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 ة سررشـت - نهأجـل شـ   -تعالي   از آنجا كه حضرت باري    
كفايـت مـا   با ايران را به كـف     ةسترقي و سعادت ممالك محرو    

 اهالي ايـران    ةسپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطب        
رار داده، معهذا در اين موقع رأي و        و رعاياي صديق خودمان ق    

 همايون ما بدان تعلق گرفت كه بـراي رفاهيـت و امنيـت              ةاراد
 اهالي ايران و تـشييد و تأييـد مبـاني دولـت، اصـالحات               ةقاطب

مقتضيه به مرور در دوايـر دولتـي و مملكتـي بـه موقـع اجـرا                 
گذارده شود، چنان مصمم شديم كـه مجلـس شـوراي ملـي از              

گان و علمـا و قاجاريـه و اعيـان و اشـراف و              منتخبين شـاهزاد  
ــه انتخــاب طبقــات مرقومــه در   مالكــين و تجــار و اصــناف ب

ل و تنظيم شود كه در مهام امور دولتـي  يتشك طهران  ةدارالخالف
 الزمـه را بـه عمـل     ة مشاوره و مداقـ    ،و مملكتي و مصالح عامه    

ت وزراي دولتخواه ما در اصـالحاتي كـه بـراي           ئآورده و به هي   

 اعانت و كمـك الزم را       ،ت و خوشبختي آنان خواهد شد     سعاد
بنمايد و در كمـال امنيـت و اطمينـان عقايـد خـود را در خيـر            
دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات قاطبة اهالي مملكـت         

بـه عـرض    ) يعنـي صـدر اعظـم     (به توسط شخص اول دولت      
 همايوني موشح و بـه موقـع اجـرا گـذارده            ةبرساند كه به صح   

  .شود
 نظامنامه و   ،كه به موجب اين دستخط مبارك     يهي است   بد

ترتيبات اين مجلـس و اسـباب و لـوازم تـشكيل آن را موافـق                
ن تاريخ مرتب و مهيا خواهنـد       تصويب و امضاي منتخبين از اي     

 ملوكانه رسيده و به عون اهللا تعـالي، مجلـس           ةنمود كه به صح   
 افتتــاح و بــه - كــه نگهبــان عــدل ماســت -شــوراي مرقــوم 

 قـوانين شـرع مقـدس       ي امور مملكت و اجرا    ةالحات الزم اص
داريم كه مـواد دسـتخط مبـارك را           شروع نمايد و نيز مقرر مي     
كـه   - مـا    ة اهالي از نيـات حـسن      ةاعالن و منتشر نماييد تا قاطب     

 كمـا ينبقـي     - تماماً راجع به ترقي دولت و ملت ايـران اسـت          
لـت و ايـن      مشغول دعا گويي دوام اين دو      ،مطلع و مرفه الحال   

  .زوال باشند نعمت بي
الثـاني    شـهر جمـادلي    14در قصر صاحبقرانيه، به تـاريخ       
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 همـايوني و مهـر صـدراعظم        ة داراي صـح   ،نسخة اصلي 
  .است

ــار ــاگوني ي  و تحليلهــاهــا  نوشــته، مــشروطيتةدرب گون
ـ  آنها يكنواخت و     تر  بيشايم كه    خوانده يكـسويه بـوده و در      ا  ي
ت، يهاي پراهم  چشمهسر يكي   از ، دسترسي نداشتندليل  آنها به   

گيري نـشده     تزاري بهره  ة روسي ة وزارت امور خارج   ديعني اسنا 
چـاپ  بـه    اكنون كه آن اسناد، در چندين مجلد در ايران           .است
  .استاز نگاه پژوهشگران دور مانده  همچنان ،دهرسي

 :گفت مقامي به نگارنده      قائم ياد دكتر جهانگير   زندهروزي  
 ،گيـري از ايـن اسـناد       بهـره  بـدون    ،اطالعات ما از ايـن دوران     «

 استاد  شادروان ».انباشته از كاستيهاست و چندان درست نيست      
 بـه   ،هاي پراكنده از اين اسـناد      با ديدن ترجمه  محبوبي اردكاني   

 انقـالب مـشروطيت     ةآنچه كـه تـاكنون دربـار      « :نگارنده گفت 
 چندان درست نبوده اسـت و برخـورداري از ايـن             ،يمدانست مي

 بسياري از ديدگاهها را دگرگون خواهد كرد و روشـنايي    ،اسناد
  ».بر بسياري از ناروشنيها خواهد انداخت

 آشنايي با حال و روزي كه در آن شـرايط دسـتخط             يبرا
 ، صـادر گرديـد  »فرمـان مـشروطيت  «مظفرالدين شاه موسوم به     

كـه در    - ايـران    ةدربـار را   تزاري   ةروسي جلد اول اسناد     ةمقدم
تـر   رفژهايي بـس   آوريم كه ريشه  مي- استبرلين چاپ شده  

  .به آن اشاراتي خواهد شددارد و 
تـر نيـز گهگـاه رخ        كـه پـيش    -جنبش مردمي در ايـران      «

 مخـالفتي آشـكار     بـه صـورت    1905 در پايان سـال      - نمود مي
الدولـه    عـين  تـر از ديگـران بـه        روحاني، سخت  رهبران. آمددر
كردند كـه    تاختند و رئيس حكومت را متهم مي        مي )صدراعظم(

در كل جوشـش و     . اش را از حساب دولت بسته است       بار و بنه  
ناخرسندي در بسياري از شهرها و پيش از همـه در تهـران، در       

بازداشت سيدي پير بـه فرمـان       . ميان روحانيت ديده شده است    
 نگدالنه مضروب شده بود   كه در همان هنگام، س     -حاكم تهران   

امـر موجـب    ايـن   .  شـدن ايـن آشـفتگي گرديـد        برمال سبب   -
ني بزرگ در پايتخت شد و چند تن از مجتهدان برجـسته            هيجا

 تهــران بــست ة، در حومــ)ع ( عبــدالعظيمحــضرتدر مــسجد 

 آنهـا را بـه       و نشستند، از آنجا پيامي به مـردم ايـران فرسـتادند          
 بدبختيهاي كشور   ةهم در    حكومت را  .ستي فراخواندند دو ميهن

 ،گنهكار دانستند و خواهان اصالحاتي شـدند كـه براسـاس آن           
شـاه كـه    .  داشـته باشـند    امور دخالـت   ةنمايندگان مردم در ادار   

 ،روحـانيون بـود   ديد جوششي كـه سـببش بـست نشـستن            مي
ـ   گسترش مي  ـ     ،دياب ، بـه تـشكيل     .م1906 سـال    ة در آغـاز ژانوي
 ايـران بـا     ةن برگزيـدگان همـ    اي گردن نهاد كـه در آ       عدالتخانه

 در كارهـاي حكومـت و       ،برخورداري از حق برخي مـشاركتها     
  .دنا به شور بنشيندستگاههنظارت بر فعاليت 

 كـرده   ضـي نمود كه با اين كـار، مجتهـدان را را          چنين مي 
. و سروري بزرگ به تهـران بازگـشتند        باشد و اينان با شادماني    

 با مشاركت چند    ، يك كميسيون حكومتي   1906 مارس   ةدر نيم 
 امـا   ، طرح اصالحات تشكيل گرديد    ةبراي تهي تن از مجتهدان،    

درپـي آن بـه      آوريـل بـود و       17نشست كميسيون تنها در روز      
كه به فرهيختگـي     -ت تن   ش به ه  ي لوايح قانون  ة تهي ،فرمان شاه 

الدولـه،   السلطنه، صـنيع   السلطنه، محتشم  احتشام(شهرت داشتند   
الملك و حـسين     تمنؤ مشيرالملك، م  الملك،ءمخبرالسلطنه، عال 

. رفـت  اما كار اصالحات به كندي پيش مي      . سپرده شد  - )خان
جوشش در تهران از سر گرفته شد و در اين ميـان ناخرسـندي        

الدولـه بـود كـه وي را دشـمن           در اساس عليـه شـاهزاده عـين       
ن دور كرد حكومت هم پيش از آن براي       .شمردند اصالحات مي 

تصميم اتخـاذ   ن اصالحات از تهران،     برخي شخصيتهاي خواها  
كه  -ن، برآن شد كه شيخ محمد را ئوژ بود و در پايان ماه   كرده

ـ      ةاز اعضاي برجست   ر آوازه بـود    حزب اصالحات و واعظي پ - 
 ،درپــي تــالش بــراي بازداشــت شــيخ محمــد. بازداشــت كنــد

 و پلــيس رخ داد و چــون روحانيــانبرخــوردي خــونين ميــان 
ن بـه تبليغـاتي     روحانيـا  شدگان بـود،     سيدي هم در ميان كشته    

 دكانهـا  بـستن ند و خواهـان  دشديد در ميان مردم شهر دست ز     
هايي پخش و مردم      اعالميه ،شدند و سپس به مساجد پناه بردند      

الدولـه و وزيـران تحريـك         خلع بيدرنگ اتابك اعظم عين     هرا ب 
پيامي  نجاآ در . به قم رفتند چندي نگذشت كه روحانيان   . كردند
 مـردم پخـش كردنـد و هـشدار دادنـد كـه اگـر شـاه بـه                 براي
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د و اتابك اعظم را عـزل نكنـد، بـه كـربال            زناصالحات دست ن  
 نيازهـاي   برآورده شدن خواهند رفت و مردم پايتخت از امكان        
در تهـران سـردرگمي   . مذهبي خويش محروم خواهنـد گـشت      

خورد و كار بـدانجا كـشيد    سته نظم برهم ميوفرمانروا بود و پي 
ژوئيه، نزديـك بـه چهـارده هـزار تـن در سـفارت              از  آغدر  كه  

 يا ،تر نداشت  حكومت شاه دو راه بيش  .انگلستان بست نشستند  
، ستشك مي ناراضي را با زور درهم       صربايست پايداري عنا   مي

امـا از آنجـا كـه    . زد مـي درنگ به اصالحات دسـت     يا اينكه بي  
 - نبـود كه خوب هم مسلح      -شد بر پادگان كوچك تهران       ينم

  .اميدي بست، راه دوم را برگزيد
 ژوئيه اسـتعفا داد و بـه        16 روز   )الدوله عين(اتابك اعظم   

رسماً اعالم گرديد كه    مجتهداني كه در قم بست نشسته بودند،        
 ،مشيرالدوله وزير امور خارجـه    . كند  قانون اساسي اعطا مي    ،شاه

 چون بـاز  .  گرديد منصوب ژوئيه   در هفدهم با عنوان صدراعظم    
ـ                  ةهم اعالم اصـالحات موعـود بـه درازا كـشيد، ايـن كـار ماي

 در پرتـو انـدرزهاي بهنگـام    ،گرديد كه تنهـا    مردم   ةشورش تاز 
در . نمايندگان روسيه و بريتانياي كبير به ايران، خطرنـاك نـشد          

ــاه اوت، مــسئل ــه ةآغــاز م ــه گون ــانون اساســي ب اي   اعطــاي ق
ت، در   او پـنجم  بازگشوده شـد و روز       گيشيبخش و هم  ترضاي

ن و بزرگـان    ا ديگر وزير  ،كاخ شهري شاه در حضور صدراعظم     
 موضوع رسمي مجلس نوبنياد ملي گفتگو شـد و          ةدربار، دربار 

ملي و  شوراي   اوت، مواد مربوط به برپايي مجلس        28 زشاه رو 
.  امـضا كـرد    - درنگ آغاز گرديد   كه بي  -مقررات انتخابات را    
اينـدگان در تهـران     ك بـه صـد تـن از نم        يدر پايان سپتامبر نزد   

نمايندگاني هم كه تا آن روز هنوز انتخاب نشده بودنـد،           . بودند
 سپتامبر، مجلس در  24 زرو. آمدند پس از آن تاريخ همچنان مي     
كـه در كارهـاي      -الدولـه    صـنيع . حضور شاه رسماً افتتاح شـد     

ن نخـستين   بـه عنـوا    - كميسيون اصالحات مـشاركت داشـت     
يون اصـالحات در آوريـل      كميـس . رئيس مجلس برگزيده شـد    

  . تشكيل شده بود1906
ور مورد توجه   ش ك ة سر و سامان دادن به مالي      ،پيش از همه  

 ةد كه نظر مجلس دربار    شبه زودي روشن    . مجلس قرار گرفت  

 حكومت  ستدان وامهاي خارجي منفي است و مجلس بهتر مي       
 از اعتبارات درونـي     ستتوان  مي ،شتاندازه به پول نياز دا     كه بي 
سيس بانـك ملـي در      أ ت ةدر اين زمينه انديش   .  بهره بگيرد  كشور

مبلـغ  ( اساسـي ايـن بانـك        ةميان نمايندگان پديد آمد و سرماي     
 ةبايست با گردآوري امضا در ميان طبق        مي )پانزده ميليون تومان  

تـالش  . اي نـامطلوب داد  امـا امـضا نتيجـه     . شد ميمرفه انباشته   
 از ،بـه آن نيـاز بـود   سيس بانـك  أبراي دريافت پولي كه براي ت    

انجام سـر  سـيس بانـك ملـي بـه       أ ت ة شد و انديـش    ناكامخارجه  
 دريافت وام   ةحكومت امكان نداشت كه قراردادي دربار     . نرسيد

ر حال و روز مـالي      دامضا كند و از ديگر سو، در كشور هم كه           
  .شد بسيار بدي بود، پولي يافت نمي

رو بـه  كـه چنـد سـال      - مظفرالـدين شـاه      وضع مزاجـي  
 توان رسيدگي بـه كارهـا   ؛ بدتر شد آشكارا - خامت نهاده بود  و

مــين بــود كــه در مــاه دســامبر، وليعهــد هرا نداشــت و بــراي 
 والي آذربايجان در    به عنوان تا آن هنگام      كه –محمدعلي ميرزا   

 به تهـران فراخوانـده شـد و پيـرو دسـتخط             –زيست   تبريز مي 
 ،وليعهـد .  شـد   كشور به او سـپرده     ة عالي ة دسامبر، ادار  7مورخ  

 18كـه آن را شـاه در         -پيش از همه كوشيد تا قـانون اساسـي          
.  هرچـه زودتـر منتـشر شـود        -  امضا كـرده بـود     1906دسامبر  

ين كار دولتي بود كه مظفرالدين شـاه        آخر قانون اساسي    يامضا
 به 26رفت و او شب  توان شاه با شتاب به تحليل مي . انجام داد 

  .بست فرو ، چشم از جهان1906 دسامبر 27
يض ســلطنت، و حــضور وليعهــد در تهــران، تفــدر پرتــو

مردم آرام بودند و در آغاز ميـان        . فترهيچ دشواري انجام گ    بي
در ] شـاه [شاه جديد و مجلس در پرتو نقـشي كـه محمـدعلي             

شتاب بخشيدن به انتشار قانون اساسي داشت، بهترين مناسبات         
نخستين . ي نپاييد اما اين حال و روز، دير    .حسنه پديد آمده بود   

گزينش مقامهاي بلندپايه خوشايند نبود و ميان شاه و نمايندگان 
تـدبيرهاي محمـدعلي در بركنـار       . عتمادي كاشت ا ملت بذر بي  

 خرسندي همگاني شـده  ةكردن بزرگاني كه با كارهاي خود ماي     
ار، سـپهدار نـصرالدوله     بدرامير بهادر وزير جنگ، وزير      (بودند  
الدولـه   السلطان والي اصفهان و آصف    ان، ظل  پادگان تهر  هفرماند



  4    گنجينة اسناد

 )نددشـ  ه دشمنان قانون اساسـي برشـمرده مـي        كوالي خراسان   
  . ميان برداردزاعتمادي را ا نتوانست اين بي

 بيمنـاكي بـه خـود       ةدوباره تيره شد و جنبـ     اوضاع كشور   
در همـه   .  يافـت  گـسترش جنبش انقالبي در همـه جـا        . گرفت

 پديـد آمـد كـه       »انجمن«ژه به نام    هايي وي  كميتهشهرهاي ايران،   
 مقامــات محلــي و اغلــب حتــي   وسياســتي از خــود داشــتند

  .گرفتند حكومت مركزي و مجلس را هم ناديده مي
اي  نداشت كـه برنامـه    را   توان آن    )الدولهرمشي(صدراعظم  

سوي كارهـاي مجلـس را بـه         براي حكومت بريزد و سمت و     
 و مـشاركت    كه با وامهاي خـارجي       -مجلس هم   . دست گيرد 

 چيزي  -  گمركات، سخت مخالفت كرده بود     ةبيگانگان در ادار  
پيامـد تبليـغ عليـه بيگانگـان، همانـا          . نداشـت براي جايگزيني   

 بود كه خدمتهايي بزرگ     )وزير گمركات (استعفاي نوز بلژيكي    
ميان .  گمرك را به ترازي باال رسانيده بودةبه كشور كرده و ادار

ــضودو  ــان  الدو  صــنيع، برجــستهع ــعدالدوله در پارلم ــه و س ل
ـ اي سخت درگرفته بود كه   مبارزه هـاي    اليحـه ة همـ ،ر اثـر آن ب

 ةديد شيراز  شاه كه مي  . وم به شكست بود   كقانوني پيشاپيش مح  
كارها يكسره درهم ريخته اسـت، بـرآن شـد تـا اتابـك اعظـم                

 در  آخـر كـه چنـد سـال        -را   وزير اول پيشين     ،)السلطان امين(
  . به حكومت بگمارد–ود خارج به سر برده ب

 آوريـل بـه ايـران آمـد و بـر سـرير              ةاتابك اعظم، در نيم   
مجلس سخنراني كرد و    در   آوريل   24او روز   . حكومت نشست 

كـه سـخت دچـار كمبـود         -مين نان پايتخت    أ ت يگفت كه برا  
 و حكمرانـان واليتهـا را كـه عليـه         انديشيده تدبيرهايي   - است

سـخگويي بـه پايتخـت    اآنان در مجلس شكايت شـده، بـراي پ     
 ،سخنان اتابك از همدردي برخـوردار گرديـد       . فراخوانده است 

 زيـرا   ؛اما وضع وزير اول همچنان بسيار لرزان و ناروشـن بـود           
گرفت و مبارزه با آن تنها       پيوسته باال مي   هرج و مرج در كشور    

توانـست   با برخورداري از يك نيروي نظامي خوب و پول مـي          
چنـدي  .  نه اين را داشت و نه آن را         اما حكومت  ؛كامياب باشد 

ــدازه  ــا ان ــشتيباني مجلــس ت ــويژه  از پ ــود و ب اي برخــوردار ب
اي هـ اما گروه . كرد  از او حمايت مي    ،الدوله رئيس مجلس   صنيع

اي نداشتند و در ميان محافل       بانفوذ در خود مجلس به او عالقه      
بـر وزيـر خـرده      . مليون، تنها با انزجار و دشـمني روبـرو بـود          

 . بيگانگان و به شـاه كنـوني وفـادار اسـت           ستةفتند كه دلب  گر مي
 -عد طبيعي احزاب چپ نسبت به او        ابديهي است روش نامس   

 بود سياسي خود را بر ناسيوناليسمي نمايان بنياد نهاده ةكه برنام
  .شدگيري   سبب اين خرده-

ر بود طور آمد در خش اتابك، از همان دمي كه به ك       يزندگ
 1907 تابـستان سـال      ة عليـه او، در همـ      هـايي   دسيسه ةو شايع 

كه از اتابـك     -الدوله   در پايان ماه اوت سميع    . شد خاموش نمي 
السلطنه بـه     از مقام خود كنار رفت و احتشام       - كرد پشتيباني مي 

مجلس پس از اين رخداد بود كه اكثريت        . جاي او برگزيده شد   
وش  با اتابك مخالفـت كردنـد و ر  ه،زير نفوذ رئيس تازه درآمد 

 18روز  . بـود كارش  مانع   مجلس نسبت به او، همواره       ةدشمنان
 بـه   ،رفـت  السلطان از مجلس بيـرون مـي       اوت هنگامي كه امين   

  .درنگ مرد دست دو بزهكار زخمي شد و بي
ـ وز(اي تـازه بـه رياسـت مشيرالـسلطنه           كابينه  )ر داخلـه  ي
امور ( سعدالدوله   :ها به اينان رسيد    ديگر وزارتخانه . تشكيل شد 

ــهخا ــوام)رج ــه  ، ق ــالي(الدول ــك )م ــي(، نيرالمل ــارف مل ، )مع
الممالك همچنان در وزارت جنگ و مهندس الممالـك        مستوفي

سـپتامبر   30 زشـاه رو  . در وزارت فوائد عامـه برجـاي ماندنـد        
  .ييد كردأ ت- كه مجلس تهيه كرده بود -قانون اساسي را 

 در. تر از دو ماه بـر سـر كـار بـود             مشيرالسلطنه كم  ةكابين
همان آغاز اكتبر، سعدالدوله درپي استعفا، بركنار شـد و ديگـر            

 تـازه بـا     ةدر پايان اكتبر كابينـ    . وزيران نيز از وي پيروي كردند     
رئيس شـوراي وزيـران و      (نصرالملك  : اين تركيب تشكيل شد   

الدولـه   ، آصـف  )وزيـر امـور خارجـه     (الدوله  ر، مشي )وزير ماليه 
الدولـه   ، صنيع )ير تجارت وز(الملك   تمنؤ، م )وزير امور داخله  (
 و )وزيـــر عدليـــه(، مخبرالـــسلطنه )وزيـــر معـــارف ملـــي(

در آغـاز چنـين     . الممالك هم همچنان وزير جنگ ماند      مستوفي
 ةنصرالملك بودجـ  . نمود كه كار اين كابينه پرثمر بوده است        مي

نمود كه مخالفـت     ميچنين   تنظيم كرد و     يكسر دون  كشور را ب  
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۵

شي پديد آمده اسـت كـه از آن         در مجلس خاموش شده و آرام     
  .دمآ بوي اميد به بهبود وضع كلي كارها مي

 برآن شد كه خود به مجلس       ،ي وزيران أشاه با پيروي از ر    
هـا،  تدر والي . داشـت ثيري بسيار نيك بر مردم      أبيايد و اين كار ت    

كـه در تهـران آغـاز         اما از آرامشي   ،چونان پيش سردرگمي بود   
 حاكم بر   ة كه اين آرامش بر روحي     شده بود، اميدواري پديد آمد    

 1907در پايـان نـوامبر   . ثيري مساعد داشته باشـد    أواليات نيز ت  
اعتمـادي بـه آن      هاي ناخرسندي از حكومت و بي      دوباره نشانه 

تـرين سـبب ايـن ناخرسـندي و          نزديك. دشدر پايتخت هويدا    
در اين باره بود كه شاه بر آن است           گسترش شايعه  ،اعتمادي بي
 ،ايـن نكتـه   . كومت بخواهد تا انجمنهـا را منحـل كنـد         از ح كه  

ــانگر ــ سا احــسابي ــه هم ــسبت ب ــاك ن ــي و ةتي ناپ ــبش مل  جن
نمود خـشك    هايي كه مي  فرياد. دش  ارزيابي مي خواهي   مشروطه
 حكومت ه دوباره از انجمنها برخاست كه سخت علي،شده باشد

ايـن   .ناپـذير بـا حكومـت بـود        اي خـستگي   و دعوت به مبارزه   
تين برخورد سخت ميـان شـاه و    سزودي به نخ   ه به زجوشش تا 

مجلس انجاميد و در سير رخدادهايي كه با خلع محمدعلي بـه            
  . گرديدعطف ة، نقطدپايان رسي

روسيه و انگلستان در همان آغاز آشفتگي در ايران، چون          
 ،دولتهــايي كــه بــيش از همــه در امــور ايــران ذينفــع هــستند 

اما چون  . ن معطوف داشتند  هاي خود را به ايرا     ترين توجه  جدي
يه ساي محسوس با منافع گوناگون رو      ور به گونه  شاوضاع اين ك  
ل اساسي مربوط به سياست ما      ئ مسا ةكرد، هم  ا مي دسر و كار پي   

اي كه تنها بـراي رسـيدگي         ويژه ةدر ايران، در كميسيون مشاور    
شـد و    به كارهاي ايران تشكيل شده بود، همـواره بررسـي مـي           

اي وزيران، وزيران امور خارجه، ماليه، جنـگ و         نمايندگان شور 
درياداري و رئيـسان سـتاد كـل ارتـش و سـتاد كـل نيروهـاي                 

 يكـم   ة وزير امور خارجه، و معاون مديركل شعب       ١دريايي، رفيق 
از .  در ايـن كميـسيون عـضويت داشـتند         ،وزارت امور خارجه  

مقام اعليحضرت امپراتور در قفقاز، سفيران در قسطنطنيه و          قائم
 يدر تبريز دعوت شد كه برا     لندن، سفير در تهران و سركنسول       

. ن به سنت پترزبورگ بياينـد     وهاي اين كميسي   شركت در جلسه  

ــا ايــن ــار،همزمــان ب  امــضاي ة ميــان روســيه و انگلــستان درب
سياي ميانه گفتگوهايي جريان يافت     آامون امور   راي پي  موافقتنامه

  .ان رسيد به پاي1907 اوت 18 ةكه با امضاي عهدنام
 مـذاكرات   ، مـساعد  ةاما هنوز پيش از دسـتيابي بـه نتيجـ         

هـر دو دولـت در    وحدت كامل ديـدگاههاي    ، موافقتنامه ةدربار
 ايران انجاميـد    ةكه به همخواني گامهاي آنان دربار      -امور ايران   

 از ، يعنـي پـيش    1906چنانكـه در دسـامبر      . پديد آمـده بـود     -
شدند كـه سـلطان احمـد     هر دو دولت برآن     ،امضاي موافقتنامه 

  .ه را وليعهد تاج و تخت ايران بشناسندا پسر محمدعلي ش،هاش
 يگانگي و همخـواني     نهايي، به تحكيم    1907سازش سال   

. ه اسـت  سـاند سياست دو دولت در امور ايران يـاري ر        جهات  
 همانـا تعهـدات متقابـل روسـيه و     ،اصل اساسـي ايـن سـازش    

تقالل ايـران بـوده     انگلستان در احترام به حـق حاكميـت و اسـ          
از اين نكته اصول ديگري سر برآورد كه بنيـاد سياسـت            . است

  .انگليس و روس را در ايران ساخته است
 شـرايط و اوضـاع پيامـد بحـران     ةدرپي بررسي همه جانب   

ايران در كميسيون ويژه امور ايران، دولـت امپراتـوري روسـيه            
مـشخص  موارد زير را همچون خاستگاه مناسبات خود با ايران       

  :كرده است
   كامل در امور داخلي كشور؛ة مداخلعدم -1
عين خودداري از تدبيرهاي داراي ويژگي نظامي و در     -2
اجــازه دادن بــه تــدبيرهايي بــراي پاســداري از امنيــت  حــال، 

   اتباع ما در ايران در صورت نياز؛كنسولگريها، ادارات و
توافـق همگـاني بــا دولـت بريتانيــاي كبيـر در مــورد      -3

  .شود قداماتي كه در امور ايران ميا
 ،انـد   انقـالب مـشروطيت چنانكـه بـه مـا آموختـه            ةدربار

انگليسها طرفدار و حامي مشروطيت بودند و روسها مخالف و          
ند كـه   وشـ  كيد بـر ايـن نكتـه يـادآور مـي          أدشمن آن، و براي ت    

محمدعلي شاه، در انجام كار و پيروزي انقالب مـشروطيت بـه     
شده بود يا اينكه هنگام قيـام   نده پناهندهسفارت روسيه در زرگ   

كننـدگان را    آمدند و قيـام    تزاري به تبريز     ةتبريز، سپاهيان روسي  
 يپرم خان   يز، نيروها يتا به جاي انقالبيون تبر    (تار و مار كردند     
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جنوب به تهران سرازير    داشناك از شمال و خانهاي بختياري از      
ان هنگامي پـيش آمـد      اما اين رويداد در تاريخ نوين اير      ). شوند

كه روس و انگليس بر سـر تقـسيم ايـران در عمـل بـه تفـاهم                  
 بـر روي   1907 اوت سال    31پيمان   ه و سرانجام آن را در     درسي

 اقدامات آنان در ايران در هماهنگي و        ةكاغذ آورده بودند و هم    
گر بود و اين تفاهم در جريان پناهنده        يل با يكد  ممورد تفاهم كا  

 شود ميديده  يه به روشني    سه سفارت رو  شدن محمدعلي شاه ب   
كه هم با اين اقدام رنگ پيروزي به انقالب مشروطيت دادند و            

  . مردمي نهادندةمهاي مسلحانا پاياني به قيةهم نقط
ور در  ش روسيه به سفير آن ك     ةر امور خارج  يدر تلگرام وز  

  :خوانيم  چنين مي1907 دسامبر 14 مورخ ،تهران
ــسن  ــيس در (نيكل ــفير انگل ــيه س ــت .) ا. س–روس ماهي

دســتورالعملي را كــه در صــورت آغــاز بحــران در تهــران بــه  
 بـه   ،داده شده .) ا. س –وزير مختار انگليس در تهران      (مارلينگ  

  .آگاهي من رسانيده است
  : اين دستورالعمل چنين استةخالص

 در اختالف ميان شاه و ملت، بيطرفـي اكيـداً رعايـت             -1
  .شود

اهگاهي برآيد، به او پناه داده      ي پن و اگر شاه در جستج    -2
 جـان كـس     ،بديهي است در صورتي كه در پي اين اقدام        . شود
  . مورد تهديد قرار نگيرديديگر

 دادن امكانات بست    ،دستاويزي داده نشود كه پندارند     -3
 حمايت از وي در برابر مجلس است،        ةبه شاه، نشان  ) پناه دادن (

ه در موارد مـشابه     ك بلكه بدانند كه حكومت انگلستان همچنان     
دهد، اين حق را به  به هر ايراني ديگر هم حق بست نشستن مي       

  .شاه نيز داده است
 اگر تضمين استواري دربارة تأمين زندگي شاه باشد و          -4

 با تحويل وي    ،به او امكان بدهند كه بالمانع كشور را ترك كند         
  .به حكومت موافقت شود

ــدام از دو  -5 ــاه در ك ــه ش ــه اينك ــسته ب ــدگي   واب نماين
اي بـه آن    ود بـه شـرطي كـه خطـر حملـه          شـ  پنهـان    )ميسيون(

 انگلـستان   نمايندگينمايندگي باشد، يا بايد پاسداران روسي به        

 نماينـدگي فرا خوانده شوند و يـا آنهـا پاسـداران خـود را بـه                
  ... روسيه بفرستند

  :متمم ديگري هم بر اين دستورالعمل هست
  »يه در تهراناز وزير امور خارجه به سفير روس«

  1907 دسامبر سال 14سنت پترزبورگ 
  1907 دسامبر سال 9عطف به تلگرام مورخ 

كامالً ضروري است كه دستورالعملهاي شـما و مارلينـگ          
 دستورالعمل ابالغ   5 و   4هاي    هماهنگ باشد، در اين ميان، ماده     

وزير امور  (گري  .  ترديد ما را برانگيخته است     ،شده به مارلينگ  
 ابراز آمادگي كرده است     5دربارة ماده   ) ا.ا.ستان س خارجه انگل 

كه شـاه در آن      -ي  نمايندگ پاسداري از    ةكه پيشنهاد ما را دربار    
 با پاسدار مشترك و در زير پرچمهـاي روسـيه و            - خواهد بود 
يرد تا اينكه اين تدبير، يكسره براي نجات جان او          ذانگلستان بپ 

، با كابينة   4 ةارة ماد درب. بوده و هيچ هدف سياسي نداشته باشد      
لندن در تماس هستيم و خواستاريم كه دستورالعمل را به ايـن            

در صورت ضرورت، پاسـداران مـشترك       «شكل تغيير دهند كه     
 زيـرا چنـين     ؛»روسي و انگليسي تا مرز ايران همراه شاه برونـد         

. توان كافي دانست    شماريم كه تضمين مقامات ايراني را نمي        مي
درنـگ     با لنـدن توافـق شـود، بـي         هن دو ماد   دربارة اي  كه همين

  .كنيم دستور نهايي را براي اجرا به شما ابالغ مي
بينيم هنگامي كه محمدعلي شـاه روحـش هـم از            پس مي 

خبر و در كاخ صـاحبقرانيه و        پناهنده شدن به سفارت روس بي     
يه سـ ده، دولتـين انگلـستان و رو      و در خواب ناز ب    هغ شا ايا در ب  
ريزنـد تـا پـس از همـاهنگي          اش را مي   هندگي فرار و پنا   ةبرنام

اش را به او ابالغ كنند كه بايد به كـدام            كامل با يكديگر، وظيفه   
از اين رو پناهندگي محمـدعلي شـاه بـه          . سفارت پناهنده شود  

 نـه تنهـا دليـل       ،سفارت روس، پيرو مضامين دو تلگرام نامبرده      
ت يحماست روسيه از استبداد و پـشتيباني انگلـيس از مـشروط       

هاي همكاري كامل دو استعمارگر      نبوده است، كه يكي از نشانه     
  .فرتوت در ايران بوده است



گنجينة 
   اسناد

٧

 1905يت از انقـالب سـال       طر گرفتن انقـالب مـشرو     يثأت
روسيه به رهبري حزب سوسيال دموكرات كارگري آن كـشور          

گفتگـويي بـا    ،   13/5/82 انتخاب بـه تـاريخ       ةدر روزنام . است
ست كـه نـامبرده از جملـه چنـين          اتحاديه چاپ شده ا   ة  منصور

 نقـش و    ة برخالف آنچـه دربـار     ،انقالب مشروطه «: گفته است 
ـ       دخالت انگليسيان در آن گفته مي      ثير أشود، از انقالب روسـيه ت

ـ  سخني است درست كه تاكنون در جرا       ،اين» .پذيرفته است  د ي
  .ايران، چاپ نشده بودو نشريات 
انجـام يـك    هاي ضروري بـراي      هن بيستم زمي  ةسد زدر آغا 

تـر شـدن     رفژبـه   تركش انقالبي در ايران پديد آمده بـود كـه           
ي امپرياليستي و افزايش تالشهاي مردم ايران براي        تضاد نيروها 

 تـزاري  ةشكست روسي. دستيابي به استقالل ملي بستگي داشت     
 روس، تكـان بزرگـي      1905در جنگ با ژاپن و انقـالب سـال          

هـزاران  .  در ايران بود   براي جنبش انقالبي در جهان و از جمله       
تن از كارگران ايراني در قفقاز، تجارب انقالبي كارگران روسيه          

 ،دادنـد و بـه هنگـام بازگـشت بـه مـيهن             نتقال مـي  ارا به ايران    
عليه شـاه و فئودالهـا و امپرياليـستها بـه           را  هاي انقالبي    انديشه

اي زيـر عنـوان      والديميـر اوليـانف در مقالـه      . آوردند ارمغان مي 
  :نوشته بود» داري آسيابي«

 انقـالب دموكراتيـك     1905درپي جنبش روسيه در سال      «
داري و جنـبش سـال        دنياي سـرمايه   .سرتاسر آسيا را فراگرفت   

صـدها ميليـون از     . آسـيا را بيـدار كـرد       روسيه، سرانجام    1905
 كوبيده و   اكه در اثر ركود دوران قرون وسط       -ساكنان اين قاره    

اب غفلت بيدار شدند و بـه سـوي          از خو  - مهجور شده بودند  
ترين حقـوق    زندگي نوين و پيكار براي به دست آوردن ابتدايي        

  .انساني و دموكراسي گام نهاندند
 1905درنـگ درپـي انقـالب        جنبش همگاني انقالبي بـي    

 خشم مردم از اعمـال حـاكم تهـران، اخبـار سـوء              .آغاز گرديد 
ي عمـال   ها و سـتمگريهاي حـاكم كرمـان، بيـدادگريها          استفاده

هـايش در ديگـر      السلطنه والي فارس و همپالكي     شاهزاده شعاع 
. ميـانجي ايـن خيـزش بـود         بـي  ةاياالت كشور و جز اينها، بهان     

گذشــته از پايتخــت كــه بخــشي از روحــانيون بــه سرپرســتي  

اني بـه   هسيد محمد طباطبايي و سيد عبداهللا بهب       مجتهداني چون 
از و ردر شـي ند، شاه عبدالعظيم رفتنـد و در آنجـا بـست نشـست         

ــشهد و ديگــ  ــت و     رم ــام گرف ــاهراتي انج ــز تظ ــهرها ني  ش
ـ  كنـاري عـين   رتظاهركنندگان خواهـان ب     مـستبد از مقـام      ةالدول

صدارت، انفصال نوز بلژيكي از كار و برپايي عدالتخانـه بـراي            
اس عدل و قـانون و برابـري        سرسيدگي به دادخواهي مردم برا    

 مجبور شده   ،بش مردم دند و مظفرالدين شاه در زير فشار جن       وب
  .دو اما اين وعده مانور ب، انجام خواستهايشان را بدهدةبود وعد

سرانجام پس از كشمكشهايي ميان مردم و حكام مـستبد،          
ــدين شــاه در  ــاني   جمــادي14مظفرال ــان 1324الث  قمــري فرم

بايـست مجلـسي از        مـي  ،مشروطيت را صادر كرد كه پيـرو آن       
اريـه و اعيـان و اشـراف و         ن شـاهزادگان و علمـا و قاج       امنتخب

 مرقومـه در    ةمالكين و تجار و اصناف به انتخاب طبقـات عامـ          
 در مهام امور دولتي تاشد  مي طهران تشكيل و تنظيم ةدارالخالف

 الزمـه را بـه عمـل     ة مشاوره و مداقـ    ،و مملكتي و مصالح عامه    
در اصـالحاتي كـه بـراي    ... ت وزراي دولتخـواه ئـ آورد و به هي   

ي آنان خواهد شد، اعانت و كمـك الزم را          سعادت و خوشبخت  
بنمايد و در كمـال امنيـت و اطمينـان عقايـد خـود را در خيـر            

 اهالي مملكـت  ةدولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات قاطب       
بـه عـرض    ) يعنـي صـدراعظم   (به توسط شـخص اول دولـت        

برساند كه به صحة همايوني موشح و به موقـع اجـرا گذاشـته              
  .شود

مايندگان مجلس از ميان شش قشر حاكم       بايست ن   پس مي 
) ، اشراف و فئودالها و بازرگانـان      روحانيونشاهزادگان قاجار،   (

 زنان و دهقانان، كارگران، تنگدستان و       ةند و هم  دش ميبرگزيده  
وران و بازرگانان خرده پا از حق انتخاب          بينوايان شهرها و پيشه   

ه همـان   شدن و حتي انتخاب كردن محروم بودند و دوباره كاس         
كاسه شد و آش همان آش و مجلس و مشروطيتي پديـد آمـد              

گزارشـهاي سـفير     كه موردنظر انگليس و روس و حتـي بنـابر         
 ة روسـي  ةروسيه در تهران، مندرج در كتاب وزارت امور خارج        

تزاري، مورد پسند محمد علي شاه جانشين مظفرالدين شاه بود          
ان بـه آن    كه بارها هوفمايـسترگارتويگ سـفير روسـيه در تهـر          



  8    گنجينة اسناد

اما خواست مردم آگاه آن نبود و مردم مبـارز          . اشاره كرده است  
آمدنـد و    ايران در انجمنهايي براي مبارزه بـا اسـتبداد گـرد مـي            

 شود به آن اشاره     دباي  هايي كه مي    شدند و يكي از نكته      متحد مي 
 تـأثير شـوراهاي     تحـت  پيرو الگو و     ،اين است كه اين انجمنها    

 1905 روسـيه در دوران انقـالب        ياتهـا انقالبي سوسيال دموكر  
براي استقرار و حمايت از مشروطيت در ايران پديـد آمدنـد و             

اش، بـا اينـان    جنگ محمد علي شاه و حاميان روسي وانگليسي  
  .بود

كه در بخش    چنان – تزاري   ة كتاب اسناد روسي   ةدر مقدم 
اوضاع كشور دوبـاره    «:  آمده است  - نخست اين نوشته آورديم   

جنبش انقالبي در همه    .  بيمناكي به خود گرفت    ة جنب تيره شد و  
هايي ويژه بـه       شهرهاي ايران، كميته   ة در هم  ؛ يافت گسترشجا  
آمد كه سياستي از خودشان داشتند، مقامـات        پديد  » انجمن«نام  

محلي و اغلب، حتي حكومت مركزي و مجلس را هـم ناديـده         
  ».گرفتند مي

ســـيه  روةديپلماســـي وزارت امـــور خارجـــدر اســـناد 
اي   اما، نكتـه  .  اين انجمنها آمده است    ةگزارشهاي بسياري دربار  
 اين اسـت كـه نخـستين انجمنهـا از           ،كه بايد در اين باره گفت     

بـه نـام    » اجتمـاعيون عـاميون   «سوي علي موسيو عضو حـزب       
انجمن ملي در تبريز و سپس در سرتاسـر شـمال ايـران و در               «

هـاي منـاطق    انجمن. برخي از ايالتهاي ديگـر هـم تـشكيل شـد          
اجتمـاعيون  «  آنهـا بـا اعـضاي حـزب          ةشمالي كـشور كـه ادار     

 قفقـاز   يبود و از پشتيباني سوسيال دموكراتهاي ماورا      » عاميون
برخوردار، هم با دولت تزاري دشمن بود و هم بـا ارتجـاعيون             
ــوب       ــا در جن ــاه، ام ــي ش ــد عل ــركردگي محم ــه س ــران ب اي

  .بودند مورد حمايت انگلستان» خواهاني مشروطه«
و مـزدوران نظامهـاي      دريكاترينبورگ اعـدام شـد       1918

اند كه در ايران ما هم ايـن          استثماري چنان دربارة او تبليغ كرده     
آورنـد و از يـاد        گناه بـه شـمار مـي        خونخوار را از قديسين بي    

چـه اهانتهـايي    ) ع(اند كه عواملش به حرم حضرت رضـا           برده
االسـالم و نـوادة       ةثق چون   يگناهان  كردند و در تبريز چگونه بي     
 از سران انجمـن تبريـز و گـروي          ،خردسال حسين خان باغبان   

سبب اعدام آخـرين تـزار روس ايـن بـود كـه             . ديگر را كشتند  
 كالچـاك نـوكر سرسـپردة امپرياليـستهاي         )دريا ساالر (آدميرال  

 ضد انقالبيـون روسـيه در       ةژاپني، امريكايي، انگليسي و سركرد    
اســر ســيبري، شــهر محــل   پــس از تــصرف سرتلشــرق اورا

 بامـداد فـردا     :بازداشت تزار خونخوار را محاصره كرد و گفـت        
كـنم و بـر تخـت     آزاد ميرا اش  اعليحضرت امپراتور و خانواده 

كميتة كـارگران و سـربازان انقالبـي        . گمارم  سلطنت روسيه مي  
روس هم در شهر يكاترينبورگ بـا شـنيدن ايـن خبـر و بـراي                

تها و ديگـر    سبيون و نوكران امپرياليـ    پيشگيري از اينكه ضدانقال   
ــدانش    ــزار روس و خان ــيه از پرچمــي چــون ت دشــمنان روس

 هنگامي كه چند ساعت ديگر آدمكـشان ضـد          ،برخوردار شوند 
 آنها را اعدام كردنـد و ايـن   ةشدند، هم    به شهر وارد مي    بانقال

اگر درياساالر كالچاك مقـصودش     . نيز از اين تصميم آگاه نبود     
ماند و خون      تزار هم براي محاكمه زنده مي      ،ه بود را اعالم نكرد  

 -براي اين نگارنده    . او به گردن كالچاك نوكر امپرياليسم است      
 روشـن نيـست كـه       - اي نفرت دارد   كه از آدمكشي به هر بهانه     

چرا براي لويي شانزدهم و زنش كـه در انقـالب كبيـر فرانـسه               
كاشـف   ،همراه و در رديف دانشمند بزرگواري چـون الوازيـه         

گونـه اشـك     قانون بقاي ماده در دانش شيمي اعدام شد، بدين        
ا نيز در   رفرزند خردسال اين پادشاه و ملكه       . ريزند  تمساح نمي 
به هر حـال چنانكـه ابوعبـداهللا جعفـربن محمـد      . زندان كشتند 

چـون تيـغ بـه      «: فتـه اسـت   گ   قافله ساالر شعر پارسي      ،رودكي
  ». مردم نتوان كشت،دست آري

هـاي     آنچه را كه ما سفارتخانه     ، تزاري ةاد روسي  در اسن  -2
آمـده  ) نماينـدگي (ناميم، ميسيون     روس و انگليس در تهران مي     

  .است
 علـي   ،در مقاومت تبريز يكي از پـشتيبانان سـتارخان         -3

  فداكاريهاي علي مسيو در انقالب تبريـز و خـدماتي          ؛مسيو بود 
 و دو   كه در انجمن ملي و حزب اجتماعيون عاميون تبريز خود         

 هرگـز   ،اند  نموده» حسن«و  » حاجي خان «فرزندانش موسوم به    
  .فراموش نخواهد شد



گنجينة 
   اسناد

٩

ملت ايران جانبازي پيشروان را با كردار آنانكه سرپوشـي          
 فـرق   ،انـد   بر روي خـدمات قهرمانـان واقعـي  آزادي گـذارده           

 در  ، من كه يكي از فرزندان آذربايجـان عزيـز ايـرانم           ؛گذارد  مي
يـك سـال از ماههـاي ايـستادگي تبريـز           اين هنگام كه چهل و      

  ).علي آذري(فرستم   به روان او و فرزندانش درود مي،گذرد مي
كلنل محمدتقي خـان    « مؤلف كتاب    ،شادروان علي آذري  

بـه  « : نوشـته اسـت   در اين باره    ،  50 تا   47صفحات  در  » پسيان
توان نوشت كه انقالب مـشروطيت مـا در دو صـف              ت مي ئجر

 به اين معني كـه صـف اول         ؛ گرفته بود  طبيعي و مصنوعي قرار   
انقالب را در شمال ايران با كمال از خود گذشتگي و بدون در             

دند، و صف   كر اداره مي ) تزار( شمالي   ةنظر گرفتن منافع همساي   
كـرد و بـه دسـتور         دوم در جنوب با حال نوسـان كركـري مـي          

  !شد انگليسها پس و پيش مي
را بـا تمـام     » تتبريـز و رشـ    «سران انقالب شمال ايـران،      

 حتي سـتارخان    ؛ نتوانستند تطميع كنند   ،قدرتي كه به كار بردند    
 حـضوري قنـسول روس در       ة صـريح و مـذاكر     ةدر مقابل وعد  

سنگر انقالب، مبني بر اينكه ماهي سيـصد تومـان بگيـرد و بـه               
رياست قره سوران برقرار شود و براي خود آقائي كند، زير بار            

ساير سران انقالب از    . هني رد كرد  نرفت و پيشنهاد او را با تود      
طرف شمال، همه مانند ستارخان صرفاً حامي و طرفدار واقعي          
انقالب و به كرسي نـشاندن اميـال مقـدس مـشروطه خواهـان              

  .بودند
توجه خوانندگان را اجمـاالً بـه طـرف جنـوب معطـوف             

كـه عينـاً در زيـر     - تاريخ   ةسازم و با ذكر يكي از اسناد زند         مي
 دعوي ما مبني بر اينكه صف شـمال بـا صـف             - شود  درج مي 
از حيث ثبات قدم و ايمان بـه مـشروطه كـامالً متمـايز              جنوب  
  .شود  ثابت مي،بودند

سـرادوارد  «بـه   » جـرج بـاركلي    «ةاين سند عبارت از نامـ     
  :  آوريل است16 انگلستان مورخ ةوزير امور خارج» گري

 همه روزه منتظـر ورود سـردار اسـعد          ،صمصام السلطنه «
است كه از قرار راپورت دو هزار سوار بختياري همـراه دارد و             

انـد و ظـاهراً هـيچ          حاال رؤسا با هم متحد شده      ،از قرار مذكور  

رود كـه قـشون شـاه در كاشـان در مقابـل آنهـا                 احتمالي نمـي  
 قشون مزبـور تقريبـاً هـزار و پانـصد نفـر             ة عد ؛مقاومت نمايد 

 است در اولـين     د نفر بختياري كه محتمل    صجمله سي   من .است
  .هاي خود ملحق شوند قبيله  به هم،فرصتي كه به دست بياورند

جنرال قنسول تـا حـال در متقاعـد نمـودن           » گرهم«مستر  
صمصام براي حفظ خـط تلگـراف كمپـاني هنـد و اروپ كـه               

شود،   مزبور شكايت داشت كه برعليه او به كار برده ميةسركرد
به موجب  » گرهم«تر  اي كه مس    شود وعده    معلوم مي  ،موفق شده 

تعليمــات مــن بــه او داده اســت كــه بعــد از آوريــل عايــدات 
 او را نـرم كـرده       ،مخابرات داخلي به او پرداختـه خواهـد شـد         

 در اوائل آوريل يك مبلـغ قليلـي         ،براي ايفا به اين تعهد    . است
قران از بابت عايدات مخابرات داخلي در عوض بـه          ) 12312(

  ».السلطنه پرداخته شود صمصام
يكي از دوستان قـديمي مـن   «: نوشته استدر ادامه آذري  

 نامـه    در مراحل انقـالب ايـران و در پايـانِ          - كه دربند است   -
اينها هستند آن كساني كه بعدها بر اثر تبليغات         : نوشته است كه  

ترين آزاديخواهان درآمدند و نـام   عمال انگليس در شمار بزرگ   
  .پوشاندندامثال حيدر عمو اوغلي و علي مسيو را 

و چون الزم بود روزي كه آزاديخواهـان از قـزوين بـه             ...
...  سردار اسعد و قشون او هم حاضر باشند الخ         ،رسند  تهران مي 

ــام   ــه ن ــان آزادي(و ب ــاي   ) قهرمان ــه ج ــت را ب ــام حكوم زم
ها و همـان    يآزاديخواهان واقعي در دست خود كه همان انگليس       

 بگيرنـد، واردشـان      قران و امثال آن بـود،      1231 ةدست پردازند 
 انقالب در آغاز خود كـامالً       ،آري همان طور كه گفتيم    . ساختند

 اين آتش مقدس از     ة اولين شعل  ؛سيرت و صورت ايراني داشت    
آذربايجان و سـپس از نقـاط ديگـر ايـران زبانـه كـشيد، ولـي                 

هاي جنـوبي ايـران بـر سـر         تمتأسفانه اين آتش مقدس در قسم     
 همچنين حفظ منـافع كمپانيهـا       و) ايلخاني(حفظ مقام و تثبيت     

هـا، مـستر     »جرج بـاركلي  «ويز  اآن اشتعال واقعي افتاد و دست      از
  .و عمال سرادوارد گري شد گردم هاو

كـه در طريـق تحـصيل        -جوانان شـمال ايـران      و  مردان  
 اكثراً با ايمان، سرسـخت، و در   - مشروطيت قدم گذارده بودند   
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ار بودنــد، از پيـشرفت مــرام خـود فــوق العـاده كوشــا و فـداك    
 فرزنـد،   ، براي جان خـود، زن     ؛چيز هراس و باكي نداشتند      هيچ

خواهر و برادر، در اين راه پر خطر و سـهمگين حقيقتـاً بهـايي            
قائل نبودند و درعين حال با كمال عـدل و انـصاف، مـروت و               

شدند و اگـر      مردانگي در تجزيه و تحليل اوضاع وارد عمل مي        
دادند و از طريـق انـدرز و        مي  راه آزادي تشخيص   سدفردي را   

ــق حاصــل    ــه مقــصود توفي ــل ب ــاالخره اتمــام حجــت در ني ب
كردند و بـا رعايـت         آنگاه تصميم شديدي اتخاذ مي     ،كردند  نمي

تمام موازين منطقي و عقاليي و وجداني و انـساني نـسبت بـه              
پايان اقتباس از كتـاب     (» .داشتند  پيشرفت مشروطيت گام بر مي    

  ).1.س - نوشتة علي آذري
 مطلبـي اسـت كـه در        ، ديگري كه بايد يادآوري كنم     ةنكت

نقش عشاير يكجانشين و كوچي ايران در دوران        «زير از كتاب    
آورم و اين نوشته، وابسته بـه اقتبـاس بـاال، نمايـانگر               نوين مي 
كه « و اعمال مشروطه خواهان وابسته به انگلستان است           ويژگي

 محمد علي شـاه و      پس از سركوبي انجمنهاي انقالبي به دست      
نيروهاي نظامي روسي تزاري، برسركار آمدند و عمالً انقـالب          

  .مشروطيت را به ورشكستگي و شكست كشاندند
ــا،    « ــون تركمنه ــل چ ــي از قباي ــالب، برخ در دوران انق

شاهسونها، قراداغيها و بخشي از كردها و لرها بـه هـواداري از             
حكومـت  كردند و به تالشـهاي زنـده كـردن            سلطنت پيكار مي  

ديگـران و در نوبـت      . كردنـد   محمد علي شاه مخلوع ياري مـي      
امـا،  . نخست، بختياريها به پـشتيباني از مـشروطيت برخاسـتند         

قبايل براي هيچيـك از ايـن دو سـو، متحـد قابـل                رفته، رويهم
اطميناني نبودند و همـواره سـمتگيري سياسـي خـود را تغييـر              

نجـات دهنـدگان    «تاريخنويسي ايران، اغلـب، نقـش       . دادند  مي
دهـد، امـا      به سـركردگان بختيـاري نـسبت مـي        را  » مشروطيت

. راستش اين است كه آنها در واقـع، سياسـتي دوگانـه داشـتند             
 به شاه وفادار    1909 سركردگان بختياري، تا آغاز سال       برخي از 
گذشـته از تيـپ قـزاق، افـراد مـسلح بختيـاري و              . ندمانده بود 

گاه قابل    تكيه – ربار بودند كه در تركيب گارد د     -شاهسون نيز   
پس از آنكه تيپ قـزاق      . رفتند  اطمينان تخت و تاج به شمار مي      

 بر هم زد، هيچيـك از       1908مجلس را در ژوئن سال       لياخوف،
قبايل، بجز شاهسونها و قرادغيها، چون بختياريها چنين نيـروي          

تنها در وابستگي با تصميم     . بزرگي به ياري شاه نفرستاده بودند     
الـسلطنه   اي ديگر به جاي صمـصام       راي گماشتن سر كرده   شاه ب 

 به پاداش شركت او با سواران بختياري به )بختياريرئيس ايل (
 تبريز انقالبي بود كه اختالف ميان       ةدر محاصر  هواداري از شاه،  

 انجمـن اصـفهان از ايـن    يرهبـر . سران ايل و دربار پديد آمـد    
 پيـشنهاد  ،ضوبدرنگ بهره گرفت و به ايلخـان مغـ         اختالف بي 

كرد شهر را تصرف كند، تا اينكه به ياري بختياريها بـه قلـدري    
هـاي    والي شاه پايان دهند و در عين حال از ابتكار انقالبي اليه           

افتادن اصفهان  . يني شهر نيز پيشگيري كنند و آن را باز دارند         ئپا
كه در زير شعار دفـاع از        - 1909 ةبه دست بختياريها در ژانوي    

 بــه رغــم اراده و ؛انجــام گرفــت -لگــدمال شــده مــشروطيت 
خواست مبتكرانش، تأثيري بـزرگ بـراوج جنـبش انقالبـي در            

اما چنـدي نگذشـت كـه خانهـا، از نقـش            .  ايران گذاشت  ةهم
كه بر دوش آنها فرود      -» نجات دهندگان ميهن  «و  » دموكراتها«

پس از يك ماه كـه از تـصرف        . نفس افتادند    به نفس  - آمده بود 
كـه  :  گذشـته بـود، كنـسول روسـيه گـزارش داده بـود             اصفهان

ه  زيرا درك كرد   ؛ايلخان، بسيار مايل است به كوهستان بازگردد      
هاي  براي توده. دهانش گرفته است تر از  است كه لقمه را بزرگ    

عادي بختياري، كه تنها در آرزوي رهايي از ستم دستگاه اداري           
هرها، همچنـان   هـاي پـاييني شـ        اليه  شاه بودند، كوشش انقالبي   

  .بيگانه بود
  و كرد   ايلخانان خودداري مي    از حمايت  ،سيهوحكومت ر 

ايــن خــودداري، خانهــا را واداشــت كــه بــراي داشــتن اتحــاد 
سـران  در همـان هنگـام      . تري با انگليسها كوشش كننـد      محكم

قبيله، پنهاني، در اين انديشة خودخواهانه بودند كه اگر امكـان           
»  بختيـاري  حكومـت «يـت انگلـستان،     پديد آيد، با تكيه به حما     
انگليسها، با اين انديـشه، يكـسره هـم         . خودشان را پديد آورند   

 زيرا تعويض قاجارها با نمايندگان اشراف بختياري        ؛ي بودند أر
  .هوادار انگليسها به سود آنها بود
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 ةروشن است كه آمدن سواران بختياري به تهران در ماه م          
وطيت، در پـي فـشار پـر         دفاع از مـشر    تحت لواي ،  1909سال  

. تالش محافل دموكراتيك و ليبرال بر سران قبيله انجام گرفـت          
در اين هنگام، موقعيت لرزان حكومت شاه چنان نمايان بود كه           

ري آنهـا بـه سـوي       يگت سم ،دانستند  بديهي است، خانها بهتر مي    
 بر آن، خانها نيز چون سـردمداران        نافزو. اتحاد با ليبرالها باشد   

آنان، از اين بـيم و وحـشت داشـتند    با هان و همراه انجمن اصف 
يتخـت را   كه گروههاي انقالبي مسلح فدائيان رشت و تبريـز پا         

ها، مردم اصفهان را يكـسره      يدر اين هنگام، بختيار   . تصرف كنند 
خلع سالح كرده بودند و مردم شـهر بـه درگـاه خـدا اسـتغاثه                

. ايـد كردند كه شر نجات دهنـدگان را از سرشـان دفـع فرم              مي
خانها، هنگام حركت به نوكرانشان وعده داده بودند كه بخـشي           

  .از پايتخت را براي تاراج و چپاول به آنان بسپارند
گروههـاي  بـا   شركت بختياريها در تصرف تهـران همـراه         

مسلح فدايي، به سران آنها امكان داد كـه در تركيـب حكومـت        
ال، مالكـان   بسيار اعتدالي نوين كه از نمايندگان بورژوازي ليبـر        

افـزايش شـمار    .  درآينـد  ،فئودال و روحانيون تشكيل شده بـود      
و  فـشار فئودالهـا      ةدر دورة دوم مجلس، ماي    » نمايندگان قبايل «

مالكان در اين مجلـس شـد كـه سـرانجام، بـه محـدود شـدن                 
  . انجاميدغيرمنتظرهي يدگرگونيها

هاي بختياريهـا بـر سـركار          كابينه ،هنگامي كه به اصطالح   
 از گروههاي مسلح بختياري نيـز بـه همـراه گروههـاي             بودند،

پليس يفرم خان، هم عليه تالشهاي احياي دوبارة حكومت شاه          
مخلوع كه به ياري افواج تركمن، كرد و لر انجام گرفته بـود و              
هم براي از ميان بردن فداييان و سـركوبي قطعـي انقـالب، بـه               

لطنه، بـا   حكومت صمصام الس  . گيري شد   اي گسترده، بهره    گونه
، بـه   1911 قبايـل بـود كـه توانـست در دسـامبر سـال               رتكيه ب 

كودتاي انقالبي دست بزند و مجلس و انجمنهاي دموكراتيـك          
  .را منحل سازد

اقــدام بــه پــشتيباني از مــشروطيت، بــراي ســران قبايــل  
اي در راه احراز  مقامهاي عالي دولتـي فـراهم             امكانات گسترده 

 نفوذ، از منطقة قبايل نيز فراتـر        منطقة حكومت خانهاي با   . آورد

رفته و حتي شامل شهرهاي بزرگي هم شده بـود كـه در آنجـا               
  ».خانها، جاي مأموران را در مقامهاي حكومتي گرفته بودند

  
  اشاره

نگـاري   اين نكته نيز در خور يادآوري است كه در تـاريخ          
 مرداد ماه هر سال به نام       14اتحاد شوروي آنچه را در ايران در        

شكـست  «گرفتنـد،     جـشن مـي   » روزي انقـالب مـشروطيت    پي«
  . ناميدند مي» انقالب مشروطيت ايران

هـايي دربـارة مـشروطيت     از آنجا كه اين نوشته، تنها نكته      
اي هــم از خــود قــانون اساســي   حــيفم آمــد كــه نكتــه،اســت

 24 ةمشروطيت براي گوشـزد كـردن يـادآور نـشوم و آن مـاد             
  :خوانيم ر آن چنين مياصول قانون اساسي ايران است كه د

ــه « ــه نام ــه و مقاول ــستن عهدنام ــازات   ب ــا، اعطــاي امتي ه
تجارتي و صنعتي و فالحتي و غيـره، اعـم از اينكـه             ) انحصار(

 بايد به تصويب مجلـس شـوراي        ،طرف داخله باشد يا خارجه    
هايي كه استتار آنها صالح دولت   به استثناي عهدنامه ،ملي برسد 

  ».و ملت باشد
 آن زد و بنـدهاي دولـت        ،تـر بگـوييم     روشن اگر به زباني  

شاهنشاهي با اربابان خارجي كه ملت دربـارة آنهـا حـساسيت            
 نيازي به تصويب مجلس     ،داد و نبايد بر آنها آگاه شود        نشان مي 
 بيستم ميالدي كـه آمريكـا       ة سد 60چنانكه در سالهاي    ! نداشت

داد و خطر شعله ور شدن جنگ سـوم           چنگ و دندان نشان مي    
كرد و از آنجا كه        از سوي جهانخواران دنيا را تهديد مي       جهاني

ارتش شاهنشاهي بنا به گزارشهاي مستشاري آمريكـا، از نگـاه           
تسليحاتي و آموزشي و رزمي و روحيه از امكان پايداري حتي           
يك روزه در برابر ارتش شوروي برخوردار نبود، شاه بي سـرو            

جزانـه   عا ،»!سـربازي مـيهن پرسـت     «صدا و شخـصاً همچـون       
پذيرفت كه آمريكا سرتاسر شمال را در دو سوي كوههاي البرز     

ن آن را براي هميشه نـابود و شـمال          ساكنا ةبمباران اتمي و هم   
ايران را به مرگزاري بدل سازد تا سپاهيان شوروي نتوانند از آن 
. عبور كنند و براي تعرض به منافع آمريكاييها به جنوب بياينـد           
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كـرد،    را آغـاز مـي     جنـگ جهـاني      يكـا اگـر آمر  غافل از اينكـه     
 شـمالي بـا چهـل    ة گارد هوابرد همـساي    105 و   104لشكرهاي  

اي، در سواحل جنوبي      هزار  سپاهي و تجهيزات ضروري هسته      
ايــران بــراي پيــشگيري از پيــاده شــدن نيروهــاي آمريكــايي و 
انگليس و وارد شدن نيروهاي پاكستاني به بلوچـستان و بنـدر            

 ساعتي كه حداكثر بـراي  36د، تا در مدت     آمدن  چابهار فرود مي  
 ا زميني معين شده بـود، تجاوزكـار ر        ةوارد شدن نيروهاي عمد   

از آنجـا كـه در مثـل مناقـشه نيـست،            . گزند سازند   در آنجا بي  
رود   آورم كه در آنجا بسيار به كار مي         المثلي روسي را مي     ضرب
شـكار  ترين كارها نيز پس از نه مـاه آ          پنهان« اين است كه     ،و آن 
 محمدرضا پهلوي از    ةاما، اين ماجراي اطاعت چاكران    » .شود  مي

نكـشيد و سـرهنگ دوم هـوايي ارتـش          هم  ولينعمت به نه ماه     
كه مأمور ارتباط با پنتاگون در اين بـاره          -شاهنشاهي مرتضوي   

توانست نابودي هميشگي مـيهن       به حكم وجدان كه نمي     -بود  
هاي نظامي مربوط به ايـن       ميهنانش را ببيند، اسناد و نقشه       و هم 

جنايت را با خودش برداشت و هنگامي كه عازم ايران بـود، در       
ميان راه خط سيرش را تغيير داد و خودش را به كشور دشـمن              
آمريكا يعني شوروي رسانيد و با برخـورداري از دسـتگاههاي           

ــن   ــن وط ــاختن اي ــابي س ــوروي، در آفت ــاتي ش ــي تبليغ   فروش
آبرويي آمريكا و محمدرضا پهلـوي        ي ب ةماي! شاهانه» همتاي  بي«

  .تر آنان شد  رسوايي بيشةگرديد، كه بهتر است بگوييم ماي
  
  
  
  
  
  
  
  

 :ها تنوش يپ
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