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  ١٢٨۵ارديبھشت ماه سال  –وقايع نگاري مشروطه 

  : منبع 

http://www.100years.ir  

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

   

   صدراعظم با دو چھره

   

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

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

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

مشروطه نسبت به پس از آن دچار دشوارى ھاى  ك قرن از مشروطه نمى گذرد، اما اين تطبیق قبل از فرمانبیش از ي

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

   .داراى تاريخ ھاى متفاوتى است كتاب ھاى متفاوت

 

 

  

   

 ١٢٨۵ارديبھشت  ٧ 

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

الدوله نوشته بود كه نبايد با  قبل از اين محمدعلى میرزا ولیعھد از تبريز تلگراف تندى به عین. وى مشخص نیست

اين مسائل باعث شده كه عده اى عین الدوله را ھمراه  .راھى كندخواسته ھاى اسالم خواھان و اصالح طلبان ھم

. عده اى او را دشمن اصالحات و عدالتخانه مى دانند. مخالفت ولیعھد تعلل مى كند اصالح خواھان بدانند كه به علت

كان عنوان برخى نزدي الدوله چنان وانمود مى كند كه با انحصارطلبى مخالف است، او در توجیه مواضع خود به عین

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

آنان معتقدند . است، سعى دارند فضا را براى صدارت اعظمى وى آماده كنند گزينه بھترى بعنوان جايگزين عین الدوله

او . ايران را دارد سفرھاى اخیرش به لندن و ژاپن آمادگى ايجاد تغییرات در اصالحات اعتقاد داشته و با وى كامالً به
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ناصرالدين شاه و پادشاھى مظفرالدين شاه اگر  مخالفانى نیز دارد كه معتقدند وى پیشتر و حتى در زمان كشته شدن

زمانى كه . شاھى كندتوانست شاه جديد را با قید مشروطه روانه تخت پاد اعتقادى به اصالحات داشت به راحتى مى

نقل .بود پیشرفت ھايى كه آنھا در اثر گسترش مدارس به دست آورده بودند سخت حیرت زده شده در ژاپن بود از

آرى، : السلطان ھم پاسخ داد امین. است يكى از ھمراھان وى در آنجا عنوان نمود ھرچه خیر است از مدرسه است

درونى وى به ايجاد مدارس و فھمى بود كه  شان دھنده نگاهسخن وى ن.اما ھرچه شر ھم ھست از مدرسه است

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

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

احتشام السلطنه به تازگى از سفر فرنگ برگشته و به .سر كار بیاورندبر  سعى دارند افراد گوش به فرمان خود را

او در ديدار امروز با يحیى  .خويشاوندى با نیرالدوله حاكم تھران توانسته با عین الدوله روابط نزديكى برقرار كند واسطه

ن نیز حضور دارد، تصمیم سه نفره اى كه ملك المتكلمی در جمع. دولت آبادى از شناخت اصالح طلبان واقعى مى گويد

اصالح خواھان بھتر است تا سیدمحمد طباطبايى با اتابك اعظم ديدارى داشته باشد،  مى گیرند براى پیشبرد اھداف

اينكه عین الدوله  ھمچنین با توجه به. ديدار ھم مى تواند به شخصى شدن مواضع دوطرف در آينده منجر شود اين

مدتى بود ھر چه عین الدوله سعى مى . شود مى كند نیات درونى وى روشن مى اظھار ارادت نسبت به اصالح طلبان

زمانى كه عین الدوله قصد داشت در . كند وى از اين عمل طفره مى رفت كرد با آقاى سیدمحمد طباطبايى ارتباط برقرار

 يى و سیدعبدهللاگروه علماى موافق و مخالف اصالحات را جمع كند، سیدين سیدمحمد طباطبا يك میھمانى ھر دو

خوددارى كردند، حتى زمانى  بھبھانى با عنوان اينكه اگر مخالفان باشند به میھمانى نخواھند آمد، از حضور در جلسه

طباطبايى در منزل وى متوجه مى شود . منزل وى بیايد شعاع السلطنه فرزند شاه از آقا سیدمحمد دعوت مى كند به

است و بالفاصله بلند شده و قصد خروج مى كند، ھرچه شعاع السلطنه اصرار مى  مقصود از اين حضور ديدار با اتابك

رود، وقتى اتابك مى  اى نمى بخشد و جناب سید به بیرون و به منزل كامران میرزا سپھساالر برادر شاه مى كند فايده

د تا با وى سخن بگويد، خانه سپھساالر مى رو پس از آن به. آيد از اين عمل ناراحت شده و از مقصد سید مى پرسد

در اين اوضاع و احوال است كه احتشام السلطنه قصد دارد . سخنى نمى گويد ھر دو با ھم رودررو مى شوند، اما سید

گشايشى  آشتى دھد تا بتواند عین الدوله را به سمت اصالح طلبان بكشاند و به واسطه اين نزديكى بین دو طرف را

  .يابد د و عدالتخانه زودتر شكلدر كار اصالح طلبان به وجود آي

   

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

   ديدارھا

   ابوذر معتمدی
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 ١٢٨۵ارديبھشت ٨

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

ديگر از جمله نیرالدوله حكمران تھران و ديگر افرادى  براى شروع نزديكى بین اتابك و آقاسیدمحمد، ديدارى ھم با افراد

عدالتخانه قوى تر ھستند داشته باشد تا بتوانند اين نزديكى را مستحكم تر  كه به نظر مى آيد در قصد تاسیس

افراد احتشام  آزاديخواه بودن نیرالدوله نداشت و حتى احساس مى كرد شايد اينآبادى اعتقادى به  دولت.نمايند

نیرالدوله مالقات مى كند و سر بسته  اما به علت درخواست احتشام السلطنه با. السلطنه را ھم فريب داده باشند

انتھاى صحبت وى با نیرالدوله به آنجا رسید تا سعى . نظر او را بیابد صحبت از افراد عدالتخواه و عدالتخانه مى كند تا

ديگر آزاديخواھان مى  ديگرى را ھم با اتابك ھمراه كنند و دولت آبادى به اين علت مشغول مذاكره و صحبت با كنند افراد

الفت با استبداد و ظلم از مخالفت با اتابك مخ اما مسئله مھم آن است كه در آن زمان ھم ھمه افراد قصدشان. شود

خیلى از افراد عرض شخصى داشته و يا تنھا منافع مادى خود را . عدالتخانه نبود نبود و ھدف غايى شان تنھا داشتن

جاى وى بر تخت وزارت  مى كردند، عده اى تنھا به دنبال بركنارى عین الدوله بودند تا امین السلطان را به دنبال

مى كردند و اندكى چون آقاسید محمد طباطبايى  منافع شخصى از دست رفته را دنبال بنشانند و عده اى ديگر تنھا

 .يافتن اوضاع مردم بود تنھا منظورشان برپايى عدالتخانه و سامان

 ١٢٨۵ارديبھشت ٩ •

 احتشام السلطنه و ملك المتكلمین به ديدار جناب طباطبايى مى روند تا در بر اين مبنا و براساس گفت وگوھاى قبل

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

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

قرار مى شود خبر اين موضوع به خاطر مشكالتى كه ممكن است . نددعوت كن صالح ھر دو گروه را به اين جمع

با او ھست تا  از صبح روز بعد ملك المتكلمین به ديدار سید مى رود و.نزديكى انجام دھند ھمگانى نشود مخالفان اين

ار مى ناخرسندى خود براى اين ديد او خداى ناكرده از اين قصد خويش منصرف نشود، اما در اواسط ظھر سید از

در آنجا . سید راضى مى شود و به خانه احتشام السلطنه مى رود ملك المتكلمین به او اصرار مى ورزد تا اينكه.گويد

 كنند تا سید تصمیم به استخاره مى گیرد و به نماز مشغول مى شود و پس از سجده اى ھر دو با وى صحبت مى

در ديگر به صورتى كه ھمراھان  استخاره او را منقلب كرده و ازاين . طوالنى استخاره مى كند كه آيه مناسبى مى آ يد

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

به راه  د و اين واقعهكند شايد در اين حالت كه او تنھا است، با دستگیرى وى او را تبعید كنن از طرف ديگر احساس مى

اتابك از اين ديدار .دلگرمى سید است افتاده را در میانه راه بخوابانند اما حضور احتشام السلطنه و ھمراھى او مايه

در نتیجه اين گفت و گو . باب عدالتخانه و دارالشورا مى گذراند خرسند مى شود و ساعتى را با سید به گفت وگو در

رجال و  وتنامه اى آماده كند و براى سید بفرستد و در صورت تصديق او اين دعوت نامه براىدع قرار مى شود تا اتابك



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

 

۴ 
 

مطابق با شرع و مالحظات دولتى  علما فرستاده شود تا روزى معین به دربار بیايند و از میان جمع چند نفر منتخب

  .قانون جديد را آماده كنند

   

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

   نشست باغ شاه

   ابوذر معتمدی

   

 

 

  

براى طباطبايى نمى فرستد، او تصمیم گرفته بود بنا بر مالحظاتى قبل از دعوت  اتابك برخالف قول قبولى دعوتنامه را

شاه مدتى بود كه  .وزرا صحبت كرده و نتیجه مذاكراتى را كه با آنان داشت به مظفرالدين شاه ارائه كند عمومى با

آن نیز نوشته شده بود، اما اتابك بنا به مالحظاتى كه  اده و بنا به اين دستور نظامنامه اولیهدستور اجراى عدالتخانه را د

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

عین . چھارده تن حضور داشتند در اين نشست. كندنشستى در باغ شاه، قصد داشت اين موضوع را با وزرا نیز مطرح 

و مردم و گروه ھاى مختلف عنوان مى كند كه پادشاه اين  الدوله ابتدا با صحبت از درخواست عدالتخانه از طرف علما

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

امیربھادر وزير جنگ عنوان مى كند  پس از آن. پادشاه است يا نه؟ ابتدا احتشام السلطنه متن دستور شاه را مى خواند

بفرمايید فالن شھر را بچاپید يا فالن آدم را بكشید نبايد گفت اين  راى شاه بايد بر ھمه مطالب مقدم باشد اگر«كه 

 احتشام السلطنه معتقد است كه بايد دستخط» .ھمه چیز مقدم استاست زيرا امر شاه بر  خالف قانون اساسى

مخالفت با فحواى كالم امیر  ھمچنین در. شاه اجرا شود در غیر اين صورت ارج دولت و شاه در نزد مردم از بین مى رود

شان مى بايد شاه نتواند برخالف قانونى كه خود بھادر عنوان مى كند ھمه حرف ھا بر سر اين يك كلمه است كه

بھتر است دستور به كار بسته «: در مخالفت با اين سخن عنوان مى كند) دربار وزير(امیربھادر . گذارند رفتار كنند

احتشام  و سخت به مخالفت با» در غیر اين صورت پسر پادشاه با پسر يك میوه فروش يكسان مى گردد نشود، چون

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

در اين میانه ناصرالملك كه در اين دولت از . مى نشانند خورد و قصد خارج شدن از مجلس را مى كند كه به اصرار وى را

 ار ھمراھىاز ايران درس خوانده و از اوضاع عالم نیز به خوبى باخبر است با وزير درب اولین كسانى است كه در خارج

امیربھادر عنوان مى كند  و» عدالتخانه براى ما زود است و با اين دولت امكان چنین سازى با آن نیست«مى كند 

بايد بھبود وضع اين خاندان را بخواھید و عظمت و  جناب احتشام السلطنه شما كه از خاندان قجر ھستید چرا؟ شما«
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بله من قجر ھستم و بزرگى و عزت شاه را مى خواھم و «: جواب مى گويد احتشام السلطنه در» !شوكت ايشان را

شما  است كه من براى ايشان عزت و شوكت امپراتور آلمان و پادشاه انگلستان را مى خواھم، فرق من با شما اين

ند پس شما بھتر ناراحتى عنوان مى ك در مقابل امیربھادر با» .مى خواھید او مانند خديو مصر يا امیر افغانستان باشد

عین الدوله در اينجا رشته كالم را . من چنین بندگى را برنمى تابد است به ھمان كشورھا برويد و بندگى كنید، پادشاه

   .مى رساند اينكه بايد اين گفت وگو را براى شاه عنوان كنم و نظر او را بخواھم جلسه را به اتمام مى برد و با عنوان

   

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

   نتیجه نشست باغ شاه

   ابوذر معتمدى

   

  ١٢٨۵ارديبھشت  ١١

 

 

  

طیف مقابل در آن جلسه مواضع كامالً روشنى در باب عدالتخانه و مجلس  نشست باغ شاه در حالى تمام شد كه دو

طرف ديگر  مجلس قرار گرفته بود و در يك طرف احتشام السلطنه با دفاع خود از تشكیل عدالتخانه و در. عنوان كردند

به اغراض حال و آينده، اظھار بى طرفى  طیف متمايل به استبداد و نظام مستبدانه و عین الدوله ھم در اين میان بنا

مدتى بود كه سپاه عثمانى از مرز گذشته و وارد . السلطنه عینیت يافت اولین نتیجه اين جلسه براى احتشام. مى كند

ايران مامور  بود، وى را به بھانه نگھبانى و سركشى به كارھاى مرزى از تھران به كردستان و سرحدات شدهخاك ايران 

احتشام . مردم از آن سخن مى گفتند امروز اخبار جلسه باغ شاه در میان شھر پیچید و در ھر كوى و برزن. كردند

راھى نكردن با مخالفان و رويه اين چند روز وجھه نیز به علت ھم السلطنه احترام خاصى در میان مردم يافت و اتابك

عدالتخانه  میان مردم و بزرگان قوم و حركت اين گونه پیشامد شده بود كه اتابك و شاه ھر دو با در. خوبى پیدا كرد

ادى مسئله مخالفند كه آنھا نیز تنھا نفع م موافقند و در اين راه كوشش مى كنند و تنھا عده اى از رجال دولت با اين

مردم و نخبگان تا آنجا پیش رفت كه عده اى پیشنھاد كردند مجسمه شاه  اين توھم در میان. خود را در نظر مى گیرند

بعدازظھر آن روز  تا. يكى از مكان ھاى عمومى نصب شود تا شاه نیز بیشتر با اين حركت ھمراه شود ساخته شود و در

دربار خبر مى رسد كه وضعیت گونه ديگرى است،  از. عده اى به اين نتیجه مى رسند كه از اوضاع دربار مطلع شوند

عدالتخانه و يا مجلس موافقت كردم؟ منظور من تنھا منظم نمودن اين  شاه عصبانى شده و گفته من كى با اين

 شود كه صحبت ھاى درباريان در روز پیش و در مقابل احتشامموجود بوده است و مشخص مى  ديوانخانه عدلیه

بزنند، زيرا اتابك ھم قصد  السلطنه ھم نوعى فريبكارى بوده كه اتابك راى موافق با احتشام بدھد و بقیه ساز مخالف
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او را  مخالفت كرده و در نتیجه كارھاى قبلى وى تنھا عزل مخالفت داشت و اين را عنوان مى كرد، عموم ملت با او

 آبادى عنوان مى كند كه در اين شرايط به ديدن احتشام السطنه مى رود تا از او اصل يحیى دولت. خواستار مى شدند

سیاسى كارى نبوده و ھمه به  احتشام السلطنه نیز نگران بود و عنوان مى كند در گفت وگوى ديروز. ماوقع را بپرسد

بود، اما ھنوز امید داشت كه حرف ھاى اتابك اندكى  كه خیلى نگراناحتشام السلطنه با اين. راستى سخن گفته اند

در اين احوال دولت . ھايى كه روز پیش از او شنیده تنھا سیاست بازى وى نباشد ھم به واقعیت نزديك بوده و حرف

جواب مى شنود  مخالفند؟ در يكى از خواص درباريان به طور خصوصى سئوال مى كند كه آيا شاه و اتابك واقعاً  آبادى از

آن دوست به او مى گويد اگر ديديد كه در چند روز . نداشتند كه اگر مخالف نبودند، امیربھادر و بقیه نیز جرات مخالفت

 روزھاى بعد چنین واقعیتى را به. از تھران دور كردند بدانید كه حرف من درست بوده آينده احتشام السلطنه را

   .مشروطه خواھان نشان داد

   

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

   سرگردانى در تاسیس عدالتخانه

   ابوذر معتمدی

   

   ١٢٨۵ارديبھشت  ١٢

 

 

  

سرحدى آذربايجان را دريافت كرد و بايد تا چند روز ديگر روانه سرحدات غربى  احتشام السلطنه حكم رياست كمیته

الدوله  اما ھمچنان معتقد است نشست باغشاه تنھا يك فريبكارى از سوى مخالفان و به خصوص عین كشور شود،

در اين ديدار احتشام السلطنه با  .طى اين روزھا ملك المتكلمین ديدارى با احتشام السلطنه انجام مى دھد. نیست

آن شب اتابك بر .ب با اتابك را مى گذاردالمتكلمین قرار ديدار ش خوشحالى اظھار مى كند شرايط بھتر است و با ملك

حاضر  از عدالتخانه مى پردازد و عنوان مى كند كه ھدفش برقرارى آن در كشور است و در حال روال سابق به طرفدارى

بار ديگر احساس مى كند كه  پس از اين صحبت ھا احتشام السلطنه. نیز در حال نوشتن نظام نامه عدالتخانه است

ديگر فراموش مى كند كه به بھانه صحبت در باغشاه از  او بار. ه و در نظرش آزادى و ترقى كشور استاتابك راست گفت

از اين روزھا زمانى كه عین الدوله در خلوت خدمت آقايان بود طباطبايى با ناراحتى  در يكى.تھران بیرون فرستاده شده

ببیند ما ھستیم كه ديگر  عدالتخانه اگر كسى ھم ضرربه عین الدوله مى كند و مى گويد در اين میان و در تاسیس  رو

حال كه عمر من و تو .آمدن در خانه ھاى ما نمى شوند مردم به ما رجوع نمى كنند، ديگر ظلم نمى بینند و ديگر محتاج

 ن الدولهكارى كن كه در تاريخ بانى عدالتخانه را عی. تا از ما نام نكويى باقى بماند در حال پايان است بیا كارى كنیم
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سردرگمى در كار تاسیس .رفت پس از صحبت طباطبايى، عین الدوله ابرو درھم كشید و با ناراحتى بیرون. بنويسند

از كار عین الدوله سردربیاورد كه يك روز بانگ  عدالتخانه كمافى السابق برقرار بود و ھیچ كسى نمى توانست

 شايعه. نه دستور مى داد و از برقرار كردن آن شانه خالى مى كردمقابله با عدالتخا ھمراھى سر مى داد و روز ديگر به

صحبت كرده تا در مخالفت با  ديگرى كه در شھر پیچید آن بود كه قبل از مجلس باغشاه، عین الدوله با ناصر الملك

ران داشت و الملك با توجه به تحصیالتى كه در خارج از اي عدالتخانه سخن گويد و البته دور از ذھن نبود كه ناصر

 كسب كرده بود چنین استعدادى را در میان ايرانیان نمى يافت كه بتواند با تاسیس شناختى كه از ممالك مشروطه

ناصر الملك داراى يك جبن  كسان ديگرى ھم معتقد بودند. عدالتخانه وارد فضاى جديدى در نحوه اداره كشور بشود

در حالى كه در واقع داراى عقیده ديگرى است و بنا  خن مى گويد،ذاتى است و ھمه دم از عدم امكان اصالح كشور س

  .دشمنى با عین الدوله چنین سخن گفته است به مصلحت سنجى و به وجود نیامدن

   

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

   

   شبنامه

   ابوذر معتمدی

   

 

 

  

صالحیت كارگزارى داشته باشیم كه بتوانیم دفع مضرات بكنیم، مى توانید آسوده  آقايان اگر در ما قوه و توان باشد و

مانند آن وقت اول كسى  اگر در فرصتى در اعضا علتى عارض شد كه بلكه از حركت افتاد، بى خادم و كارگر مى بمانید،

ھر چه به آواز بلند و  شود، شما خواھید بود، و كه دستخوش اين ھواپرستان و پايمال ستم و ظلم اين ظالمان مى

 .ديد استغاثه بگويند يار و معین نخواھد

خطاب [اى چسبانده شده بود كه آقايان  امروز صبح بر در خانه بسیارى از تھرانیان شبنامه. تا زود است بايد چاره كرد

منتشر نمى شود كه  در دارالخالفه تھران روزنامه اى. ساكت نشسته ايد كه چرا] به علما و روحانیون بزرگ عدالتخواه

رسد، به  آزاديخواھان را انتشار دھد، آنچه از خارج ھم مى رسد با ھزاران مشكل به دست مردم مى اھداف و اغراض

آن نمى دھد، در اين میان  خصوص كه اگر طرفدار آزاديخواھان باشد، سانسور حكومتى مجالى به پخش آزادانه

ھايى كه از طرف افراد دلسوز و يا ذى نفوذ در امور انتشار  شبنامه. دھندبیشترين حركت موثر را شبنامه ھا انجام مى 

 .مى يابد

ً چھره پس از آنكه درھم كشیده و از  عین الدوله مخالفت خود را آشكار ساخت و حتى در جمع عده اى از روحانیون علنا
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و يا ايراد سخنانى نسبت به  نوشتن شبنامه صحبت ھاى طباطبايى روى برتافت، خطاب طالب و آزاديخواھان به سمت

 .بريد آقايان رفت كه چرا كارى پیش نمى

حسنه شما آقايان است كه اين  چشم ملت بر اقدامات: يكى از مھم ترين و موثرترين شبنامه بر اين سخن بود كه

ف اھل ظلم و و رياحین و اشجار آن از بروز جور و اعتسا بوستان شريعت مطھره را كه خار و خاشاك اختالف فرا گرفته

عنقريب اسم بى رسم دين و آئین از میان برخاسته، بازار عدل و داد كه اس و اساس  طغیان از طراوت و ثمر افتاده

كه جز به غزوات  قويم و اصل بنیاد طريق مستقیم است كاسد و اخالق و منابع اسالمیان به طورى فاسد بشود شرع

 .داحمد مختار و به حمالت حیدر كرار اصالح نشو

و  آن ھايى كه خود را از ھواخواھان سلطنت مى شمرند اولین دشمن جان«: شبنامه چنین آمده در ادامه اين

بستگى و نوكرى دولت  نخستین خصم قوى پنجه شخص سلطان ھستند، اسم خود را بھانه كامرانى خويش قرار داده

افتضاح معتدلخانه چون ديو رجیم از كلمه مباركه  را مايه ثروت و احتشام خود نموده از مراسم رسومات عدالت و

قوانین اسالم به میان آمد ھر يك از اين نفس پرستان در اندك زمانى داراى دولت  گريزان و در ھراسند، بلى اگر) الحول(

 .شمار و صاحب ضیاع و عقار نخواھند شد تا القاى شبھات نمايند بى

Aboozar@gmail.com   

   

   

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

   

   فرصت طلبى عثمانى

   ابوذر معتمدی

   

 

 

  

 ١٢٨۵ارديبھشت  ١۴

كند تا با  ارتباط بالنسبه نزديكى با سفیركبیر عثمانى داشته و به احتشام السلطنه پیشنھاد مى يحیى دولت آبادى

آن بود كه در سفر پیش روى دولت آبادى  قصد. وى ديدارى داشته و با يكديگر از نزديك آشنا شده و دوستى برقرار كنند

احتشام . ايران با وى آشنايى داشته تا بلكه وى را ھمراھى نمايند احتشام السلطنه به سرحدات، سفیر عثمانى در

 دولت آبادى و دوستى ديگر براى آمادگى اين آشنايى به ديدار سفیركبیر مى. خوشحالى كرد السلطنه ھم اظھار
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اظھار نزديكى با  وند سیدحسن شوشترى كه از علماى شوشترى االصل است وزمانى كه به سفیر وارد مى ش.روند

سفارت، ابراھیم بیك بر جمع وارد مى شود،  سفیر دارد، نشسته در ھمین حین كه در خدمت سفیر بودند، مستشار

سیدعبدهللا  را به پايان رساندى؟ ابراھیم بیك پاسخ مى دھد، خدمت آقا سفیر از او سئوال مى كند آيا ماموريت خود

تازه وارد ايرانى  در اين بین اين دو میھمان. صدرالعلما رفتم، زمان كم بود تا خدمت بقیه علما نیز برسم بھبھانى و

 چیست؟ كنجكاو مى شوند كه جريان خدمت رسیدن مستشار سفارت نزد علما

علماى اعالم اگر طايفه اى از : مضمون در نتیجه اين كنجكاوى مستشار ورقه اى به رويت اين افراد مى رساند با اين

محقق باشد تحريك نمايند كه با طايفه ديگر از مسلمین جنگ كنند  مسلمین قومى را كه عناد و لجاج آنھا با مسلمین

بھبھانى و  گردند، آيا اين كار جايز است يا خیر؟ در پايین اين مطلب ھم امضاى سیدعبدهللا و يا طلیعه جنگ واقع

افراد سبیل كافر بر مسلم است به  جايز نیست و اين اوضح«چشم مى خورد كه سیدعبدهللا نوشته كه صدرالعلما به 

اين حركت يك .صدرالعلما ھم اين مسئله را تايید كرده است و» .حكم لعن بجعل هللا لكافرين على المسلمین سبیال

داشتند  گذشته ارامنه رابطه خوبى با ايران عثمانى بود، در اين شرايط به مانند اكثر دوران عمل سیاسى از طرف دولت

و گرفتن امضا از علما، آن بود كه راه  منظور سفیر از اين دستخط. و چه بسیار از آنھا در ايران به زندگى مشغول بودند

ز و با گرفتن جواز حرام بودن آن دولت ايران را براى دست برداشتن ا حركات سیاسى ايران از توجه به ارامنه را بسته

ايران  اين دستخط زمانى براى عثمانى حیاتى تر مى شود كه اختالفات مرزى میان. فشار قرار دھد حمايت ارامنه تحت

بازمى ماند و در اثر اصرار  با اظھار تعجب دولت آبادى، سیدحسن شوشترى از امضا.و آن كشور شدت بیشترى يافته

به مستشار مى خواھد كه تلگراف فرستاده شده از  رو دولت آبادى كه اين ورق موضوع را مشخص نمى كند، سفیر

ثبوت پیوسته دولت ايران طايفه ارامنه را كه دشمن مسلمانان ھستند تحريك كرده  به«: وزارت خارجه عثمانى را بخواند

نمايید ايران استفتاء  شما از علماى. در اين اختالف سرحدى آنھا را طلیعه جنگ خود قرار بدھد و با ما بجنگد است كه

 «كه اين كار جايز است؟

كند و سفیر تصديق مى كند كه اتابك اعظم ھم آن را تكذيب كرده و اين تكذيبیه  دولت آبادى اين مطلب را تكذيب مى

آبادى عنوان  در جواب سفیر دولت. متبوع فرستاده شده ولى به علت دستوررسید بايد اين عمل انجام شود به كشور

آيا بر ديگرى واجب نیست به ھر وسیله  فه اى از مسلمانان بر طايفه اى ديگر ظلم كند،مى كند كه ممكن است طاي

 براى آن قائل شد جلوى آن را بگیرد؟ اى كه توان دارد و حجت عقلى و شرعى مى توان

ورقه در محل مايوس مى كند و پس از اندرز دولت آبادى به سفیر كه  اين حرف ھا ابواب جمعى سفارت را از امضاى

نگذاريد  مابین دو دولت اسالمى را محكم نمائید نه بر چوب جدايى و عدم تفاھم بكوبید و آنكه شما بايد رشته الفت

  .شود اسباب كدورت فراھم شود و زحمات چندين ساله به ھدر رود از خدمت سفیر خارج مى

   

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

   

   بھبھانى  وطن دوستى

   ابوذر معتمدی
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   ١٢٨۵ارديبھشت  ١۶و١۵

 

 

  

احتشام السلطنه مى رود و او را از مذاكرات درون سفارت آگاه مى كند و  دولت آبادى پس از ديدار با سفیر، نزد

عصبانى بوده و از  اتابك ھم از قبل از سیدعبدهللا. ھم اين روايات را براى اتابك اعظم عنوان مى كند احتشام السلطنه

سید بوده، احتشام السلطنه را بر ضد  ب آگاھى داشته و مترصد فرصت براى تاختن علیهمخالفت سید با خودش خو

السلطنه با ناراحتى نزد دولت آبادى رفته و عنوان مى كند بايد با  فرداى واقعه احتشام. سیدعبدهللا پر مى كند

آبادى و  شارى مى كند كه دولتو او را از خیانت سیدعبدهللا آگاه ساخت و آنقدر بر مسئله پاف طباطبايى صحبت كرد

آبادى چون به مخالفت اتابك و  دولت. ملك المتكلمین را وادار مى كند كه علیه بھبھانى دست به عملى بزنند

اى در دست اتابك براى ضربه زدن به اھداف آزاديخواھان و  سیدعبدهللا به خوبى واقف بود و مى دانست اين نیز حربه

بھبھانى است، عاقالنه تر عمل كرده و در ابتدا برادر خود را به نزد سیدعبدهللا  شعلى الخصوص مخالف اصلى خود

در صورتى كه اين حركت  فرستد و او را از نتیجه كارى كه براى دولت عثمانى كرده آگاه مى كند و توضیح مى دھد مى

زى و ھم بھانه اى بزرگ در ايران و سرحدات مر جبران نشود ھم بھانه اى به دست عثمانى براى مخالفت در مسئله

در نتیجه اين ديدار آقاسیدعبدهللا به سفارت عثمانى مى رود و امضاى . بود دست مخالفان آزاديخواھى ايران خواھد

سیدحسن  ذيل ورقه پس مى گیرد در نتیجه اين عمل مشخص مى شود كه امروز نیز دو تن از علما يكى خود را از

میرزاابوطالب زنجانى از روحانیون تھران با  بادى از امضا خوددارى كرده بود و حاجشوشترى كه ديروز با نھیب دولت آ

عصرھنگام، احتشام السلطنه به دولت آبادى . اند، ورقه را امضا كرده اند شرح مفصلى كه به نفع دولت عثمانى نوشته

و  متكلمین و دولت آبادىشب ھنگام ملك ال.در تاريكى شب ديدار خصوصى با اتابك در پیش است خبر مى دھد كه

حضور پیدا كرده بود، از ھر درى سخن  پیش از آنھا نیرالدوله حاكم تھران ھم. احتشام السلطنه، به ديدار اتابك مى روند

سفارت توسط سیدعبدهللا مى گويد و از سید بسیار مى نالد كه او  آغاز مى كنند پس از لختى اتابك از امضاى ورقه

ملت است، كه او دشمن من است و مى خواھد كسى را به جاى بنشاند كه از خودش حرف  خیانتكار به دولت و

پس گرفته بود اما  اين سخنان را او در حالى عنوان مى كند كه سید امضاى خود را از ذيل ورقه. داشته باشد شنوى

خانه است و به علت اين قبیل راه انداختن عدالت در ادامه باز اتابك عنوان مى كند كه قصدش.ھنوز كسى خبر نشده بود

به گونه اى صحبت مى كند كه اگر بتواند اين نوع افراد را ھم اصالح كند ديگر  كارھاى بعضى آقايان دست نگاه داشته و

  .براى عدالتخانه وجود نخواھد داشت و موضوع سرانجام خواھد يافت مشكلى

   

........................  
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   چه شد آن ھمه عھد و پیمان

   ابوذر معتمدى

   

  ١٢٨۵ارديبھشت  ١٧

 

 

  

اين نیرنگ اتابك را متوجه بود كه اين جلسه و جلساتى از اين نوع را اتابك از اين  در پايان جلسه روز قبل دولت آبادى

تحرك دارند به سكوت و  تشكیل مى دھد تا ضمن انداختن تفرقه میان آزاديخواھان، آنانى را كه بیش از ديگران روى

 .سامان يافته را مضمحل و نابود سازد و در حقیقت اين نیرويى كه تا حدى. سكون نزديك نمايد آرامش و

كرد و نیمى از بدنش فلج شد و مملكت به او سرگرم شد و احتشام  در ھمین اوقات مظفرالدين شاه ھم سكته ناقص

 .سرحدات كردند السلطنه را روانه

 .گفت اتابك ھم ھمه چیز را فراموش كرد و ديگر از عدالتخانه سخنى نمى

دعوت به برھم زدن اين آرامش سلطانى  شب نامه ھا و اعتراضات دوباره برخاست تا آن شب نامه ذكر شده كه علما را

 .به اتابك نوشت كه چه شد آن ھمه عھد و پیمان طباطبايى ديگر طاقت نیاورد و نامه اى تند.مى كرد

است از خرابى اين مملكت و استیصال اين مردم و خطراتى كه اين صفحه را  كو آن ھمه راز و عھد و پیمان، مسلم»

مجلس و  است خوب مطلعید و ھم بديھى است و مى دانید اصالح تمام اينھا منحصر است به تاسیس احاطه نموده

عالج ھم معلوم اقدام نمى فرمايند؛  شناخته و طريق اتحاد دولت و ملت و رجال با علما، عجب در اين است كه مرض را

ً قريب واقع شد، لیكن ما مى خواھیم به دست پادشاه و اتابك خودمان باشد، نه به دست روس و  اين اصالحات عما

 «.عثمانى انگلیس و

ض آيا ضعیف در عالج چنین مري خطر نزديك و وقت مضیق و حال ايران حال مرض مشرف به موت است احتمال برد»

است؟ به خداوند متعال و به جمیع انبیا و اولیا قسم به اندكى  مسامحه رواست و يا عالج را به تاخیر انداختن سزاوار

در  من اگر جسارت كرده و بكنم معذورم، زيرا كه ايران وطن من است، اعتبارات من» «.مى رود مسامحه و تاخیر ايران

اين دولت است، مى بینم  حل است، عزت من، عنوان من، تمام بسته بهاين مملكت است، خدمت به اسالم در اين م

اعتبارات من مى رود پس تا نفس دارم در نگھدارى اين  تمام اين مملكت به دست اجانب مى افتد و تمام شئونات و

 «.جان را در راه اين كار خواھم گذاشت مملكت مى كوشم، بلكه ھنگام لزوم

طاھره و ائمه ھدى قسم مى دھم، بريزيد آنچه در دامان است، اين  و صديقه) ص(حضرت واال را به خدا و رسول»

تاسیس  اسیر روس و انگلیس و عثمانى نفرمايید، عھد چه شد، قران چه، عھد ما براى كار يعنى مملكت و اين مردم را

ً، اقدام در اين كار فرموديد، ضر و ھمراھیم، اقدام نفرموديد ما ھم حا مجلس بود واال ما به االشتراك نداشتیم، مختصرا

ً اقدام نمودم يك تنه اقدام خواھم كرد يا انجام مقصود، يا  «.مردن، از ھیچ پروا ندارم، زيرا اول از جان گذشتم، بعدا

روز ھم باشد، اثر سم قاتل را  عاجزانه التماس مى كنم، ھر چه زودتر اين كار را انجام دھید، تاخیر اين كار ولو يك باز»
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اتحاد ملت و دولت و رجال دولت و علما، نتايج حسنه ديگر  فعالً دفع شر عثمانى نمى شود، مگر به اين مجلس و دارد،

  «.مصدع نمى شوم، والسالم محتاج بیان است، فعالً بیشتر

   

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

   مردم مى خواھند لقمه در دھانشان بگذاريم

   ابوذر معتمدى

   

   ١٢٨۵ارديبھشت  ١٨

 

 

  

نامه ديگرى بود كه صبح بر سر منازل و مغازه ھاى خود يافته بودند، سخن از  صبح امروز، میان بازار، صحبت از شب

 .پاسخى كه در شب نامه بود و سخن از آينده اى كه خواھد شد پرسش و

داريم،  بك نوشته كه ما تا جان در بدنآقاى آقاسیدمحمد ديروز چه كاغذ خوبى در اين باب به اتا كه» شما خبر نداريد»

 .دست از مطالبه حقوق ملت برنمى داريم

 ديدم، خداوند به آقاى آقامیرزا سیدمحمد عمر بدھد، باز میان مالھا اگر يك نفر باشد بلى خبر دارم، سواد كاغذ را ھم

و آنھا ھمه روز فكر ترقى  كشیماوست كه به فكر ملت است، و آقايان ديگر به فكر خودشان ھستند، ماھا بايد زحمت ب

فايده پیغمبر صل هللا علیه وآله از براى مردم ھمین بیان  آخر مگر. و توسعه اداره و جلب منافع و مداخل خود باشند

آقايان نجف و اينجا ! مقام ترويج احكام سیاسیه و مملكت دارى و تھذيب اخالق ھم بود طھارت و نجاست بود؟ يا در

آخر فايده ايشان منحصر است  ز پرتو امت پیغمبر صل هللا علیه وآله مى خورند و زندگانى مى كنند،از يك عمر كه ا پس

بیفزايند يا كم كنند ديگر در فكر اين نیستند كه ظلم عالم را  به اينكه در حاشیه رساله يك مرتبه بر عده غالت استنجاء

ترويج آن  مبر و امیرالمومنین و ائمه علیھم السالم براىدست رفتند، دولت و ملت اسالم كه پیغ فراگرفت، مسلمانان از

فروع چسبیده، اصل را از دست داده  شھید شدند، از میان رفت، دشمنان دين از ھر طرف روى آوردند و علما به بعضى

 .اند

بدھید ايشان ھم حرف دارند مى گويند ما كه زحمت براى مردم مى كشیم،  شما به فرمايش علما و آقايان ھم گوش•

به فكر حال  غیرت و نادان ھستند، چرا در مقام عدل و داد برنمى آيند؟ فرض ما نبوديم، مردم نبايد مردم خودشان بى

ه كنید مى دانید صدر اسالم را مالحظ اگر. خودشان باشند؟ مردم مى خواھند بى زحمت لقمه در دھان آنھا بگذاريم

مردم از جان و مال خود مى گذشتند و پیغمبر خود را يارى مى  كه حضرت رسول يك تنه كار از پیش نمى بردند، بلكه

 .بردند نمودند و پیش مى
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ھاى آن دوران است كه در آن به  اين شب نامه كه به صورت سئوال و جواب تنظیم شده از تاريخى ترين شب نامه

 .براى عدالتخانه تا نامه ديروز طباطبايى به اتابك آمده ه شده و در آن سیرى از دستور شاهچندين واقعه اشار

نمايند،  عدالتخانه و اجراى قانون در كلیه امور مملكتى را داده و مكرر حكم فرموده اجرا شاه كه دست خط تاسیس•

 .ديگر چه تقصیر دارد

خودش يك سلطان مستقلى است، ھرچه را كه میل دارد اجرا  كهچه فايده، كى حكم شاه بیچاره را مى خواند، اتابك 

چندماه كه  در نامه ديروز سید به اتابك براى اولین بار در طى اين.ندارد زير سبیل مى گذارد مى نمايد، ھرچه را كه میل

اى مجلس به لیست خواسته ھ وارد كردن.آزاديخواھان به قصد عدالتخانه مشغول بودند، لفظ مجلس آمده است

اما ايشان به علت شرايط موجود، درنگ كرده و آن را به  آزاديخواھان شايد از ابتدا خواسته طباطبايى و بھبھانى بود،

 ديروز كه اين لفظ برخواسته ھا افزوده شد، مسلم شد كه ايشان به دنبال مشروط و محدود از.روز بھترى واگذار كردند

خود را در جريان  ديروز كه اصولى ترين و مھم ترين خواسته مشروطه خواھان از. كردن سلطنت شاھى ھستند

شدند، كه آينده اى متفاوت از پیش را برايشان  عدالتخواھى خويش عنوان كردند، وارد مرحله تازه اى از مبارزات خويش

  .رقم زد

   

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

   تنش ھاى داخلى رو به افزايش است

   ابوذر معتمدى

   

  ١٢٨۵ارديبھشت  ١٩

 

 

  

پاسخى به نامه آقاسیدمحمد نمى دھد و به طور شفاھى اعالم مى كند  اتابك اعظم سخت برآشفته بود و مكتوب،

ناراحت  طباطبايى از اين جواب سخت. نیستم، مملكت پادشاه دارد، ھر طور فرمودند آن طور بايد من صاحب مملكت

 .را انتشار عمومى مى دھدشده و اصل مكتوب فرستاده شده به عین الدوله 

متفق القول قرار بر اين  اين میان آقايان جمع شده و مجلسى را تشكیل مى دھند كه براى ادامه كار تصمیم بگیرند، در

كنند و از شخص اتابك خدمت ايشان دادخواھى  مى شود تا گروھى از آقايان خدمت شاه رسیده و مشكالت را عرض

ً از سیدعبدهللا  وقت مىاز دربار براى اين كار . كنند خواھند، اتابك متوجه اين عمل مى شود پیش دستى كرده شخصا

 .براى شرفیابى دعوت به عمل مى آورد بھبھانى

رفتن را صالح نمى داند و تقاضاى شرفیابى حوزه اسالمى را مى كند،  سیدعبدهللا با توجه به قرارى كه ھست تنھايى
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 .د تن از آقايان بیايیدفرستد، كه با چن عین الدوله پیام مى

فرمانفرما چندى پیش حكم حكومت كرمان . فرمانفرما با حاج محمد میرزا بود اخبار ديگرى كه در شھر پیچیده نحوه رفتار

نمود تا بلكه بتواند به  در راه خود چند روزى را در قم توقف. كرده بود و از كرمانشاه به سمت كرمان حركت  را دريافت

الدوله ممانعت كرد و فرمانفرما با ناراحتى روانه كرمان  و سرى ھم به خانواده و امالكش بزند، اما عینتھران وارد شود 

 .شد

به خدمتش  خطه كرمان چند روزى را در رفسنجان اقامت گزيد و در اين چند روز اكثر بزرگان منطقه در ابتداى ورود به

او نه به خدمت شاھزاده رسید، . بود ى را در تبعید گذراندهشرفیاب شدند، جز میرزا محمدرضا مجتھد كرمانى، كه مدت

 .اى جھت عرض ارادت به شاھزاده نوشت نه كسى را از طرف خويش گسیل داشت و نه حتى نامه

ديدار خصوصى از آقا يحیى و بحرالعلوم از مستقبلین خود خواست تا به  فرمانفرما از اين حركت خشمگین شد و در يك

. مشھد نفى بلد كنم و او را در ظاھر به كرمان روان نمايند، اما تاكید كرد كه به من حكم شد تا او را به سراغ میرزا روند

به سراغ میرزا رويد و او را به نزد من آوريد، اين دو  روز بعد در مجلس عمومى فرمانفرما اين دو تن را در جمع صدا زد كه

 .انه ساختندرا به سمت مشھد رو تن به سراغ میرزا رفتند و او

عمل با میرزا سخت برآشفت و براى عین الدوله پیغام فرستاد كه  اين اوضاع به تھران رسید، جناب طباطبايى از اين

   كرديد؟ دست خط صادر كرد كه وى را با احترام به كرمان بازگرداند، در عمل عكس آن رفتار شما قول داديد و شاه

   

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

   يستشاه ھم گر

   ابوذر معتمدی

   

 

 

  

 ١٢٨۵ارديبھشت  ٢١و ٢٠

صراحت  ديروز چندتن از علما راھى دربار شدند، در اين جمع طباطبايى حضور نداشت، يكى به علت براساس دعوت

آنكه بتواند اندكى بدين وسیله  لھجه اش كه اتابك دوست نداشت او در جلوى شاه آن گونه سخن به میان آورد و ديگر

 .گردد موجب اختالف میان طباطبايى و بھبھانى

 .نفر دعوت شده ديگر به خدمت شاه مى روند٣بھبھانى به ھمراه 

شورا مى گويد، در حین دعا،  سیدعبدهللا در اين ديدار به شاه دعا مى كند و از شرايط جامعه و مسئله عدالتخانه و آقا

كه به علت مريضى، رقت قلب بیشترى پیدا كرده  سید گريه مى كند و شاه را بیش از پیش دعا مى كند، شاه ھم
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پس از ديدار بھبھانى يقین پیدا مى كند مشكل اصلى . بقیه دعا مى كند بود، گريه مى كند و در حق سیدعبدهللا و

 .لتخانه و شورا استدر دل موافق عدا اتابك است و شاه

در میان جمع ھمفكران، اين نتیجه حادث مى شود كه در حال حاضر  پس از اين ديدار و بازگو شدن مسائل پیش آمده

 .اتابك است و بايد سعى در عزل او باشد علت اساسى مخالفت ھا

٢١/٢/١٢٨۵  

نامه  ان به مشھد عین الدوله در جواباجبارى و دوباره میرزا مجتھد كرمانى از اطراف كرم به دنبال جريان تبعید

بدھیم تا او به مسافرت رود و نذرى  طباطبايى در توجیه اين عمل مى گويد كه به ما از كرمان خبر داده اند كه ما اذن

 .داديم كه دارد بر جاى آورد، ما ھم اذن

شاھزاده «لگراف فرستاد كه كرمان ت طباطبايى و ديگر آقايان پاسخ دادند كه خالف به عرض رسیده، اتابك ھم به

محمدرضا را مانع شوند از رفتن به خراسان و ايشان را روانه كرمان كنند،  فرمانفرما چندسوار روانه داريد جناب حاج میرزا

 «.روز ايشان مختارند در رفتن به ارض اقدس و يا آمدن به تھران پس از دو سه

شده  و برآشفت كه اين تلگراف براى كسى كه نزديك ارض خراسانرا به طباطبايى نشان دادند، ا وقتى كه متن تلگراف

 .خود باعث ناراحتى ديگرى است

 .و میرزا به مشھد روانه شد. گرديد اجبار طباطبايى مانع از عملى شدن اين متن

ه مشھد، وى ھمه راه داخل شھر را پیاده طى كرد و در راھش ھنگام نقل است در زمان ورود حاج میرزا محمدرضا به

  .عجیبى برپا بود

كه فرمانفرما ھم براى  آصف الدوله حاكم خراسان پانصدتومان ھديه فرستاد، وى قبول نكرد اين در حالى بود

  .نكرد عذرخواھى براى وى مبلغى را فرستاد كه او قبول

   

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

   شھر قرق نظامیان است

   ابوذر معتمدى

   

  ١٢٨۵ارديبھشت  ٢٣و ٢٢

 

 

  

اقدام نفرموديد، «: نامه چند روز پیش طباطبايى به عین الدوله اينچنین آمده بود در. امروز شھر قرق قشون دولت است

اين نامه يكه خورد به خصوص از آن  عین الدوله از».از ھیچ پروا ندارم. تنه اقدام خواھم كرد، يا انجام مقصود، يا مردن يك
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خوانده بود و تصور مى كرد در يكشنبه علما حكم جھاد مى دھند  مه را يكشنبهاو اين كل.»يك تنه«قسمت كه آمده بود 

قشون  اتابك براى ايستادن در جلوى اين حركت دستور داد تا چند. با حكومت خواھند ايستاد و خود در پیش به مقابله

بود، به طورى كه كوچكترين  دولتى در روز يكشنبه تھران كامل در تصرف قشون. از قزوين به عنوان كمك به تھران بیايد

و حمله اى درنگرفت، تنھا چیزى كه نتیجه اين اشتباه بود به قول  اما ھیچ اتفاقى نیفتاد. حركت مردم را در نظر داشتند

و دور  آنكه مردم فھمیدند صدراعظم ھم مى ترسد و ديگرى آنكه صدراعظم شاه را از مردم ترساند ناظم االسالم يكى

 .كرد

 ارديبھشت ٢٣

در اين ديدار قصد دارد ھم نظر اتابك به خود را بداند و ھم تا حدى  او. دولت آبادى در اين اوضاع به ديدار اتابك مى رود

مى زنند و  زمان ديدارشان بین الطلوعین است و تا پاسى از روز گذشته قدم. باشد او را نصیحت كند كه امكان داشته

 نمى كنید؟ چرا زودتر در اصالح امور اقدامدولت آبادى سئوال مى كند . صحبت مى كنند

مى بینم، اما در اين كار ھرچه اقدام  عین الدوله معتقد است چھل سال است به ھر كارى كه اقدام مى كنم موفقیت

اصالح شیوه صحبت مى كند، جواب را به نوعى ديگر مى شنود او  ھرچه دولت آبادى از. مى كنم نتیجه نمى دھد

اصالح  تا شیوه تصمیم گیرى. را بايد به دست خود مردم سپرد و آنھا را در كار مداخلت داد كه كار سخن از آن مى گويد

ھر وزارتخانه چند نفر را آماده كنند  جواب مى شنود كه بلد سپرده ايم وزرا از. شود و مردم خودشان در اين دخالت كنند

لت آبادى از حضور مردم مى گويد، عین الدوله از ھرچه دو. نمايند تا در مجلسى به جمع بنشینند و تصمیم گیرى

مى پرسد پس علماى روحانى چه مى شوند، مى گويند چند نفر را مشخص مى كنم كه به  دخالت وزرا مى خواند،

را كه اين ملت را به  خدا نیامرزد كسى«شروع به ناله مى كند كه .قاضى، قضاوت كنند تا ايشان ھم آرام شوند عنوان

از سوى .سنگین دولت را زير بار بدھى عظیمى برد مقصود او امین السلطان است كه با گرفتن قرضى» .اين روز نشاند

ً سالى سه كرور تومان از دولت دريافت مى . دارد ديگر او از حوزه اسالمى ھم دل پرى عین الدوله عنوان مى كند جمعا

  .روطه به دنبال اضافه شدن مواجب مجموعه خويش ھستندباز ھم عده اى از مش كند ولى

   

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

   مصلحت جمھور

   ابوذر معتمدى
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پايتخت را تكان داد به خصوص كه اين واقعه با اعمال شنیع سردار مكرم نايب  خبر رفتار مستبدانه شعاع السلطنه،

احواالت شاھزاده  باعث اين. ه از ظلم به شاھچراغ ھمراه بوددر به خاك و خون كشیدن مردم پناه برد حكومت فارس

امالك خوب فارس را به ثمن بخس از دولت  ماجرا از آن وقت آغاز شد كه او. شعاع السلطنه و مال اندوزى وى است

مرغوبى بود كه در دست مردم قرار داشت و حتى بر روى زمین ھايى  خريد و پس از آن به دنبال زمین ھاى خوب و

 از زمین ھاى بدون سند شروع كرد تا به زمین. ناصرالدين شاه به مردم فروخته شده بود دست گذاشت كه در زمان

مدد زور سلطنت به نام  ھايى رسید كه ھر يك سند و صاحبى رسمى داشتند و ھر يك را به جھتى و سببى و البته به

سردار مكرم اداره حكومت را به دست گرفت ابتدا  اشزمانى نیز كه رخت سفر فرنگ بر تن كرد و جانشین . خويش كرد

 يافتند اما مسئله افتادن از چاله به چاه بود، ظلم تا آنجا پیش رفت كه مردم در مردم بر اين فكر بودند كه رھايى

گلوله از ھم پاشید و  شاھچراغ به عنوان اعتراض جمع شدند كه جمعشان به بھانه نظم توسط سربازان سردار، با

از ھر طرف صداى اعتراض بلند بود و علما و . بردند ن نفر در خون افتادند و بعضى پناه به كنسول خانه انگلیسچندي

 .اعتراض به شاه نوشتند مردم تلگراف ھاى فراوانى اندر باب

محمدحسن شیرازى به تھران نوشته شد كه دست  در اين بین يك تلگراف از طرف روحانى خوش نام آن خطه حاج

نوشتار باب جديدى بود در عنوان كردن خواسته ھاى آزاديخواھان و مھمتر  اين نوع. مايه اى براى آزاديخواھان گشت

 .بودن خواسته ھاى علماى خارج از تھران با تھرانیان مشخص شدن يكى

ه اسالمیت و رعايت ناموس طريقه اثنى عشريه كسى را حمايت حوز_ هللا تعالى  حضور حضرت اقدس ولیعھد ايده»

 .خواھد بود كه وارث تاج و تخت است و حارس مملكت و گزيده اخراج شايسته

توابع  اين توھین عظیم و ظلم مااليطاق حكومت تمام اين خادمین شريعت محمديه و سكنه شھر و اكنون براى ...

جنبش است براى رفع فاعل اين  ناھنده ايم و تا آخرين شريان درشیراز در بقاع متبركه به باطن شريعت مقدسه پ

ما اين بود كه دولت عبارت است از ھیات رجال دانشمندان  تاكنون عقیده. توھین به اسالم و رفع حاكم ظالم حاضريم

كه لفظ  فرنگى مآبان تازه و از طبیعى مذاقان پوسیده و روزنامه خوانان خوشیده سیاسى دان نه منحصر به يكى از

علما و ملت ھر  مطلقه مستبده آموخته و حال آنكه ايران جمھورى اسالمى است چه از عھد سلف تا حال خلف دولت

بلكه رعاياى ھر دھكده كه به كدخداى  شھرى به حكومت شورش كردند دولت با مصلحت جمھور حاكم را عزل فرمود،

ً به عزل كدخدا حكم داد النتر و خان ھیچ طايفه و ايلى را نتوانستند علما كنند و بلكه ك خود شوريدند، مالك قھرا

ً از ھمان طايفه و ايل و خان و كالنتر را انتخاب نمودند و بدين خارجى را به جاى او مبنى باز يك  نصب، بلكه مجبورا

 «.جمھورى مارشك فرانسه و آمريكا است

لدوله رساند، عین الدوله ھم جواب شاه را براى شاه نوشت و به عرض عین ا طباطبايى ھم نامه اى بدين مضمون

برسد، اما در باب  عالءالدوله را مى فرستیم به عرايض شما«. فرستاد تا براى علماى فارس مخابره كند براى طباطبايى

رسیدن اين جواب و ناامید شدن مردم » .ندارد امالك ما اينھا را مرحمت فرموديم به شعاع السلطنه و ديگر برگشت

براساس ھمان فرمان شاه، شاھزاده شعاع السلطنه معزول شد و . ببرند تا به كنسول خانه انگلیس پناهباعث شد 

   .عنوان نايب حكومت راھى فارس شد وزير مخصوص به

   

........................  
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   خبر شورش مشھد

   ابوذز معتمدی

   

   ١٢٨۵ارديبھشت  ٢۵

 

 

  

به خصوص كه اين مرتبه نه در عزاى حسین و يارانش بلكه از ظلم رفته . خروش آورد گريه طباطبايى بر منبر، تھران را به

حكومت خطه خراسان  .اوضاع خراسان به حدى وخیم بود كه سید را در باالى منبر به گريه كشاند. وطنانش بود به ھم

 .بود چندى بود روزى آصف الدوله گشته و او را راھى اين ديار كرده

توجه داشت اما از احتكار ھم ابايى  تعبد و زاھد بود و به ريزترين احكام فقھى در انظار عمومىوى در ظاھر فردى م

. تومان به رعیت عرضه كرد ٢٠تومان خريد و پس از مدتى تا منى  ٢او گندم را با پول حكومت از مردم منى . نداشت

از  بقه يافت و تعداد فقرا ھر روز بیشرسیدن او خوراك و پوشاك در آن محدوده قیمتى بى سا طى دوران به حكومت

مشھد وارد شده و در صحن حرم  تا آنكه يك روز تعداد زيادى از سیستانیان حاشیه نشین به اعتراض به. ديروز شد

 .كردند بست نشستند و فرياد گرسنگى و اعتراض خود را بلند

نامه اى به حاكم نوشتند كه آصف الدوله به  داطالب ابت. اين تحصن و اعتراض ادامه يافت تا طالب ھم به مردم پیوستند

طالب به سراغ علما رفتند و از ايشان خواستند با پیوستن به مردم بر ضد  پس از اين جواب مردم و. آن وقعى ننھاد

در جمع طالب  از میان علما آنان كه مراوده اى با حكومت نداشتند حاضر شدند. آصف الدوله كوشش كنند رفتار و اعمال

آصف الدوله پیام فرستادند كه يا نان و  لماى خارجى حاج سیدعباس و حاج سیدابراھیم لنكرانى به عنوان بزرگ بهو ع

جمعیت را متفرق سازيم يا ما تمام تالش خود را به كار خواھیم بست تا تو  گوشت مردم را ارزان در اختیار بگذار تا ما

كه اين بلوا  ير سر متولى باشى داماد شاه است و به او پیام دادالدوله گمان مى برد تمام مشكالت ز آصف. عزل شوى

خواست، خود چاره اى بر اين شورش  متولى باشى با عنوان اين مسئله كه تو حاكم ھستى از او. را خاموش كن

دند، بعد جمعیت حاضر در صحن كه از آصف الدوله ناامید شده بو روز. داشته باشد، زيرا مشكل مردم غذاى روزانه است

 مردم خشمگین ابتدا به. اين مسئله باعث چند برابر شدن جمعیت شد. و شروع به زدن كردند به سراغ نقاره ھا رفتند

احتمال اين حركت را مى داد از  معاون التجار كه. سمت خانه معاون التجار كه گران شدن نان با ھم دستى او بود رفتند

با ديدن مردم دستور تیراندازى صادر شد و مردم ھراسناك . بود قرار داده پیش خدمه خود را مسلح كرده بود و در موضع

پناه  عده زيادى كشته شدند، مردم وحشت زده به حرم. قزاقان ھم با ديدن مردم آتش گشودند .به ديگرسو فرار كردند

مردم فردا با تھیه اسلحه به تالفى  آصف الدوله ترسید. بردند، اما آنجا نیز گماشتگان به سمت مردم تیراندازى كردند

كه او با ترفندى با بستن درھاى حرم مردم . كه غائله پايان يابد از متولى باشى خواست. كشته شدگانشان به پاخیزند

تھران رسید و  اين خبر و شرح آن به. پراكند و سیدعباس و سیدابراھیم را به بھانه اى دستگیر كرد را از داخل صحن

   .طباطبايى شدباعث آن عمل 
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......................................  

   عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

   ابوذر معتمدی

   

 

 

  

بارگاه امام شلیك كرده كه اينچنین مردم شوريده اند و آن شد كه در تھران  خبر آن بود كه آصف الدوله به گنبد و

ً نامه اى به مظفرالدين. آنچنان منبرى رفت و گريست طباطبايى به شاه نوشته  سید تصمیم گرفت اين مرتبه مستقیما

 .و او را به احوال مملكت آگاھى دھد و مسائل به وجود آمده و ظلم ھاى رفته بر مردم را با خود وى در میان گذارد

له در اذھان بود مى دانستند او به ھر نحوى كه از عملكرد عین الدو با مشورتى كه انجام شد به علت پیشینه اى كه

يك  اخبار به پادشاه جلوگیرى مى كند، به ھمین خاطر از نامه شش رونوشت تھیه كردند و ھر ممكن باشد از رسیدن

مجلس سخت در ابھام قرار  با عملكرد عین الدوله سرنوشت عدالتخانه و.را از طريقى به عمارت پادشاھى فرستادند

تحت فشار قرار مى داد كه سريع تر تكلیف را با  امه ھايى كه براى علما فرستاده مى شد ايشان راداشت، شب ن

  .عین الدوله و شاه روشن سازد

انداختن و جزئیات فرعیه را وجھه مقصود  عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد، امروز به فرع پرداختن و اصل مقصود را كنار»

ھمچنانكه ملت كم كم دارد از خواب غفلت بیدار مى شود و پى به  ساختن از طريق حزم و احتیاط دور است چرا كه

 امروزه در ھر ملت و دولتى كه در روى زمین است از براى عموم رعیت و قاطبه افراد ملت حقوق خود مى برد كه

خدمتگزاران دولت حقوقى  يد از طرف دولت اداى آن حقوق شود و نیز از براى طبقات نوكر وحقوق معینه است كه با

 ....برسند است شخصى كه بايد در راه خدمت به ملت و دولت بدان حقوق

مقام انسانیت قدمى نگذارد و از آدمیت  ھمچنین خائنان اين دولت ابدمدت و نفس پرستان بى مروت كه ھنوز در -

نفر و نوكر و اسب و استر و اسباب تجمل و زينت ظاھرى مى دانند و  مراتب را منوط به لباس و نشان وبويى نشنیده 

خود را مباح  بساط قرب سلطنت پیدا كردند ما بیچارگان را باالستحقاق عبید خود دانسته مال و جان ھمین كه راھى در

بزرگ مفتوح شود و اين امر بزرگ صورت گیرد و  ر مجلسو اين نكته را نیز درك كرده اند كه اگ. مى شمردند و مى بردند

شود ھر قدر بر ترقى ملت و آبادى مملكت افزوده شود از قدر و قیمت و  قوانین عدالت و دين نبوى در مملكت شايع

ملوكانه مجرى  ديوسیرتان كاسته خواھد شد، حتى االمكان در مقام رد و منع ھستند كه مضمون دستخط شأن اين

القاى شبھات مى نمايند كه مشتى  ين مجلس صورت خارجى به ھم نرساند و نیز در خاطر مبارك شاھانهنشود و ا

آنارشیست شنیده مى خواھند تقلید از آنان بكنند و بر  مردمان بى سروپا به خیاالت واھى افتاده اسمى از

ى غافلند از اينكه اين ترھات از ول... مقصودشان جز ھرزگى و شرارت چیزى نیست ضدسلطنت و دولت اقدام نمايند و
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خاطر مبارك ملوكانه  ھمان دور ھم نشستن و خلوت كردن و صدق مطلب را پنھان دانستن و به عرض نرسانیدن و براى

  «.را از حقیقت امر آگاه نساختن خوب است

   

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

   تفرقه افكنى میان مشروطه خواھان

   

  ١٢٨۵ارديبھشت ٢٧

 

 

  

تالش ھايش در چندماھه گذشته جھت ايجاد اختالف بین علما، ھیچ خللى در  لدوله از اين موضوع كه على رغمعین ا

دلیل تالش كرد  پافشارى مخالفینش ايجاد نكرده بود بلكه مستحكم تر نیز شده اند، رنج مى برد به ھمین استقامت و

بتواند با تحريك حس جاه طلبى روحانیون و تامین  از راه ھاى مختلف روحانیون را از اين گروه جدا كند و فكر مى كرد

  .كار شود منافع شخصى آنھا موفق به انجام اين

ان به او اطمینان زبردست بود و بیش از ديگر عین الدوله در اين راستا شیخ زين الدين كه مردى باھوش و زيرك و ناطقى

 .روحانیونى كه رھبرى نھضت را عھده دار بودند فرستاد داشت را با پیغام و دستوراتى كه به نزد

 به دستور عین الدوله روساى مالھاى مخالف را يك به يك مالقات كردم و از قول عین شیخ زين الدين مى گويد بنا

و سلطنت دوستى و مودت  ريه بر ايران ھمیشه بین روحانیتدر صد و بیست سال حكومت قاجا«: الدوله به آنھا گفتم

 «...روحانیون صدچندان بیش از بیش از سابق شد در كار بوده است چنانچه در دوره سالطین قاجاريه قدرت و احترام

: دكدورت ھا در اين چند ماه اخیر بى پايه بوده است از قول عین الدوله مى گوي سپس با اذعان به اينكه مشكالت و

ستايش آقايان بر  سپس با مدح و» ...چه سعى كردم اين اختالفات كوچك را رفع كنم متاسفانه موفق نشدم من ھر«

آقايان با حسن نیت و بدون آنكه بدانند و بخواھند » :پايه اطالعاتش و وسايل زيادى كه در اختیار داشته است مى گويد

جمھورى طلب بى دين كه مقصدى جز انقراض مملكت و از مشت مفسده جوى  و اطالع داشته باشند آلت دست يك

 «.ندارند شده اند میان بردن روحانیت

پرده نشسته اند و با ريسمانى كه در دست دارند مثل  اين مردمان فتنه جو كه در پشت« :زين الدين در ادامه مى گويد

ت شما عدالتخانه در ايران برپا كنند را مى رقصانند، اول مى خواھند به دس خیمه شب بازى مردم عوام و بى سواد

بپردازند و روحانیت را  دارند با دستیارى شما مرا معزول كنند و سپس شاه را از میان بردارند و بعد به شما سپس قصد

ھمكارى و يگانگى با دولت و خودم دعوت مى كنم و  اين است كه شما را به«: و در انتھا مى گويد» .ريشه كن كنند

 «.در تقويت آقايان و انجام مصالح خصوصى آنھا فروگذار نكنم آنچه را كه در قوه دارمقول مى دھم 
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و  شديدى كه بین عین الدوله و مخالفین و ھمین طور اتحاد و صمیمیت كه بین آزادى خواھان با توجه به بى اعتمادى

بدين سان ديگر كارى از دست عین  .روحانیون عدالت خواه ريشه دوانده بود جدا كردن آنھا از ھمديگر بسیار سخت بود

  .برگشت شده بود الدوله برنمى آمد و انقالب وارد مرحله اى غیرقابل

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

   دلواپسى مشروطه خواھان

   ١٢٨۵ارديبھشت  ٣٠و٢٩و٢٨

   

 

 

  

 ٢٨جمعه •

طبايى با  از اين رو طبا. شاه مطلوب علما نبود و نشان مى داد اين پاسخ از عین الدوله است  پاسخ نامه طباطبايى به

تصمیم مى گیرد نامه اى ديگر به  توجه به فشارھاى موجود و شب نامه ھاى متعددى كه در منزل آقايان مى اندازند

وطه خود مى نويسد كه اين تصمیم در در تاريخ انقالب مشر ملك زاده.شاه بنويسد و در آن مشكالت را بیان نمايد

رھبران آزاديخواه كه ھر شب براى بررسى مسائل روز گردھم مى آمدند گرفته شده  جلسه مجمع روساى روحانى و

توسط جمعى از  مى توان حدس زد نامه» ...فرياد دل وطن پرستان به عرض اعلیحضرت«توجه به شروع نامه  با. است

طباطبايى خطاب به شاه نوشته مى شود كه  علیھذا نامه اى توسط مرحوم. شده استآزادى خواھان نگارش و تھیه 

رئیس خواجه سرايان دربار داده مى شود تا وى نامه را به مظفرالدين  توسط حاج غفارخان قوام ديوان به معتمدالحرم

و با گذشت  ھربان بى طمعپادشاه رئوف و م:طباطبايى در اين نامه خطاب به مظفرالدين شاه مى نويسد .شاه برساند

: وضعیت ايران را چنین توصیف مى كند و در ادامه» .را چرا نخواھیم، راحت و آسايش ما از دولت اعلیحضرت است

تعدى حكام و مامورين بر مال و جان رعیت دراز، ظلم حكام و  اعلیحضرتا مملكت خراب، رعیت پريشان و گدا، دست«

 مجلس عدالت يعنى انجمنى مركب از...»«...ت ھر قدر میل شان اقتضا كند مى برندمال رعی مامورين اندازه ندارد، از

فوايد اين مجلس را اعلیحضرت  تمام اصناف و مردم كه در آن به داد عامه مردم برسند، شاه و گدا در آن مساوى باشد،

شد و خارجه طمع به مملكت شد، خرابى ھا آباد خواھد  مجلس اگر باشد اين ظلم ھا رفع خواھد. خود بھتر مى داند

 وضعیت سربازان مى نويسد و ظلمى كه به اينان مى رود و در ادامه ضمن گاليه از و ھمین طور از» ...نخواھد كرد

 .برسانند اطرافیان شاه كه نمى گذارند دعاگويان عرايض خود را مستقیم به اعلیحضرت

اوالد پادشاھند اسیر استبداد يك نفر  كرور نفوس را كهسى ! اعلیحضرتا«:نامه را به اين صورت به اتمام مى رساند

مستدعیم اين عريضه را به دقت مالحظه . كرور فرزندان خود نپوشید نفرمايید و به خاطر يك نفر مستبد چشم از سى

فرزندان  انقطاع راه چاره اى فرموده تا مملكت از دست نرفته و يك مشت رعیت بیچاره كه به منزله فرمايید وپیش از

عريضه را از غفورخان مى گیرد به او مى  معتمدالحرم كه» .االمراالعلى مطاع. اعلیحضرتند اسیر و ذلیل خارجه نشوند



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

 

٢٢ 
 

الدوله قدغن كرده است كه عريضه اى به شاه داده شود من عريضه را  گويد به آقاى طباطبايى عرض كن با اينكه عین

 .د جواب را مى فرستم در غیر اين صورت از من درخواست جواب نكنیدكنم و اگر جواب دادن تقديم حضور مبارك مى

 .به وى مى رساند معتمدالحرم رئیس خواجه سرايان ھمانى است كه پاسخ نامه اول مرحوم طباطبايى به شاه را

 ٢٩شنبه •

گذشت مردم  مشروطه خواھان ھر روز افزايش مى يافت و ھرچه مى در حالى كه فشار عین الدوله به مردم و باالخص

خود ناامید تر مى شدند، از سن پطرزبورگ خبر رسید كه شاه ايران به بیمارى نقرس  از رسیدن به درخواست ھاى

كه به  با رسیدن اين خبر مشروطه طلبان ديگر مطمئن شدند. شده است و حال وى به شدت وخیم است مبتال

 .است عین الدولهمظفرالدين شاه دسترسى پیدا نخواھند كرد و حاكم بالمنازع 

پطرزبورگ گفت وگوھاى اولیه مبنى بر  سفیر انگلیس و وزير خارجه روسیه در سن: در اين روز حبل المتین نوشت

براين اساس ايران از غرب تا سرحد دشت ھاى . اتمام رسانده اند تقسیم ايران به غرب و شرق بین خودشان را به

 گرچه. ار مى گرفت و شرق ايران و سواحل خلیج فارس به انگلستانخزر تحت لواى شوروى قر مركزى و سواحل درياى

» ايران سلطان«ابتدا در روزنامه  اين خبر. ھنوز اين صحبت ھا قطعى و عملى نشده بود ولى غیرت ايرانیان را برانگیخت

 .منتشر شد كه روزنامه رسمى دربار بود با آب و تاب فراوان

  ٣٠يكشنبه •

از . و نسبت به تعلل در انجام وعده ھا اعتراض كرده بود ايى نامه اى به عین الدوله نوشتروزھاى قبل ديديم طباطب

 عین الدوله» .اگر اقدام نفرمايید يك تنه اقدام خواھم كرد«: ھشدار نوشته بود كه جمله در آن جمله اى به عنوان

 .دستخط را اشتباه خوانده و كلمه يك تنه را يكشنبه مى خواند

را  از ھمین رو براى آمادگى مقابله سربازان. روز طباطبايى مى خواھد شورش عمومى برپا كند در اينتصور مى كند 

نیز گفته بود كه مالھا خیال  به شاه. كه بیرون شھر بوده اند به داخل شھر مى آورد و در نقاط حساس مستقر مى كند

اين روز ھیچگونه حركتى نشد و مردم در شگفت بودند  تصور در اما برخالف اين. دارند امروز بلوا كرده و شاه را بكشند

ماجرا روشن شد و مردم فھمیدند كه عین الدوله از چنان قدرت و شھامتى برخوردار  .كه چرا شھر نظامى شده است

شوكت عین  اين واقعه باعث شد ترس مردم ريخته و. از ھر حركت مردمى واھمه داشته و ھراسان است نیست و

   .ودالدوله كاسته ش

   

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

   عین الدوله، مشكل اصلى مشروطه خواھان

   

   ١٢٨۵ارديبھشت  ٣١
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وخامت گذاشته است و از پترسبرگ خبر رسیده شاه ايران به بیمارى نقرس  در حالى كه حال مظفرالدين شاه رو به

عرايض شما  جناب آقاى سیدمحمد مجتھد،«: پاسخ نامه آقاى طباطبايى توسط درباريان به او مى رسد ،١مبتال است

ھم در وظیفه خود كوتاھى نكنید و به  لیكن شما. را خوانديم سفارش به اتابك مى كنیم كه مقاصد شما را انجام دھد

ت كنید، ھیجان و فتنه را خاموش كنید و موعظه و نصیحت ساك البته اشرار و الواط را به. دعاگويى مشغول باشید

آقايان كه يقین داشتند اين نامه ھم توسط خود عین الدوله » .عموم را شامل شود راضى نشويد كه غضب و قھر ما

 .داده شده است بايد چاره ديگرى مى انديشیدند پاسخ

 در اين جلسه اكثر حضار. وگو بنشینند بھبھانى گذاشتند تا در اين مورد به بحث و گفت لذا قرار جلسه اى را در منزل

كشیده شده است محصور  به اين نتیجه مى رسند كه شاه در میان ديوار آھنى كه توسط عین الدوله و امیر بھادر

نظر عین الدوله بگیرد و خود عین الدوله نیز  است و كامالً تحت تاثیر اينان است و غیرممكن است تصمیمى برخالف

با اين حال مرحوم . دوستى پیش بگیرد و به تاسیس عدالتخانه رضايت دھد ن است كه راه صلح وبسیار مستبدتر از آ

مراجعه كنند و از  تحريك نزديكانش در اين جلسه پیشنھاد مى دھد كه براى آخرين بار به منزل عین الدوله بھبھانى با

او در جواب خواھد گفت در «: پاسخ او مى گويند در ديگران. او بخواھند با وفاى به عھد خود عدالتخانه را تاسیس نمايد

اين راى صحیح نیست چون «: مرحوم طباطبايى مى گويد» .عدالتخانه ھستم حال نوشتن نظامنامه و تدارك تاسیس

» .كشید عدالتخانه را تاسیس كند ديگر حقى بر ما نیست و خواھد گفت اين كار دو سال طول خواھد اگر قبول كند كه

و » .اتمام مھلت به آن عمل كند اگر گفت دو سال از او سند و نوشته مى گیريم كه پس از«: آقاى بھبھانى مى گويد

ھمان طور كه امروز از دستخط شاه با عذر و . است يا پادشاه دستخط و سند او معتبرتر«: طباطبايى در جواب مى گويد

تازه اگر صدراعظم عوض شود صدراعظم جديد خواھد گفت تعھدات . دنیز چنین مى كنن بھانه عدول مى كنند آن روز

است در اين  در ھمین بین آقا شیخ محمدرضا كاشانى پیشنھاد مى كند خوب» .قبلى به من ربطى ندارد صدراعظم

اى «. ى كندزند و اين آيه مباركه را قرائت م قرآن مى آورند مرحوم طباطبايى به قرآن تفال مى. مورد به قرآن تفال بزنیم

فرا نگیريد دشمنان من و دشمنان خود را دوستان و با ايشان طرح مباحث  كسانى كه كه گرويده ايد به خدا و رسول،

تصديق نكرده  مى كنید و مى فرستید به سوى ايشان دوستى را به سبب مكاتبه در حالتى كه كافرند و القا. میفكنید

بعد از قرائت اين آيات توسط » .مودت نكنید را دوست نگیريد و با ايشان پس ايشان... اند به آنچه آمده است به شما

الزم به ذكر است با اين استدالل ھا بھبھانى نیز قانع . اقدام منصرف مى شوند مرحوم طباطبايى بالجمله آقايان از اين

مخفیانه ديدار مى كند كه  البته بھبھانى چند روز ديگر با عین الدوله به صورت. پیشنھاد خود منصرف مى شود و از

 .شرح آن جريان در زمان مناسب گفته خواھد شد

 : پى نوشت

   .١٣سال،  ٣٧روزنامه حبل المتین، شماره  -١

   

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