وار مى دويم طرف به

ھم در تھران تلگراف كرديم و جزيى وجھى خواستیم،  به ھر كس. ما ھم كه يك دينار پول نداريم... دو تا كشته نشود

زيرا كه بنده در تھران كسى را ندارم كه پرستار . براى غربت اھل خانه كباب است جگرم با تمام اين مطالب،. جواب نداد

... خواھد گذرانید يك زن علويه غريبه حامله در شھرى مثل تھران با پنج نفر صغیر معلوم است چه. باشد عیالم

شايد به آسودگى . ك بفرستمبه حضور مبار وصیتنامه اى ھم شروع كرده ام، امید است اجل مھلت بدھد، تمام نموده

و ھواى آتشبار و مراقبت مستحفظین، بھتر از اين نمى توانم  با دست بسته و قدم شكسته و تن تب دار. بمیرم

 را بر اھالى مستدام فرمايد و مقاصد قلبیه حضرتت را در اصالح مملكت و ترفیه حال خداوند سايه ات. جسارت كنم

  «.المفدائیت مجداالس. مسلمانان برآورد

   

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

   سركوب ادامه دارد

   

االسالم كرمانى، روحانیون و سران جنبش را جايگاه بندى  در ادامه تحلیل رفتار عین الدوله، روز پیش ديديم كه ناظم

حاج  پس مى ماند چند نفرى معدود كه عبارت از آقاى طباطبايى و آقاى بھبھانى و... «: نويسد كرد و اينك در ادامه مى

يك فشار از ھم در رفته و  شیخ مرتضى و صدرالعلما و آقاشیخ محمدرضا قمى و معدود ديگر كه اتحاد اينھا ھم به

   .شیرازه آنھا گسیخته خواھد شد

 

 

  

 ١٢٨۵تیرماه  ٨و ٧

 

 تیر٧ •

روحانیون و سران جنبش را جايگاه بندى  یل رفتار عین الدوله، روز پیش ديديم كه ناظم االسالم كرمانى،در ادامه تحل

ماند چند نفرى معدود كه عبارت از آقاى طباطبايى و آقاى بھبھانى و حاج  پس مى... «: كرد و اينك در ادامه مى نويسد
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در رفته و  گر كه اتحاد اينھا ھم به يك فشار از ھمصدرالعلما و آقاشیخ محمدرضا قمى و معدود دي شیخ مرتضى و

امید دارند كه در يك شب، حاج شیخ  اين آقايان ھم به حدى ترس و بیم و رجا و. شیرازه آنھا گسیخته خواھد شد

آقامیرزا مصطفى انجمن كرده، رفت منزل آقاسیدعلى آقا يزدى و  مھدى سلطان الذاكرين، از طرف جمعى كه در خانه

مسامحه  میان افتد و بین صدراعظم و آقاى بھبھانى را صلح دھد؛ ديگر آقا به چه مالحظه اى رد كه آقا درخواھش ك

تفريق آقايان باشد، چون محتمل است موجب  اما مقام دوم كه تبعید و نفى و... فرمود و اقدام به اين صلح نكرد، بماند

ً شروع كرد به تبعید اطراف آقايان را دارند و صورتى داد به اعظام الممالك كه  اشخاصى كه بلوا و شورش شود، مقدمتا

از اھل منبر  حاج شیخ محمد واعظ كه از واعظین بزرگ و مقدسین: را نوشته بودند كه از آن جمله بود متجاوز از صد نفر

در . كردمردم سخن مى راند و نطق مى  بود كه مدتى در مھاجرت صغرى در زاويه مقدسه حضرت عبدالعظیم در بیدارى

دختر پیغمبر خداست، در مجالس روضه و مصیبت در باالى منابر صريح  اين ايام ھم كه وفات صديقه كبرى فاطمه زھرا،

داشتند،  بعضى از عقال كه اطراف عین الدوله بودند و به شیخ واعظ ارادتى. الدوله نطق مى كند و آشكار بر ضد عین

خانه خود نمى ماند و از صدماتى كه  شب ھا حاج شیخ محمد واعظ در. بودندقصد عین الدوله را به آقايان اطالع داده 

اگرچه عین . بى میل نبود كه او را در روز و در خارج خانه خود بگیرند به اھل و عیال مھدى گاوكش وارد آمده بود، ايشان

روز ھم  مقام خبط و خطاى بزرگى كرد كه مانند مھدى گاوكش، شخصى را در شب مى گیرند كه اگر در الدوله در اين

ولى مثل حاج شیخ محمد واعظ كسى  .او را مى گرفتند، احدى در مقام معاونت او و ممانعت مامورين دولت برنمى آمد

ھد كه ھر زمان دست به او يافتند، او را عامه است حكم مى د را كه ھم از علما و مقدسین و ھم طرف وثوق و اعتماد

 «.باشد ماخوذ دارند، اگرچه در روز

 تیر٨ •

يادداشت ھايى مى نويسد كه بسیار قابل تامل  در اين روزھا تاريخ نويس بى بديل مشروطه، ناظم االسالم كرمانى

ند كه ھنوز از مجلس ، ھر چ)ع(ھجرت آقايان به حضرت عبدالعظیم وى بر اين باور است كه پس از واقعه. است

ھر  و نیز. ولى بر اعتبار سران روحانى جنبش و مقبولیت آنان در میان مردم افزوده شده است عدالتخانه خبرى نیست،

دست كمى از مقام پیشین خود  چند كه عزل عالءالدوله از حكومت تھران و آمدن شاھزاده نیرالدوله كه در خودكامگى

توانسته بودند با ھمبستگى و اتحاد، حاكمى را جابه  د، اما ھمین احساس كه مردمنداشت، دردى از مردم درمان نكر

دو رھبر روحانى جنبش نیز به خوبى ھوشیار بودند و درك . آنان پديدار كرده بود جا كنند، نوعى حس غرور ملى در

كرد، بر اعتبار  رى مىھرچه عین الدوله سختگی«: ناظم االسالم مى نويسد. از اوضاع و شرايط روز داشتند درستى

ائمه مساجد و تیمچه مالھا را . را گذارد] دستى گشاده[به عالوه آقاى بھبھانى بناى خراجى . آقايان افزوده مى گرديد

آنگاه اشاره به موضوعى مى كند كه نشان » .طالب به خوبى ترويج مى نمود در اطراف خود نگاھدارى مى فرمود؛ از

وضعیت جنبش  ھانى در كار سازمان دھى و ايجاد تشكیالت ادارى براى سروسامان دادن بهآيت هللا بھب دھنده توانايى

نوشتجات و مكاتیب وارده را نمره مى گذاردند كه  كابینه و اداره تحرير در خانه خود برقرار نمود و«: مى نويسد. است

دپايه مشروطه خواه ديگرى مى پردازد آنگاه به راه و روش روحانى بلن» .نگردد باعث تعطیل جواب و اغتشاش نوشتجات

اين طريق عقاليى را  آقاى صدرالعلما ھم جلب قلوب طالب را به مھربانى و مساوات و مواسات داشته،«: نويسد و مى

ناظم االسالم سپس به » .خانه صدر دانست مسلوك داشته، به حدى رسید كه مى توان مجمع طالب و مالذ فضال را

آقاى طباطبايى برخالف ھر دو رفتار خود را قرار داده، نه جلب خواص را  اما«: وش او مى پردازدآيت هللا طباطبايى و ر

از باال،  با نگاھى» .عوام را مايل، فقط سعى و كوشش خود را در تاسیس مجلس عدالتخانه مى پندارد طالب و نه میل

بھبھانى پول خرج مى كرد و در واقع  هللاآيت : مى توان تقسیم كار آن سه رھبر روحانى جنبش را چنین تحلیل كرد
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صدرالعلما به كار عضوگیرى و يارگیرى براى جنبش مشغول بود و  آيت هللا. پشتیبانى مالى جنبش را برعھده داشت

  .مسئولیت پیگیرى و پافشارى را برعھده داشت آيت هللا طباطبايى نیز

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

   ه افكنى مى كندعین الدوله تفرق

   

الدوله سرگرم طرح ھا و برنامه ھايى است تا بتواند آتش  طبق يادداشت ھاى ناظم االسالم كرمانى، اين روزھا عین

نخست شروع نمود به گرفتارى اشخاصى كه چندان محل اعتنا نبودند، ولى در «: نويسد وى مى. جنبش را فرونشاند

امتحانى از اھالى كرده  آقايان و بیدارى مردم ھم دخالتى داشتند، كه ھم به مقصود خود رسیده باشد و ھم ضمناً  كار

   .باشد

 

 

  

 ١٢٨۵تیر  ۶و  ۵

 

 تیرماه۵ •

ھا و برنامه ھايى است تا بتواند آتش  طبق يادداشت ھاى ناظم االسالم كرمانى، اين روزھا عین الدوله سرگرم طرح

نمود به گرفتارى اشخاصى كه چندان محل اعتنا نبودند، ولى در  نخست شروع«: وى مى نويسد. جنبش را فرونشاند

ً امتحانى از اھالى كار آقايان و بیدارى كرده  مردم ھم دخالتى داشتند، كه ھم به مقصود خود رسیده باشد و ھم ضمنا

اذھان عامه را مشوب كردند به  د میرزا آقاى اصفھانى و میرزا حسن رشديه و مجداالسالم كرمانىچه در تبعی. باشد

گاوكش كه مقارن ھمین ايام بود چنین شھرت دادند كه او از الواد  اينكه آنھا بابى و المذھب بودند، و در گرفتارى مھدى

اندازه پیش برد  مقام اول را تا يك. كافى را از اطراف آناننفاق اندازد میان علما و دور كند اشخاص  پس بايد. و اشرار بود

اگر تحريكات باطنى در كار نبود خود آقايان به ھم  و طورى سلوك كرد كه آقايان علماى تھران به يكديگر اطمینان ندارند و

 وقرالسلطنه طالق او راكه از م -دختر مظفرالدين شاه - امام جمعه، گرم عروس تازه  چه، میرزا ابوالقاسم. افتاده بودند

ً گرفته بودند، شد . استخاره اوست قناعت كرده است حاج میرزا ابوطالب زنجانى، به اينكه اعلیحضرت معتقد به.اكراھا

اعلیحضرت را پیشوا و مقتدا بود و اين ايام اعلیحضرت به او عقیده  آقاسیدعلى آقايزدى، از آقايانى است كه در تبريز

اكتفا نموده  بايد بى طرف باشد كه شايد يك روزى توسطى كند از آقايان، او ھم به ھمین اندازهآقا  اين. تامى دارند

اند و در خیالند كه از او تقلید نمايند، اگر داخل  آقا سیدريحان هللا، كه شاه به او عقیده دارند و از او رساله گرفته. است

حاج شیخ عبدالنبى ھم كه مطیع . ام به او نخواھند دادخواھد شد و ديگر سھم ام در حوزه آقايان شود خیلى متضرر

سیدعلى اكبر  آقاى سیدمحمد پسر آقا. واال است، ھر طورى كه عین الدوله بخواھد، او حركت مى كند حضرت

آخوند . بھبھانى به يك جواب سالم قانع است آقا سیداحمد. تفرشى ھم كه تازه كار و بى پول و مايل به عین الدوله
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آقا سیداحمد طباطبايى را كه از نجبا و اھل . را به تیول او نگاه داشته آملى را به يك دادن مسجد و مدرسهمالمحمد 

  «.دعاگو كرده است دعا است،

 تیرماه۶ •

خانه آيت هللا طباطبايى و دادخواھى از ايشان، سرانجام از  اين روزھا معین حضور پس از ھشت ماه بست نشینى در

 ماجرا از اين قرار است كه میرزا. واگذار كند - پسر عین الدوله-خود را به شمس الملك  شد ملكپا درآمد و حاضر 

وى مورد اعتماد و مرد  حسین خان معین حضور كه از خويشاوندان و نزديكان امین السلطان بود و در دوره صدارت

و رفتن او به اروپا، در برابر خشم و امین السلطان  شماره يك دستگاه امین السلطان به شمار مى آمد، پس از سقوط

وى داراى ملكى در نزديكى ايوان كیف بود كه در راه تھران به خراسان واقع شده  .كین خواھى عین الدوله تنھا ماند

كه رياست خالصه  شمس الملك پسر عین الدوله. اين ملك به ارزش آن روز حدود يكصدھزار تومان قیمت داشت .بود

معین حضور را به قیمت شصت ھزارتومان از وى  سامان را عھده دار بود، تمايل پیدا مى كند كه ملك ورامین و ايالت آن

ً به اشاره شمس الملك در ماه رمضان ،. رود معین حضور زير بار نمى. خريدارى نمايد كلیه محصوالت  ١٣٢٣ظاھرا

شمس الملك نیز براى گرفتن  ھاى به دست آمده از ملك معین حضور آتش زده مى شد و برداشت شده و خرمن

  .و سھم دولتى از محصول معین حضور را زير فشار قرار مى دھد مالیات

هللا  درھا را به روى خود بسته مى بیند، به ناگزير در ھمان ماه مبارك رمضان به خانه آيت معین حضور كه ھمه

حضرت عبدالعظیم كوچیدند، او در  یون بهھنگامى كه آقاى طباطبايى و ساير روحان. طباطبايى رفته، بست مى نشیند

پیروزمندانه علما، وى در استقبال و جشن و چراغانى از  پس از بازگشت. خانه ھاى دوستان و بستگانش پنھان شد

دعوت از او براى عضويت در انجمن مخفى، وى به آن انجمن پیوست، اما ھر چه  در پى. ھیچ كوششى فروگذار نكرد

در . درآمد و تسلیم شد د، نتوانست ملك خود را تصاحب كند تا اينكه بیچاره معین حضور از پامیانجى فرستا كوشید و

را به او واگذار كند، اما شمس الملك با اظھار بى  اين روزھا، وى به شمس الملك پیام داد كه آماده است تا ملك اش

شمس الملك عموى خود حاج سیف سرانجام پس از كشمكش ھايى . پیشنھاد داد میلى، قیمت سى ھزارتومان را

تومان آن  معامله قرار داد و ملك معین حضور را به قیمت شصت ھزار تومان خريدارى كرد كه سى ھزار الدوله را واسطه

حضور نیز آن سى ھزار تومان را در  معین. را به خاطر بدھى ھاى معین حضور كسر و الباقى را به وى پرداخت كرد

آن پول در آن شرايط كمك بزرگى براى پیشبرد اھداف  جنبش مشروطه خواھى نھاد و اختیار آقاى طباطبايى و

  .مشروطه بود

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

   مشروطه خواھان به فراتر از مرزھا مى انديشند

   

كه در واقع » انجمن مخفى دوم«كرمانى، جايى خوانديم كه  روز پیش، به ھنگام تحلیل يادداشت ھاى ناظم االسالم

 آقاى طباطبايى داشت، مجلس آراست و با دعوت از آقاى طباطبايى به ناھار كوشید تا اختالف در روش مبارزاتى با

كرمانى در ذيل يادداشت ھاى  ناظم االسالم. تذكرى به آقاى طباطبايى براى پیوستن به روش اعضاى آن انجمن بدھد

علت انشعاب آن از انجمن مخفى اول مطالبى مى نگارد  روزانه اش به ذكر تاريخچه اى از تشكیل انجمن مخفى دوم و

   .بسیارى از گوشه ھاى تاريك تاريخ معاصر ايران را روشن مى كند كه براى اذھان موشكاف و اھل دقت،
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 ١٢٨۵تیر  ۴و٣و٢

  تیرماه ٢•

كه در واقع » دوم انجمن مخفى«اى ناظم االسالم كرمانى، جايى خوانديم كه پیش، به ھنگام تحلیل يادداشت ھ روز

دعوت از آقاى طباطبايى به ناھار كوشید تا  اختالف در روش مبارزاتى با آقاى طباطبايى داشت، مجلس آراست و با

ذيل يادداشت ھاى ناظم االسالم كرمانى در . روش اعضاى آن انجمن بدھد تذكرى به آقاى طباطبايى براى پیوستن به

نگارد  تاريخچه اى از تشكیل انجمن مخفى دوم و علت انشعاب آن از انجمن مخفى اول مطالبى مى روزانه اش به ذكر

مى دانیم كه . را روشن مى كند كه براى اذھان موشكاف و اھل دقت، بسیارى از گوشه ھاى تاريك تاريخ معاصر ايران

با تالش  - خورشیدى ١٢٨٣برابر بھمن ماه  ١٣٢٢ماه ذى حجه   طباطبايى، درانجمن مخفى اول، بنا به دستور آيت هللا

 ماه، چرا و ١۶اكنون پس از گذشت . نويسنده تاريخ بیدارى ايرانیان، راه اندازى شد و كوشش ناظم االسالم كرمانى،

ر دو انجمن در سطح ھیات ھ ناظم االسالم كه در. چگونه انجمن مخفى اولیه از كار افتاد و انجمن مخفى دوم برپا شد

پسر آيت هللا سید [آقامیرزا محمدصادق طباطبايى  موسس انجمن مخفى دوم جناب: مديره فعال بود، مى نويسد

بعضى از اعضاى انجمن اولیه در اين انجمن، مى توان گفت اين انجمن  به واسطه بودن... است] محمد طباطبايى

استقالل  ، ولى چون موسس قصدش]اب، ھنوز به كار برده نشده بودلفظ سیاسى انشع[انجمن است  شعبه اى از آن

ً مخالف شدند . زيرنظر آقاى طباطبايى اداره مى شد انجمن مخفى اول بنا به دستور و. [بود و در مسلك ھم اخیرا

ً مخالف شدند«منظور از جمله  شیوه يعنى میرزا محمدصادق طباطبايى با روش مبارزاتى پدرش و  «در مسلك ھم اخیرا

انجمن اول،  با كناره گیرى از. مخالف شد و ھمراه با تعداد زيادى از اعضا، محترمانه انشعاب كردند اداره و ھدايت انجمن

انجمن مخفى دوم را با مديريت جديد و راه و  موجبات انحالل آن را فراھم آوردند و سپس با بیشتر ھمان اعضاى سابق،

مجمالً اين انجمن بعد از مراجعت آقايان از . نگارنده مى نويسد انجمن مخفى دوم فلذا.] روش نوين را ه اندازى كردند

تشكیل مى يافت و  به طريق خفا منعقد شد و در ھفته يك يا دو جلسه شب ھا به طور سیار) ع(عبدالعظیم  حضرت

دى پسر حاج شیخ فضل طباطبايى، آقامیرزا مھ آقامیرزا محمدصادق طباطبايى پسر آقاى: اعضاى آن از اين قرار است

خان ابوالفتح زاده، سیف هللا خان ابوالفتح زاده قزاق برادر اسدهللا خان، حاج  هللا، آقامیرزا محمود اصفھانى، اسدهللا

میرزا ابراھیم خان منشى  الممالك، لواءالدوله، معین حضور، بھاء دفتر، آقاسید قريش، آقاشیخ محمد مازندرانى، جالل

. میرزا كاظم خان مستعان السلطان، آقامیرزا على محمد زرگر نگارنده تاريخ بیدارى، شوكت الوزاره، زاده، ناظم االسالم

به  انجمن، در میان آنان كسانى را مى يابیم كه در آينده با انشعاب ھاى پیاپى و از حزبى با نگاھى به نام ھاى اعضاى

در میان آنان نام پايه . غلتیدند ونت آمیز مبارزه درحزب ديگر رفتن، سرانجام به دامان راديكالیسم و روش ھاى خش

شگفت آور اين كه كم . را مى توان ديد» كمیته مجازات«يعنى  گذاران يكى از خشن ترين احزاب تاريخ معاصر ايران،

 روى مبارزانى كه پیش و پس از مشروطه، در آغاز به آرا و انديشه ھا و احزاب سیاسى معتدل نبودند آزاديخواھان و

و سوى خشونت  به سمت - شايد ھم به پیروى از روش ھاى مبارزاتى خشن روسى- آوردند و سپس به تدريج 

  .سیاسى رفتند

 تیرماه ٣•

در اين ايام، «: روزانه اش در ادامه تحلیل و تاريخچه انجمن مى نويسد ناظم االسالم كرمانى در يادداشت ھاى
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شدند، از  د مى گذرد، مايل به عدل و مشروطه شده و با آقايان ھمراهمعاشیه آنھا از ظلم و استبدا اشخاصى كه امور

ً كار مى كنند ً ظالم و مستبد  .جمله بعضى از اشخاصى كه در انجمن مذكور وارد شده اند، جدا در حالتى كه سابقا

انجمن  وى ضمن سودمند بودن روشن» .مقصود آقايان ھم شود بوده و شايد اين ورود و اين الحاق، موجب پیشرفت

 ولیكن عقال مى دانند كه عدل و«: يعنى ديدگاه آيت هللا طباطبايى نیز تايیديه نھاد مخفى اول، بر ديدگاه مخالف،

و يا بناى عدالتخانه،  مشروطت يا جمھوريت. سلطنت ملى بايد برحسب تقاضا و ھیجان فقرا و مظلومین و عامه باشد

تیزھوشى و درستى پیش بینى سیاسى آيت هللا  «.يدار نخواھد بوداگر از راه و طريق خاصه شد، بنايش محكم و پا

االسالم كرمانى كه بر اين باور بودند براى پیشبرد راستین جنبش مى بايستى  طباطبايى و در پیروى از ايشان، ناظم

شور «ھا توده  پديدار كرد، يعنى واژگونه روش مبارزاتى آقاى بھبھانى و ديگران كه مى كوشیدند در «شعور ملى«

در ايران، اين بود كه پاھا جلوتر رفتند و  و خواھیم ديد كه بزرگ ترين دلیل شكست و ناكامى مشروطه. برپا كنند» ملى

چه ھمین ظالم و ھمین رئیس و «: ديدگاه آسیب شناسانه اش مى نويسد ناظم االسالم در ادامه! سرھا جا ماندند

 است، فردا كه ديد مخالف میل شخصى او رفتار مى شود، بر ضد كه امروز معدلت خواه شده ھمین مستبد و دزد،

امروز يك . مسلط مى شوند سلوك مى كند و حالت ارتجاع را حاصل مى نمايد؛ ديگر آن كه ھمین اشخاص فردا بر مردم

ت درستى طنزگونه اين پیش گويى سیاسى بايستى گف در» .عین الدوله داريم، فردا ھزار عین الدوله پیدا مى شود

الدوله فراوان و زياد شد كه رفتار آن عین الدوله اصلى فراموش شد و با سالم و  پس از پیروزى مشروطه، آنچنان عین

در اين پیش بینى  بخوانیم كه ناظم االسالم! رفتند و او را آوردند و بر كرسى صدراعظمى مملكت نشاندند صلوات

عدالت را دست گرفته است، فردا رايت استبداد را  شايد ھمین آقا كه امروز رايت... «: معجزه گون خود چه مى نويسد

بلى ھمراھى اين اشخاص متنفذ . اين كه بعضى با آقايان ھمراه شده اند پس نبايست خرسند شد از. به دست بگیرد

عموم،  وجه اتم و اكمل حاصل نمى شود، جز به بیدارى عامه و عالم شدن مى دھد، ولى مقصود بر به آقايان قوتى

. مثالً، مضر به مقصود است دعوت رئیس و ايلخانى ايل قشقايى: اين است كه فیلسوف در انجمن مخفى اول گفت

فقراى  ولى فايده اى كه دارد، به توسط او مى توان چه اين شخص امورش از استبداد و ظلم گذشته و خواھد گذشت،

رئیس ظالم را . ستم بد است، خواه در دست شاه جارى شود، خواه در دست ايلخانى ايل را بیدار كرد كه بدانند ظلم و

است بايد به ھم  مسندى كه برخالف اسالم گسترده شده. برداشت، خواه عین الدوله باشد، يا اقوام الملك بايد

فالن مال باشد، خواه مسند فالن درويش،  تجارت، خواه مسندپیچید، خواه مسند صدارت باشد و خواه مسند وزير 

جھل را بايد دور انداخت و علم را بايد ترويج كرد، واال اين ره . جايش گذارد حاصل آن كه بايد ظلم را برداشت و عدل را به

 !و بود» !روى به تركستان است كه تو مى

 ١٢٨۵تیرماه  ۴•

يت هللا سیدمحمد طباطبايى را تشويق كردند تا تلگرافى به پادشاه ژاپن دوم، آ در چنین روزى اعضاى انجمن مخفى

كشور، خود را به  ضمن گشودن باب گفت وگو و مكاتبه، با خواھش خوش رفتارى ژاپنى ھا با اقلیت مسلمان آن نموده،

ھا، موجب شگفتى و  و پیشرفت روزافزون ژاپنى آن روزھا قدرت. پادشاه ژاپن، رھبر روحانى مسلمانان ايران بشناساند

 كه ارزش افكار عمومى بین -به ويژه اروپاديده ھا - دوران روشنفكران و آزاديخواھان در آن. ورد زبان آزاديخواھان شده بود

از مرزھاى جغرافیايى آن  المللى را به خوبى مى دانستند، بسیار مى كوشیدند تا اخبار و گزارشات جنبش مشروطه را

فارسى زبان چاپ خارج، و نیز اطالع رسانى به انواع  ن اخبار و اطالعات براى روزنامه ھاىدر رساند. بیرون ببرند

ھمچنین به سختى مى كوشیدند تا میان رھبران و . كوششى فروگذار نمى كردند نشريات معتبر آن روزگار، از ھیچ

. بزنند ورھا، پیوندى و پلىسیاستمداران، روشنفكران، مستشرقین و يا حكومت ھا و سران ديگر كش سران جنبش با
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 :است تشويق آيت هللا سیدمحمد طباطبايى به مخابره اين تلگراف از آن دست كوشش ھا

مرضیه آن اعلیحضرت و تمدن فوق  حضور میمنت ظھور اعلیحضرت امپراتور معظم دولت بھیه ژاپون اگرچه با اخالق»

قام اخوت با برادران مسلمین ساكنین آن مملكت مقتضى اين ولى م العاده دولت بھیه ژاپون به اين اظھار احتیاج نبود،

از  نمايم كه توجه ملوكانه نسبت به آن برادران دينى طورى باشد كه آسوده و محترم بتوانند توصیه شده، استدعا مى

 .عھده تكالیف دينى و دنیوى برآيند

 رئیس ملت اسالم در ايران

   «الطباطبايى محمد الحسینى

   

   

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

   اختالف روش ھا آشكار مى شود

   

 

 

 ١٢٨۵تیرماه  ١

 

 او. سختى در تالش بود تا در جبھه متحد روحانیون جنبش، چند دستگى و جداسرى ايجاد كند اين روزھا عین الدوله به

ھر راھى كه شده آن  د و مى كوشید ازپیوستگى و ھمبستگى سران جنبش را در تحصن حضرت عبدالعظیم آزموده بو

   .راه ھاى گوناگونى را آزمود. ھمبستگى را بشكند

 

 

  

 ١٢٨۵تیرماه  ١

 

او . ايجاد كند الدوله به سختى در تالش بود تا در جبھه متحد روحانیون جنبش، چند دستگى و جداسرى اين روزھا عین

مى كوشید از ھر راھى كه شده آن  آزموده بود و پیوستگى و ھمبستگى سران جنبش را در تحصن حضرت عبدالعظیم

از تھديد و . سفیران پنھان و آشكار نزد ھر يك از آقايان فرستاد .راه ھاى گوناگونى را آزمود. ھمبستگى را بشكند

 جايى كه مى توانست استفاده كرد، اما سودى نبرد و دست كم میانه آيت هللا سید عبدهللا تطمیع و خوف و رجا تا

يكديگر تا آخرين روز زندگى، به باريكى  ارتباط آنان با. نى و آيت هللا سیدمحمد طباطبايى را نتوانست از ھم بگسلدبھبھا
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ھايى كه رابطه سیدين را به باريكى مويى رساند، ھمین روزھا بود كه از  يكى از بزنگاه. مو رسید، اما ھرگز پاره نشد

اختالف  ن را نسبت به يكديگر آشوب زده مى كردند و از سويى ديگرو پادوھايش به سختى ذھن آنا سوى عین الدوله

ناظم االسالم با ذكاوتى . كرد بروز مى -چه به لحاظ زندگى خصوصى و چه به لحاظ روش ھاى مبارزاتى - سلیقه آنان

بى و با آيت هللا طباطبايى با ديگر سران جنبش را به خو كه درخور يك پژوھشگر تاريخ است، اختالف نظر شادروان

آقايان بھبھانى و صدر رسیدن به مقصود را به رياست و نفوذ كلمه خود مى «: نويسد خبرگى مى بیند و درباره آن مى

عموم و نفوذ شخصى  آقاى طباطبايى رسیدن به مقصود را در ھیجان. و در رسیدن به آن مقام كوشش مى كنند دانند

بینید كه اختالف نظر از كجا است تا به كجا؟ آقايان  مى» ...فلذا مردم را از خود تنفر مى دھد. را مضر و مانع مى داند

 تعداد ھواداران و پیروان خود افزون مى دانند، اما آقاى طباطبايى به قول سیاسیون بھبھانى و صدر راه پیروزى را بر

او به انقالب ناب . مى دھد مى داند، تا حدى كه مردم را از خويش فرارى» پوپولیستى«یوه اى امروزى، اين راه را ش

بیدارى توده ھا و در جست وجوى علم و دانش رفتن و  توده اى معتقد است و در گفته ھا و نوشته ھاى خود، سخن از

  .اين گونه امور به میان مى آورد

و در آن روزھايى كه آقاى . بود ، درست نقطه مقابل آقاى بھبھانى و ديگراندر واقع آقاى طباطبايى در روش مبارزاتى

با «ھا و كسبه و بازاريان مى فرستاد، آقاى طباطبايى  بھبھانى سركیسه را شل كرده بود و تبلیغاتچى میان طلبه

كار به جايى مى . دباغچه، آنچه را كه موجب ترقى و رياست است از خود دور مى كن اشتغال به گلدان و گل و باغ و

و رفتار، منافى با  اجزاى انجمن مخفى دوم در مقام برآمدند كه به آقاى طباطبايى برسانند كه اين طور سلوك رسد كه

دعوت به ناھار، آقاى طباطبايى را در خانه بھاء  فلذا با تمھید مقدمات، يك روز ظھر به عنوان. رسیدن به مقصود است

آقاى طباطبايى در واقع براى خود » ...شد كه تنھا در میان جمعى گرفتار است آقا ملتفتدفتر حاضر كردند، يك دفعه 

آگاه مى كنیم،  او مى گفت كه ما مردم را ھشیار مى كنیم،. و رساندن پیام و ابالغ قائل بود، نه بیشتر نقش رسالتى

  .ابندرا بی اما اين ديگر خود مردم ھستند كه مى بايد كمر ھمت ببندند و راه چاره

درجه اى میان آقاى طباطبايى و بھبھانى، آنان  ١٨٠به ھر روى، آنچه عبرت آموز است اينكه به رغم اين اختالف سلیقه 

 بعدھا در تاريخ ايران خواھیم ديد كه پس از. اعتماد متقابل با يكديگر ھمكارى كردند تا آخرين لحظه پیروزى با احترام و

علیه دشمن مشترك يعنى  ستى به ايران، سیاسیون و مبارزانى كه در صف واحدورود ادبیات خشن سیاسى استالینی

روش مبارزاتى را نمى پذيرفتند كه ھیچ، حتى تا پاى  شاه مى جنگیدند، تا ھمین اندازه اختالف نظر و اختالف عقیده در

بر اين باور است كه آن نگارنده ! رزم مختلف السلیقه به دشمن نیز پیش رفتند ترور و حذف فیزيكى و لو دادن ھم

. و دينى ما بود سیاسى كه چسب رابط آقاى طباطبايى و بھبھانى بود، اصیل و ناب و برخاسته از فرھنگ ملى مداراى

بودند، و نه روش ھاى مبارزاتى شان را از شرق  آنھا نه اھل حزب بازى و حزب سازى بودند، نه اروپا رفته و فرنگ ديده

   !بودند ا خودشانو غرب آموخته بودند؛ آنھ

   

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

   

 


