نكتههايي در تاريخ مشروطيت

*

مهديقلي هدايت

(مخبرالسلطنه)**

ــ  1ــ
نظامنامة انتخابات را دادند به حكومت تهران (نيرالدوله) دو هفته گذشتت
خبري نشد .مشيرالملك را مالقات كردم گفت حكومتت نظامنامته را نم فهمتد.
گفتم چه خواهيد كرد؟ گفت م خواهيم حاشتيه بنو ستيم .گفتتم اگتر حاشتيه را
نفهميد چه م كنيد؟ ماند معطّل .گفتم «من حاشيه ،كنتاري م نشتينم تويتيتات
م دهم .خازنالملك معاون حكومت ك روز آمد و د گر حاير نشد .انتخابتات
را من انجام دادم و روز  15شعبان  24وكالي تهران در سالم حاير شتدند .چته
م دانستم مظفرالد نشاه قلباً ما ل است .شير ن افتتاح مجلس نيز افتختار كيستة
من شد .س تومان هم بيشتر نبود.
* .آ نده سال نوزدهم ،صص  958تا .971
** .مرحوم مخبرالسلطنه بجز «خاطرات و خطرات» و «گزارش ا ران» كه در آنها به جر ان مشروطيت
پرداخته است رسالهاي كوچك به نام «بر من چه گذشت» در سال  1323منتشر كترد كته كمتتر در
دسترس است .تجد د چاپ آن به همين سبب يرورت دارد« .تتفة مخبري ا كتار بيكتاري» ،بته
نظم ،نيز دربارة مشروطيت است (تهران.)1333 ،
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سع من باز از آن رو بود كه شاه عليل بود و ف التأخير آفات.
ــ  2ــ
وكالي تبر ز كه به طهران آمدند مشروطيت را عنوان كردند .دوره هم دورة
متمدعل شاه است .در مالقات اول وكالي آذربا جان با مشيرالدوله كه به ختاطر
دارم سر شب بود و من حاير بودم مستشتارالدوله پرستيد «حتا متا مشتروطه
هستيم ا نه»؟ مشيرالدوله به متي و نعتل زد .مستشتارالدوله اصترار كترد .آختر
مشيرالدوله گفت خير .مستشارالدوله برخاست و گفت پس دولت آب در گتوش
ما كرده است .صبح د گر كه در منتزل حتاا استمعيل مهتاره بته اتفتام مرحتوم
صنيعالدوله به د دن وكالي آذربا جان رفتيم صتتبت در اطترام مشتروطه گترم
بود .من مترمانه به شرمالدوله گفتم با د وكالء در مجلس بيتوته كنند.
سعدالدوله سخن را برده بود روي نقص قانون اساس كه از مقدمة نتاقص
نتيجة ناقص م توان گرفت .در بدو امر نم خواستم قانون اساس برمانبار شود.
حت فصل داشت كه وزرا نبا د دستخط شاه را بهانة رفع مسئوليت قرار دهند .به
گوش شاه سنگين م آمد .پيشنهاد كردم بنو سيد وزرا نبا د براي رفتع مستئوليت
خود دستخط صادر كنند.
متمم قانون اساس به اشكا ت برخورد و شش ماه طول كشيد تتا بعيت
فصول را صورت دادند و مظفرالد ن شاه به رحمتت ا تزدي پيوستته بتود و بتاز
بعي فصول آن هنوز براي ا ن مملكت سنگ راه است.
بدواً مجلس هشت تقايا از دولت كرد كه مشروطيت و عتزل مستيو نتوز
مهم بود .تقايانامه را من به دربار بردم .اقبالالدوله حامل شد جواب آورد كه شاه
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ز ر بار مشروطه به هيچوجه نم رود ،ول عزل مسيو نوز قبول شد .فقرات د گر
هم اصالً پوچ بتود .ملتل ا نكته او د ستاعدالملك بته تبر تز نرونتد وهيتره .بته
مشيرالدوله گفتم ا ن جواب را به مجلس نم شود برد .اگر اجازه بدهيتد بگتو م
مشروطه چه زم مشروعه باشد ،با مملكت اسالم سازگارتر است .پسند دند به
مجلس آمدم .سعدالدوله گفت مطلب تمام است .مقصود عزل نوز بتود .تقت زاده
برآشفت كه عزل نوز چه اهميت دارد .براي خاطر تو در تقايا گتذارد م .منظتور
همة مشروطيت است .سيد عبداهلل گفت مهلت با د روي سخن با ماست.
روز د گر برحسب معمول من به مجلس آمدم صتتبت گترم بتود .وكتال
منكر مشروعه بودند .سخن بسيار گفته شد .ورقهها

ژ تين كرده بودند كته متا

مشروعه نم خواهيم .چلوكباب تدارك شده بود .ميرزا متمود كتابفروش و حاا
متمدتق بنكدار گفتند ا نها حترم استت .فالنت مشتروطه را خواهتد گرفتت.
وكالي آذربا جان د دند هير از سعدالدوله كس هستت بتراي ناهتار برخاستتند.
شرمالدوله و احسنالدوله نزد ك من آمدند و گفتند زن و بچة ما در تبر ز گترو
مشروطه است .اگر م توان كاري بكن .گفتم فعالً چلوكباب حاير است ،نقد را
نبا د از دست داد .پس از ناهار درخواست كردم صنيعالدوله كميستيون تشتكيل
داد .گفتم تهاي مشتمل بر چهار بند تصو ب با د كرد سلطنت متمدعل شاه،
و تعهد به موجب فرمان شاه ،مشروطيت ا ران ،استقرار از انجمنها.
دو فقرة اول براي تأمين خاطر شاه بود .گفتم مشروطه را م گيرم و انجمن
را فد ه م دهم .شرح هم به تلقين من و به خط مستشتارالدوله بته صتدراعظم
نوشته شد كه وكال خوب م دانند كه به صدور فرمتان مجلتس ،ا تران در عتداد
ممالك مشروطه درآمده است .مردم تبر ز و باكو و هيره تصوّر م كنند كه اگر بته
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ا ن اساس مشروطه نگو ند مقصود حاصل نيست و وكال نم توانند ا ن فكر را از
ذهن آنها دور كنند.
ورقهاي هم در تبر ز چاپ شده بود مشتمل بر دستخط از مظفرالد نشتاه
و دستتتخط از متمتتدعل ميتترزا و اباله ت از طتترم قنستتولگري انگلتتيس بتته
متتصنين كه شاه مشروطيت را مرحمت فرمودنتد .بته دربتار بتردم .مشتيرالدوله
گفت خودت به عرض برسان .گفتم پادوئ بيشترنيستم.
حشمتالدوله آن اورام را به نزد شاه برد .مشيرالدوله احيار شد .مرا هتم
خواستند به حيور رفتم .شاه روي صندل نشسته بود .عيدالملك و مشيرالدوله
پاي صندل فرمودند چه م گوئ ؟ عرض كردم شرح است كته بته صتدراعظم
نوشتهاند .فرمود در دستخط شاه مرحوم و من مشروطه نيست .عرض كردم مبلّت
الطام ملوكانه به رعيت ابالغ كرده است كه شاه مركب خوش نشان راهواري بته
ملت مرحمت فرموده است .ملت م بيند نشان ها درست است .اما استبش نبا تد
خواند.
فرمودند مشروعه باشد .عرض كردم در مشروعه اختيار م رود بته دستت
علماء .عيدالملك گفت صتيح عرض م كند .فرمودند «كنسطيطوسيون» باشتد.
عرض كردم لفظ است خارج باز لتوازم ملتتب بته آن كته استباب زحمتت
خواهد شد .عيدالملك گفت درست عرض م كند.
فرمودند پس چه با د كرد؟ عرض كردم دستتخط بفرمائيتد كته از همتان
موقع كه فرمان شاه مرحوم صادر شد ا تران در عتداد ممالتك مشتروطه درآمتد،
مهلت م با ست تا قوانين به اقتياي آداب و آ تين تنظتيم گتردد .قلتم و كاهتذ
برداشتند به من بدهند كه بنو سم .عيدالملك عرض كترد مترخص بفرما يتد در
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مستودة متن
اطام د گر صورت دستخط تنظيم شود و به عرض برسد .دستتخط ّ
است و خط حشمتالدوله كه خودم گراوور كردم.
مسودة من و تة قانون را شتاه در كيتگ گتذارد و دستتخط را صتتّه
فرموده به من داد به مجلس آوردم دادم به سيد عبداهلل .تار ك بود گفت ختودت
بخوان .چون تمام شد از دست من بيرون رفت .سعدالدوله با ي سر من ا ستتاده
بود دستخط را ربود و برد در سرسراي عمارت از براي حايتر ن خوانتد .ميترزا
متسن كشانكشان مرا به سرسرا برد .چند كلمه گفتم منجمله آنكه گوشها هنوز
براي درك بعي مطالب حاير نيست.
جهانگيرخان گفت تالش ما هم بر سر ا ن كار است كه گوشتها را حايتر
كنيم .اما به عقيدة من كرنا را وارونه م دميدند.
ــ  3ــ
شي فيلاهلل از قاليچه خارا مانده بتود .آتتش استتبداد را بتاد مت زد .در
موافقت با دولت ها در قورخانه متتصّن شد .جماعت اصتاب كل ناهب در ميدان
توپخانه (سپه) ازدحام م كردند .هوها

برپا بود .ك باطري توپ هم مهيا.

مشروطهطلبها هم مسجد ناصري را سنگر كرده بودنتد .پتس از انتتالل
كابينة ناصرالملك من دربار را ترك نكردم .هرشب در اطتام اميتر بهتادر حايتر
م شدم .شب وارد شدم د دم عيدالملك آنجاست ،آصتگالدوله هتم هستت و
متفكرند .امير بهادر وارد شد .آصگالدوله گفت اگر كار به ا تن درستت م شتود
مرا دار بزنند .دانستم تازهاي است .به امير بهتادر گفتتم اگتر منظتور بستتن درب
مجلس است ممكن است من وكالء را متقاعد كنم و متفترم شتوند .امتا درستت
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فكر كنيد ،اگر نتوانستيد مردم را ساكت كنيد و حاجت به مداخلة مجلس افتتد و
وكالء هر ك به طرف رفته باشند چه خواهيد كرد؟
گفت منظور شاه ا ن نيست .منظور اعليتيرت ا ن است كه چهار نفتر در
تهران نباشند تق زاده ،ميرزا ابراهيم ،ملكالمتكلمين و ستيد جمتال .تقت زاده در
مسلك صراحت لهجه داشت .ميرزا ابراهيم تابع او بود .مسلك ملك و سيد جمال
را من ندانستم چيست .عقا د مختلگ ساري بود .بر زبان من جاري شد كته ا تن
به عهدة من.
عيدالملك گفت بنو س .نوشتم .به امير گفت د گر چه م گو ؟ نوشتتة
مرا اميربهادر به اندرون برد .مرا با ظفرالسلطنه حاكم طهران خواستند .به انتدرون
رفتيم .دو ساعت از شب م گذشت .شاه گفت ا ن را تو نوشتهاي؟ عرض كتردم
بل  .فرمود تعهد م كن ؟ عرض كردم بل  .مرخص شد م از در بيرون رفتيم .شاه
صدا كرد پس دستخط پلكونيك چه م شود؟ اميتر گفتت با تد ناست مرحمتت
بفرمائيد .فرمود پس تو برگرد آنجا .من فهميدم كه دستخط تتوپ بستتن مجلتس
صادر شده است.
در ا ن شبها بود كه بعي وكالء ازقبيل تقت زاده و حتاج ستيد نصتراهلل
وهيره شب در منزل صنيعالدوله بهسر م بردند و من خبر هرچه بود براي ا شتان
م آوردم.
آشفتگ افكار بقدري است كه از تعهد من سؤال نشد.
*
در ر است ناصرالملك متن وزارت علتوم را داشتتم .پتس از او در كابينتة
نظام السلطنه وزارت عدليه را .اساس وزارت عدليه بر پا ة قد م بود .جماعت بته
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كار نگاه م كردند راپرت تنظيم م نمودند ،بته اميتاي وز تر م رستيد ،مجتري
م شد .من امياي وز ر را موقتوم كتردم و متتاكم رستم مستئول ردي ختود
تشكيل دادم .سيد عبداهلل توسط بيجتا

كترده بتود نپتذ رفتم .بهواستطة تعقيتب

عرا ض رعا اي امتالك شتاه در زنجتان متمتدعل ميترزا توستط نظامالستلطنه
خواهش كرد وزارت د گري را قبول كنم .مهلت خواستم تا متتاكم متنظم شتد.
بعد به وزارت علوم رفتم تا سفر آذربا جان پيش آمد.
در هوهاي ميدان روزي شاه از بسته بودن بازار شكا ت كرد .من به مجلس
رفتم و سع كردم تا ظهر بازار باز شد .سه سوار قزام در دهنة بتازار پامنتار تيتر
خال كردند و اسب در بازار تاختند .دوباره بتازار بستته شتد .در شترفياب شتاه
فرمود بازار باز نشد؟ عرض كردم بفرما يد شهر را نظم بدهند .با تاختن قتزام در
بازار البته بسته م شود .متهير به گلخانه رفتند .صاحباختيار لطمهاي بته پهلتوي
من زد و گفت چه م كن ؟ اگر امر كند طنابت بيندازند كت متانع خواهتد شتد.
شوري در سر من بود كه التفات به خطرات نداشتم.
در دنبالة قيية ميدان توپخانه روزي بته دربتار رفتتم در اطتام برليتان بته
حيور شاه رسيدم .مشيرالسلطنه حاير بود .لديالورود شاه گفتت انن راپتورت
آوردند كه مردم به ارگ هجوم آوردهانتد .عترض كتردم دروغ استت .متن از راه
م رسم و هيچكس در اطرام ارگ نبود.
فرمودند مردم چه م گو ند؟ حافظ مشروطه مائيم .عرض كردم كس هيتر
از ا ن نم گو د .البته حافظ مملكت و مجلتس اعليتيترتند .جمعت در ميتدان
ازدحام كردهاند .جمع هم در مقابل آنها در مسجد .دو دستخط صتادر بفرمائيتد
ك به مجلس ،ك به ميدان كه حافظ امنيت مائيم .اگتر حترم حستاب دارنتد
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چهار نفر فهميده بنشينند بگو ند بشنوند .هر طرم كه تا مهرب متفترم نشتد بته
قوّة قهر ه متفرم م فرمائيم .هنر من استفاده از مقتييات بود .در لبتاس موافقتت
به اطام د گر رفتم .مشيرالسلطنه دو دستخط نوشت به صتّه رسيد .ك را متن
به مجلس بردم ،ك را قوامالدوله به ميدان.
در كميسيون مجلس تق زاده گفت حا ما كطرم ،عرمخورهاي ميدان
ك طرم! گفتم من از موقع استفاده كردهام و ا ن دو دستخط را صادر كتردهام و
همة سع من ا ن است كه خونر زي نشود .اگر مطلب را با د به آنجا كشاند من
نيستم .اگر مطلب روي صالح است مجلس و مستجد را تتا شتب خلتوت كنيتد
م دانم ميدان متفرم نخواهد شد ول در انظار عالم حب به طترم شتما م افتتد.
گفتند با د با كميسيون جنگ مشورت كرد .خوشبختانه موافقت حاصل شد.
سيد عبداهلل و تق زاده به مسجد آمدند .بته منبتر رفتنتد .صتتبت كردنتد.
تق زاده خوب حرم زد بهطوري كه من انتظار نداشتم .مردم متفرم شدند .وكتال
هم شب به خانههاي خود رفتند .من به دربار آمدم .ميتدان برقترار بتود .بته اميتر
بهادر گفتم من خدمت خودم را انجام دادم .گفتت متن خبتر دارم كته مستجد و
مجلس متفرم نشدهاند .گفتم امين همراه من بفرما يد تتو ل بتدهم .صتدا كترد
«اوشاقلر» .كس آمد با او به مجلس و مسجد رفتم مشاهده كرد برگشتيم حكا ت
نمود.
امير درهم رفت چه كاله خودش را يمن تفرقة ميدان داده بود .گفتم متن
انتظار نداشتم كه شي به ز ارت دستخط قورخانه را ترك بكند و به ك امتر كته
در د قدرت شماست قناعت دارم .چادري كه در ميدان بلند است دولت است و
منبر متعلب به تكيه .بفرما يد چادر را شبانه بخواباننتد و منبتر را بردارنتد .كترد و
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توپها هم به ذخيره برگشت .در ا ن اوقات بود كه در روزنامة قدس مرا شتترمرغ
خواندند.
ــ  4ــ
فرمانفرما از حكومت آذربا جان استعفا كترده بتود .در كميستيون مجلتس
براي آذربا جان حاكم م خواهند .نظامالسلطنه و بعي وزراء حايرند .استام
ذكتتر م شتتود .عينالدولتته ،آصتتگالدوله ،نيرالدولتته و هيتتره .و تقت زاده تستتبيح
م اندازد .دو سه نوبت از سر گرفتند و همه را رد كردند .من ب حوصله شتدم و
گفتم حا كه هيچكس پسند نم افتد من م روم .تق زاده ا ن حرم را چسبيد و
من خجالت كشيدم بگو م شوخ كردم .حكومت به گردنم بار شد.
چون به تبر ز رسيدم معلوم شد شش هتزار نفتر قشتون روس در سترحد
بيله سوارند و تقاياي مطالبات از شاهسون دارند .البته مطلب به ا ن سادگ نبود.
براي صد هزار تومان شش هزار قشون سوم نم دهند .مقداري را پرداخته بودند
و پنجاه هزار منات مطالبه م شد و هر روز اولتيماتوم م رسيد.
من به دست رحيمخان چليبانلو در اهتر اردو ت تشتكيل دادم .اولتيمتاتوم
بيست و چهار ساعته رسيد .به تهران آنچه م گوئيم جواب نم رستد .بته ستع
انجمن از حاج فرا تبعة روس پنجاه هزار منات برات تفليس گرفتم و بتهموقع
رساند م .هائله خوابيد.
ــ  5ــ
بعد از من چه رو هاي در كار بود نم دانم .تق زاده از لندن به متن كته در
برلن بودم نوشت كه تتا شتما بود تد راستت م گفتيتد متا تكليتگ خودمتان را
م دانستيم .سخن در راست و دروغ نبود .من سخن را روي مطلتب مت آوردم و
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استفاده م كردم و ا ن موهبت بود اله كه در هر موقع به اقتياي حال پيشنهادي
م كردم و قبول م شد.
ــ  6ــ
مجلس را كه به توپ بستند تلگراف از مشيرالسلطنه رسيد با قتدري پنبتة
دار در برقراري من به حكومت آذربا جان .يمناً دستوري در گرفتن پتن نفتر از
اعياي انجمن ا الت و سپردن آنها به انجمن اسالم كه معناً به ر استت قنستول
روس و صورتاً به ر است ميرزا حسن مجتهد در سترخاب تشتكيل شتده بتود و
ميرهاشم علمدار بود.
اما آن پن نفر اعياي انجمن به قنسولگري روس رفته بودند و متن فكتر
كردم چه كنم ،د دم نم شود ك روز زرد بود و ك روز ستر ..استتعفا كتردم.
بشتتارتالدوله پيشتتكار متتن عقيتتده داشتتت كتته هرچتته زودتتتر از تبر تتز بتتروم.
اجاللالملك گفت اگر شما برو د چراغ مشروطه خاموش م شود .من هم ماندم.
قورخانه را به اختيار مليون گذاردم .بين دوچ (شتربان فعل ) و سرخاب از ك
طرم و خيابان نوبر و اميرخيز از طرم د گر جنگ درگرفت .من به منزل حاج
مشير دفتر رفتم كه در نوبر بود.
از طرم انجمن اسالم مرا به مشير دفتر سپردند و او را مسئول كردند كه
به طرف نروم .باري خيابان به تصرم بيوكخان پسر رحيمختان درآمتده بتود و
نوبر به تصرم شجاع نظام مرندي .او را تشو ب كرده بودند كه به خانة مشيردفتر
ر خته مرا بكشند .ول او قبول نكرد .خداوندش بيامرزاد .افكار به درجهاي آلوده
است كه زشت و ز با تشخيص نم ابد .از خيال صلتشان و جنگشان متن هتم
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شرح به ميرهاشم نوشتم كه مردي عاقل بود و رقابت شي سليم او را به راه ك
انداخته بود .شرح هم به امير بهادر تلگرام كردم .به عل خان نتام از اجتزاي
كشيكخانه سفارش كرد كه مرا به سرحد برستاند .از تبر تز حركتت كتردم و بته
فرنگ رفتم ،بدواً به برلن و بعداً به پار س.
ــ  7ــ
در پار س با سردار اسعد آشنا شدم .خصوصيت حاصل شتد .روزي بته او
گفتم نشستن در پار س امروز شأن شما نيستت .گفتت چته كتنم؟ گفتتم برو تد
اصفهان ا ن نهيت كه شده است اداره كنيد .گفت ا نجا را ختم و آخر كار معلوم
نيست .گفتم در هيچ اقدام آخر كار معلتوم نبتوده استت .متردان كتاري همّتت
كردهاند ،اگر پيش بردهاند نام شدهاند ،ا نه به حال سابب ماندهاند .شتما برو تد
پيش ببر د .سردار ا رانمدار خواهيد شد .پتيش نرفتت برگرد تد .پتار س جتا
نم رود .قرار شد او برود اصفهان و من بيا م تهران .آمد م بته كافتة «دو پته».

()1

فهيمالدوله به سراغ بليت كشت به گراند هتل رفت .من به صتنيعالدوله تلگترام
كردم اجازة مرا بخواهند .جواب رسيد در عفو عموم تتو مستتلا

كجتا بيتا .

سردار اسعد رفته بود آن جواب را به شكراهلل خان وهيره نشان دادم.
ــ  8ــ
پس از خاتمة كار متمدعل ميترزا از ستردار استعد تلگرافت رستيد كته
مستقيماً به تبر ز بروم .رفتم .سه روز پتس از ورود تلگترام د گتري رستيد كته
سفارتين پا به ك كفش كردهاند كه تو در تبر ز نباش و پس از ا ن تلگرام سته
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سال در تبر ز بودم .رفع كدورت روس و انگليس شد .ول رفتع عنتاد ول ختان
تنكابن نشد.
عدهاي قشون روس در باغ شمال بودند .در راپرت نظميه بود كته هتر روز
مقرّة تلفن را با و پا ين م آورند دانستم پ بهانه م گردنتد .بته رئتيس نظميته
سپردم به خانهها و كدخداها بسپارند كه هيچ نگو ند .سيدالمتققين رئيس انجمن
ا الت بود .خالصهجات آذربا جتان را انجمتن و معتمدالستلطنه رئتيس ماليته بته
اجاللالملك اجاره دادند .صواب نبود .من امياء نكردم و به مراتب بهتتر اجتاره
دادم .در بازار اجارة مرا پسند دند .سيد استعفا كرد و بثّالشكوي رسالهاي بر يد
من چاپ نمود .وال اي كه با انجمن به موافقت كار كرد من بودم .در روزنامة مال
نصرالد ن مرا به شكل ميمون كشيدند كه افسارش دست انجمن است .افكار متا
پاورق ندارد .مخالگ باش مستبدي .موافب باش ميمون.
اگر بر پري چون ملك به آسمان
بته دامن درآو تزدت بتدگمتان
اماناهلل ميرزا( )2را سپهسا ر به تبر ز فرستاد كه بته اصتطالح ختودش مترا
بپراند .من هم براي پر دن مستعد بودم .بازار را براي استعفاي خودم حاير كردم.
انجمن ا الت مصرّ بود كه بسپارم اماناهلل ميرزا را به آذربا جان راه ندهنتد .گفتتم
من اه نيستم .مأمور رسم است با د بيا د .روزي به اماناهلل ميرزا گفتم تصور
كردهاي كه حكومت آذربا جان اشكال ندارد؟ روي ا ن صندل كه من نشستتهام
بادي م وزد كه گردة مرا هم خسته كرده است .آنكه بعد از من روي ا ن صندل
بنشيند ا ن باد به جائيش خواهد انداخت كه كالهش را پيدا نكند.
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هوهاي عاشورا بر سر مقرّة تلفن پيش آمد .ثقةا سالم و جمعت را بته
دار زدند و اماناهلل ميرزا در قنسولگري انگليس انتتار كرد .باري من بتازار تبر تز
را براي استعفاي خودم حاير كرده بودم و از تبر ز به فرنگ رفتم .ستردار استعد
در پار س بود .در معيت او برگشتم مأمور انتظام فارس شدم.
وقت از تبر ز حركت كردم دو ست و چهل تومان پول داشتم .دو ستت و
پنجاه تومان هم از رحيمآقاي قزو ن قرض كردم و با ا ن وجه خودم را به بترلن
رساندم .آنجا با خانوادهاي آشنا بتودم و هرچته زم بتود م دادنتد .در روزنامتة
«گنش» نوشتند كه فالن چهارصد هزار تومان از تبر ز برده است .ا ن است زبان
لب كه آن را زبان آزاد م گو ند.
ــ  9ــ
نظامالسلطنه در فارس آتش افروخته بود .نصرالدوله در آن آتش سوخته و
قوامالملك مبتذل شده ،شبانكاره را در ازاي آتشافروزي برده ،جا خال كرده بود.
سردار اسعد اصرار داشت كه من به فارس بروم .روزي به من گفت خيتال مكتن
كه انتظار دارم فارس نوبت د گر و ت از و ات ا ران شود .تو برو فكري براي
خودت بكن .صتبت حكومت من به فارس مدت بر زبانها ساري بود.
روزي طونل سفير انگليس به د دن من آمد و گفت نظر به طرز حكومت
شما در تبر ز دولت و سفارت انگليس معتقد است كه اگر شما به فارس برو د ما
به بعي مداخالت حاجت پيدا نختواهيم كترد و ما تل نيستتيم در امتور داخلته
دخالت كنيم چرا نم رو د؟ گفتم از حسن ظن سفارت ممنونم و از ا نكه ما ل به
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مداخله در امور ما نيستيد متشكر .از طرم دولت ا ران مأمور تت دارم و مت روم
بعي نواقص در كار است .رفت و فشار به مُرنارد آورد كه كار را راه بيندازد.
مرنارد مترمانه به من نوشت كه سفير روس مانع بتود .البتته بتراي ا نكته
انگليس مجبور به مداخله در فارس بشود و عذر خودشتان در آذربا جتان باشتد
عندالواقع قرارداد  1907اجرا شود .درموقع خداحافظ طونل به متن گفتت هتر
ساعت كه شما تقايا كنيد سپاهيان ما از شيراز م روند.
من روز  15شعبان  1330قمري از ابنبابو ه حركت كتردم .پتانزده روز در
اصفهان معطّل شدم كه فوا حاير شود .در اصفهان گراهم قنسول انگلتيس نتزد
من آمد و گفت تصميم جانشين هند ا ن است كه اگر تا  12اكتبتر حتاكم فتارس
نرسيده باشد دوازده هزار قشون مأمور فارس كند.
من روز د گر كه نيمة رميان بود از اصتفهان حركتت كتردم كته قنستول
راپرت كند .حا بيست روز به  12اكتبر دار م .در شاهريا ك هفته ماندم .صتد
نفر ژاندارم كه از تهران نقد نهاي براي بانك به اصفهان آورده بودنتد همتراه متن
آمدند .فوا هم با شهابالممالك( )3پيشكار من و در ابيگ كه آنها را در اصفهان
گذارده بودم رسيدند.
بهاءالواعظين را كه از طرم مرنارد به سمت مفتش ماليه شا د به ستفارش
سفير روس با من م آمد بهواسطة سوء اخالم از آباده برگرداندم .در اصفهان ك
كتاب بر عليه من به چاپ زد و نامش را «دادخواه »( )4گذارد و من مشعوفم كته
بهاءالواعظين از من انتقاد كرده باشتد نته تمجيتد .شتنيده شتد بهتاءالواعظين كته
سردستة ا مرگ ا استقالل بوده است اسكناس بسيار به مصرم م رسانده.

143

نكتههايي در تاريخ مشروطيت

روز  4ذيقعده دو ساعت به هروب مانده وارد شيراز شدم .چته شتيرازي،
راهها مسدود .مهرب در شهر اگر كس از خانه بيرون م آمد صاحب كاله و عبتا
نبود .روز روشن در تنگ اهللاكبر قاطر از ز ر پاي رئيس نظميه برده بودند.
قوامالملك با صولتالدوله درافتاده بود .ا لخان گري را به ستردار احتشتام
برادر صولتالدوله داده ،در پوزه كشن سردار احتشام و گماشتگان قوام سر و پاي
برهنه به شهر فرار كرده بودند .تدبير من ا ن شد كه بين قتوام و صتولتالدوله را
التيام دادم .به قول ميرزا حسن( )5عكتاس تصتور نم رفتت كته ا التت فتارس و
قوامالملك و صولتالدوله در ك لوله بروند.
ژاندارم شكستخورده را بين شيراز و كازرون مستقر كردم .المارستن بتا
پانصد نفر به فارس آمد به طرم بوشتهر حركتت كترد كته ژانتدارم در بقيتة راه
بگذارد.
نم دانم عينالدوله چه شنيده بود كه تلگرام كرد بگوئيد المارسن هرجتا
هست توقگ كند تا بقية ژاندارم برسد .گفتم المارسن انن در چادر صولتالدوله
است و با تدارك كه د دهام به بوشهر خواهد رسيد.
پس از چهل روز راهها باز شد و امنيت فوم انتظار حاصل .مردم حكومت
مرا به حكومت معتمدالدوله قياس كردند .گفتم با تك تفتاوت .آنوقتت ا تالت
چمام داشتند و امروز تفنگ پن تير آلمان دارند .ژانتدارم از قشتقا

شكستت

خورده ،بين قوامالملك و صولتالدوله برادر كشتگ است.
به خواهش قنسول انگليس مر ل نام امر كا

را كه از اجزاي شوستر بود

براي نظام خواستم .مردي د وانه بود و بالي جان من شتد .او را از كتار ب دختل
كردم .ا .كنار (قنسول انگليس) از ا ن كار رنجيد حت براي عتزل متن و استتقرار
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مر ل به تهران رفت ،ول كاري نساخت .دو سال بهخوب برگذار شتد .ستپاهيان
هندي رفتند ،اما جنگ بينالملل آنچه دوخته بودم پتاره كترد و بهانته بته دستت
قنسول آمد كه فالن آلمان دوست است.
درست ساعتشمار سه سال تمام حاكم فارس بودم .روز  4ذيقعدة 1332
دو ساعت به هروب مانده احيار تهران شدم و به واستطة كتدورت ستفارت در
خانه نشستم.
پس از من مردم به قنسولگري انگليس ر ختند و اسناد را به قنسول آلمتان
دادند كه در برلن چاپ شد (كشگ تلبيس)( )6پس از انتشار آن سفير امر كتا نتزد
من آمد و رسماً از حركات مر ل عذر خواست.
در مهمان تااگذاري در باغ فردوس مارلينگ سفير انگليس گفت ا جاي
من است ا جاي فالن  .من هم مجلس را ترك كردم.
ادگاري كه از آن مدت مانده است دورة علتم موستيق استت( )7و هفتت
دستگاه معمول كه به نوت درآوردهام .منتظمالتكماء كه با من در شتيراز بتود در
ا ن فن مهارت داشت و رفاقت كرد .سودي كته از آن ستفر بتردم فتروش ملتك
موروث رزكان بود.
باري كدورت سفارت باق بود تا نسخهاي از سفرنامة ووستطرم قنستول
آلمان در شيراز به تهران به سفارت فرانسه رسيد و از عدم همراه متن شتكا ت
كرده بود .به سفارت انگليس بردند كه شما چه م گو يد .ا ن چه م گو د .معلوم
شد همچنان كه به تهران گفته بودم و در «كتاب ستبز» چتاپ شتده استت رنتگ
بيگانه از هيچ طرم به خود نگرفتم .اما چه فا ده زحمت و خسارت به متن وارد
آمده بود.

145

نكتههايي در تاريخ مشروطيت

قنسول آلمان را در بوشهر گرفتند و به هند بردند .واسموس كه مقارن ا تن
حال به حياط داود رسيده بود حيدرخان كدخداي متل او را توقيگ كرد .موفتب
به فرار شد .خودش را به شبانكاره و برازجان رسانيد .ژاندارم تكليتگ خواستت.
گفتم او را به شيراز آوردند .او را خواسته بودند ژانتدارم نتداد و بتر وفتب عهتود
تكليگ هم همين بود .قول داد از شيراز نرود .ول باز فرار كرد .مرد عجيب بود.
گرفتن قنسول آلمان در بوشهر اشتباه بود كه اسباب زحمت كل براي ما
و براي خودشان شد و قدرت مرا در اسكان كاست .ك ب نزاكتت ده ب نزاكتت
دنبال دارد .روي تمبر پست ما چاپ تصرم بوشهر زدند .بيشتر سبب هيجان شد.
از سوانح ا ن سفر حركت صاحبمنصبان جزء سوئدي بود نسبت بته متن
بدون اطالع رئيسشان اوگال )8(.اما مويوع ا ن بودكه كاكا

اجير كرده بودند كته

قهوة عرب براي آنها تدارك كند .ستيدي را روز روشتن كشتت .او را بته عدليته
فرستادم .قتل ثابت شد .قصاص كردم .سوئديهاي جتوان مترا متاصتره كردنتد
جواب گفتم روز د گر اوگال نزد من آمد شا د براي شكا ت از قصتاص .شترح
واقعه را به او گفتم با حيور ا .كنار قنسول انگليس معذرت خواستت و عنتوان
نكرد.
متأسفانه ما متتاا علم و صنعت اروپا

هستيم و متخصص .مشروط بته

ا نكه عامل و عاقل باشد و بعي از دردهاي ما را بتوانتد دوا كنتد .لكتن اهلتب
د ده شده است كه دردي بر دردها افزودهاند.
اشخاص برجسته در وطن خودشان مشتتري دارنتد .متخصصتين كته متا
م آور م از طبقة متوسطند و درحقيقت كور و كتري را مت آور م بتر ختر لنتگ
خودمان سوار م كنيم .نه راه را م شناسند نه چاه را.
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به همخوارگ جز سرانگشت من
نخار د كس در جهان پشت من
ك باشد كه ما خودمان طبيب خودمان باشيم
سيكس( )9نيز در شرح حال واسموس نسبت به من م دهد كه از بصتيرت
او از احوال فارس بعيد استت .م نو ستد كته فالنت در آشتوب اخيتر قشتقا
انگشت داشته است.
او ً من در آن موقع در فارس نبودم.
ثانياً در موقع حركت به طهران قوامالملك پنجاه سوار همراه من كرد و بته
واسطة سخنها

كه م رفت و نگران اي كه حاصل بود زم دانست چهار نفر از

بستگان صولتالدوله نيز همراه باشند.
و باز صولتالدوله در اواخر از من رنجيده بود كه با قوام بيشتر مستاعدت
كردهام و شرح به ميرزا ابراهيم نوشته بود در «آنگلوفيل » من .نسبت كه سيكس
باز به من داده است و راست است همان وطنخواه است.
قبول سوار ازطرم قوامالملك و صولتالدوله بتراي تتأمين از طترم آنهتا
بود .به اهتمام عليقل خان( )10رئيس ژاندارم ،در راه من متتاا آن سوارها نبودم.
ــ  10ــ
به بهانة قرارداد  1919رشت و تبر ز علم مخالفت با مركتز برپتا كردنتد و
هردو نيتشان تجز ة و ت بود .رشت پشتت بته بتاكو داشتت و آشتكار اعتالن
جمهوري كرد .تبر ز به واسطة نقص اسباب تذبذب م كرد .ازطرم شوروي هتم
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برخالم قواي انگليس كه در قزو ن بودند كمك به رشت م شد .آختر دو هتزار
نفر رسماً به رشت فرستادند .هوهاي رشت معروم شد به آشوب متجاسر ن.
تبر ز از تهران پول م خواستت و حتاكم نم خواستت .مشتير الدولته دو
بيست هزار تومان و ك پانزده هزار تومان براي خيابان فرستاد .در تهران تصور
م شد كه قيام تبر ز پا ه و ما هاي دارد و سليمانميرزا و سيد كمرهاي هر روز دو
ساعت وقت مستوف را به صتبت خيابان م گرفتند .باألخره در فرستادن وجوه
خودداري شد.
من وزارت ماليه را داشتم و صتبت رفتن من به آذربا جان بود .خيابان به
وثوم السلطنه تلگرام كرده بود كه فالن تنها بيا د .من هم ك نفر همراه نبتردم.
چه م دانستم من در تبر ز متتاا عده نيستم .روز هفتم ذيحجة  1339در هيئت
تصميم گرفته شد و روز نهم ذيحجه از تهران حركت كردم.
از باسمن تلفن كردم كه حايرم با شما كار كنم ،چه معلوم بتود مختالفت
در بين است .جواب دادند كه ما حاير نيستيم .خواستم به ك از منتازل دولتت
فرود آ م مخالگ تصميم بود .به منزل حاج ساعدالسلطنه فرود آمدم.
سوارهاي گرمرودي را از باسمن مترخص كتردم .قتزام اجتازه خواستت
دستهاي استقبال بفرستند .منع كردم كه لديالورود اشكال پيش نيا د.
ده روز در منزل ساعدالسلطنه مشهول نصيتت بودم .مفيد نيفتاد و هرچته
از مقصد پرسيدم گفتند مرام عال در نظر دار م و گفتنت نيستت .م خواستتند
من به تهران برگردم و حامل پيهامات باشم.
قنسول انگليس و قنسول امر كا خيابان را نصيتت كترده بودنتد .قنستول
انگليس براي من پيهام كرد كه خيابان حاير براي مالقات شما نيست كه فالنت
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سخنآور است ،مرا مهلوب م كند و اگر ده هزار قوه هم از تهران بيا تد جتواب
م دهم .قنسول امر كا پيهام كرد كه خيابان به تهران اه است.
آنچه بر من معلوم شد تشكيل حكومت آذربا جان در باكو خيابتان را بته
خيتتال انداختتته بتتود كتته همتتان بتتازي را در تبر تتز درآورد .استتم آذربا جتتان را
«آزاد ستان» نهاد كه عوام را خوش آ د و انتهاز فرصتت م كترد .ا تن بتود مترام
ناگفتن  .نه دولتت نته حاميتان قيتام ا تن را درستت نم دانستتند و آن بتازي را
متملهاي د گتر م نهادنتد و بستا بتود كته بته خرابكاريهتا

بكشتد و متن

نم توانستم آزاد با تهران گفت و شنيد كنم .اگر آنچه بر من معلوم شد در تهتران
م دانستند سليمانميرزا با اعتبارنامة من مخالفت نم كرد.
در راه كس قادر به بيرون كردن گله نبود .در شهر هم نان كم بتود .چهتار
نفر از تجار متترم به مراهه رفتند گندم بياورند .عدل الدوله نتوادة حتاا كبيرآقتا
مانع شد كه با ا ن اوياع من گندم بتراي شتهر نم گتذارم حمتل شتود .اگتر او
خيابان است من بيابانيم.
با وجود قزام و ژانتدارم چهارصتد نفتر اهتل شتهر را لبتاس مخصتوص
پوشانده قشون مل نام نهاده بودند .معلوم نبود در مقابل كدام دشمن و براي چه.
از هرائب ا ن است كه اعتماد خيابان به عميدالسلطنه تالش دزد چپاولچ
بود .تهران به واسطة سانسور از حقا ب ب خبر بود .من هتم نم توانستتم مختابره
كنم .تصور م كردند قيام اساس مل دارد .ريالتاير ما ري الهائب.
رشت و تبر ز گول تقسيمات قفقاز را خوردند كته بتاكو ،تفلتيس ،ا تروان
هركدام دم از استقالل م زدند .اگر حقيقت به تهران معلوم بتود ستليمانميرزا آن
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اشتتتلم را در مجلتتس نم كتترد و ستتيد كمتترهاي ختتتم نم گذاشتتت و املتتال
صمصامالسلطنه و مستشارالدوله به ختم نم رفتند.
من گله ندارم .بيسمارك گفت هرچه به ا ن مردم خدمت كن هرگز راي
نخواهند شد و سعدي بهتر گفته است
اگر بر پري چون ملك بآسمان
به دامن درآو زدت بدگمان
خدا را كه مانند و انباز و جفت
نباشد ،ند دي كه ترسا چه گفت
ك نفر نگفت تبر زي كه ك سال بر سر آزادي با دولت جنگيد و هزارها
تلفات داد چه شد كه براي اعالي عَلَم آزادي خيابان هيچكس حاير نشد و صد
نفر قزام بدون زد و خورد عال قاپو را متصرم شدند .اگر همسا ههاي خيابان با
او موافب بودند خانة او چاپيده نم شد .قيام چاپ بود و نگرفت.
در مشروطه عادت شده است كه هركس فهميده ا نفهميده ،بجا ا بيجا از
دولت تنقيد كرد مردم پاي صتبت او جمع شوند و فهميده و نفهميده دست هتم
بزنند و دل ناطب را خوش كنند .متأسفانه سر او هم گرم م شود.
هيچ معلوم نيست مسلك ما متردم چيستت؟ چته م ختواهيم و بته كجتا
م رو م .قراردادي بين ا ران و انگليس بسته شد .بسيار هم بد بود .م با ستت از
آن برائت جست .ليكن جنگ خانگ چه چاره م كرد و جز خرابت چته نتيجته
داشت .بجز ا نكه جمع از اهال تلگ شدند .اگر معاهدة شتوروي پتيش نيامتده
بود قرارداد  1919عمل م شد .به ا ن قيامها هم كس اعتنا نم كترد چنانكته در
نظام اقدام شده بود و ميرزا عيس خان هم در ماليه بستاط مداخلته را چيتده بتود
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مصادم شد با وزارت مالية من .دفتر را بستم .درصورت كه به ارميت استميط

()11

معتقد بودم .كاش او را به اختيار دعوت كرده بود م .ربطت بته د گتران نداشتت
مردي دانا بود.
باري مجاهد ن ستارخان پيهام كردند ما حاير م .گفتم من حاير نيستم.
رئيس قزام( )12نزد من آمد گفت ك سال است من در ا تن شتهر هستتم.
ا ن بازي اساس ندارد .اگر ژاندارم كه احتمال بود يعيگ آن طرم برود در سته
ساعت و ا ّ در ك ساعت عال قاپو را متصرّم م شو م .گفتم راي نيستتم زد
و خورد شود .اطمينان داد كه ژاندارم دست درنمت آورد و ستا ر ن بته مختصتر
بادي متفرم م شوند .روزهاي كشنبه مجلس چتاي داشتت .قترار شتد متن بته
قزاقخانه بروم .با ساعدالسلطنه شور كردم گفت همه م رونتد .ختودش كستالت
داشت ،با هدا ت قل خان و لطگاهللخان پسر عمو و فرزندي به قزاقخانته رفتتم.
آنها هم از نقشه آگاه نبودند .كشنبة  23ذيحجة  1339مطابب  5شهر ور .1300
صبح كشنبه ستيدالمتققين نتزد متن آمتده بتود كته خيابتان م گو تد
نشستهاي ا نجا كه چه؟ گفتم بخواهم بروم ،امنيت من در راه چيست؟ گفت سوار
همراه م كنيم .گفتم به سوار شما اعتماد ندارم .گفتت قتزام همتراه بر تد .گفتتم
حرف است حساب .
شب پس از آنكه مهمانها متفرم شدند رئيس قزام تكليگ خواستت .خبتر
آوردند كه ژاندارم هم از شهر بيرون رفتت .رئتيس قتزام كستان را بتر ستر راه
خيابان گماشته بود كه او را به قزاقخانه بياورند .منع كردم معلتوم شتد خيابتان
سالمت به خانه رسيده است .با تجد د اتمام حجت اجازة اقدام دادم.
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سيدالمتققين به گمان آنكه من به قزاقخانه آمدهام كه بروم به خيابان گفته
بود .هيچ وسيله ندار م فالن هم رفت بگتذار بترو م او را بيتاور م .گفتته بتود
«بگذار برود» .ا ن بود عقل و ردي پهلوان قيام .من خودم تصور نم كردم استاس
به ا ن درجه پوشال باشد و قزام بدون مزاحمت بر عال قاپو دست ابد.
حا شب از نيمه گذشته است .احتياطاً سفارشت بته ستوارهاي مراهتهاي
خواستند نوشتم .ستر ظفرالدوله( )13تلفتن كترد كته عال قتاپو و مركتز نظميته و
تلفنخانه در تصرم ماست .در اطرام عال قاپو ك نفر قزام و دو نفر مجاهتده
كشته شده بود .من به عال قاپو رفتم هيچكس نبود .تلفن كتردم اصتتاب آمدنتد.
پردهها را كنده بودند .فرصت نكرده بودند ببرند .مسئله بر حاير ن هتم بقتدري
مشتبه بود كه به صداي تير ناظم الدوله( )14گفته بود شش ماه گرفتار زد و ختورد
خواهيم بود.
در ا ن يمن بهاءالسلطنه شيرازي رسيد .به او گفتم برو به خيابان بگو باز
من حايرم با شما كار كنم .اگر ميل دار د نزد من بيا يد و ا ّ در خانه بنشتينيد و
در را باز بگذار د .گفت بنو سيد .نوشتم .رفت و برگشتت كته در خانته نبتود و
منزل او را هواخواهان هيور چاپيده بودند .حت در و پنجره را بردهاند .گفتتم بتاز
برو و سع كن او را ببين و مكتوب را برسان  .موفب نشد .شتا د اگتر در خانتة
خود مانده بود باز خانه را م چاپيدند اما كشته نم شد.
روز د گر مقارن ظهر از طرم نظميه هياهو
نعش خيابان است كه مردم با هلهلته پتذ را

شنيدم .گفتم چيست؟ گفتند

م كننتد و م خواهنتد در بتازار

بگردانند .منع كردم و در سيد حمزه دفن شد.
كاشگ به عمل آمد كه دختربچهاي به پست سه نفر قزام م گو د خيابان

152

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 28 /

در فالن خانه در ز ترزمين پنهتان استت .قتزام سترخود وارد خانته م شتود ،از
ز رزمين به حياط و برعكس تير تفنگ شليك م شود دستت تك قتزام و پتاي
خيابان تير م خورد .تيري هم به سرش خورده بود .گفتند به قرائن با د خودش
زده باشد .مؤ ّد ا ن ظنّ مكتوب از بهل او درآمد مشعر بر ا نكه «چون نخواستتم
تسليم شوم انتتار كردم» ،والعلم عنداهلل.
راپرت ا ن قيا ا را من به تهران نتدادم .چته معمتو ً تلگرافخانته راپترت
قيا ا را م دهد .مشير الدوله تلگرام كرد كه نشان قدس به شما مرحمتت شتده
است .كشفاً تشكر كردم و رمزاً گفتم من نشان نم خواهم .بگذار د ك نفتر هتم
ب نشان باشد.
مردم شهر ،اعيان و تجار اصرار داشتند كه چند نفر قيام ها از شهر برونتد
و من زم نم دانستم .ز اد اصرار كردند گفتم به اختيار خودشان چندي به متل
كه م خواهند بروند .بادامچ  ،فيويات( )15و اميرخيزي( )16چند ماه بته متتال
حاج عل لو رفتند و به شهر برگشتند .من آنها را بته احتترام لفتظ آزاد ختواه
متترم م داشتم.
خيابان را در تهران در منزل امام جمعتة ختو

تك مجلتس مالقتات و

مدرك او را سنجيده بودم .در موقع كه قشون روس نزد ك كرا آمتده استت و
اولتيماتوم داده آخر ن تدبير دولت ا ن شتده استت كته وزراء اختيتار از مجلتس
بخواهند و مجلس را منتل كنند كه به هتر صتيهه قبتول اولتيمتاتوم م شتود بته
تصو ب مجلس نرسد .خيابان اصرار داشت كاري بكند كه مجلس تعطيل نشتود
و آن وقت حقوم وكال هفتاد تومان بيشتر نبود.
آنچه م نو سم نه از براي برائت است ،بلكته بتراي روشتن شتدن تتار
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است .در مقام وطنپرست و آزاد خواه و تدارك آسا ش و ت ملل آذربا جان
وظيفة مل و دولت من همان بود كه كردم .م بينم كته مهريتين ا تن مستأله را
پيراهن علمان كردهاند و حال آنكه نه علمان برحب بود و نه خيابان .
ستارخان كه حقوم ثابت در مشروطه دارد و در نظر من مرد شتر ف بتود
چون بيراه رفت دولت با او چه چاره داشت جز آنچه كرد و حال آنكته او ستابقة
خدمت مسلم داشت و خيابان خدمت نكرده بود و زحمت م داد و و ت را به
هواي باطل آشفته م داشت .مردم تبر ز همه هواخواه ستارخان بودنتد و بيتزار از
خيابان كه در نظر من جاهل و هافل بود .باري خانة او را تعمير كردم و تتدارك
اسباب و اثاثيه براي او دش نمودم .شش هزار تومان كه از باا خروا و دختول
شهر به امر او گرفته شده بود به او دش واگذار كردم .خداوند رفتگان را بيامرزد
و ماندگان را هدا ت فرما د.
از نوادر حكايات
بصيرالسلطنه گفت ك از آشنا ان را در راه د دم كه به ثقةالملك قم
ارادت دارد .گفت م خواهم به مالقات آقا بروم و خجالت م كشم .گفتم چترا؟
گفت مخبرالسلطنه كته از تهتران حركتت كترد متن ختدمت آقتا رستيدم .گفتتم
مخبرالسلطنه حركت كرده است و عده همراه ندارد چته خواهتد كترد .فرمودنتد
م آ د و كار م كند.
پس از آنكه مخبرالسلطنه وارد شد و به متل حكومت راهش ندادنتد بتاز
خدمت آقا رسيدم .گفتم چه خواهتد شتد؟ فرمودنتد درستت م شتود .تتا آنكته
مخبرالسلطنه به قزاقخانه رفت .ختدمت آقتا رستيدم گفتتم مخبرالستلطنه رفتت.
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فرمودند نم رود و درست م شود .از براي من حتال يتتك دستت داد .حتا
خجالت م كشم خدمت آقا بروم.
پس از استماع ا ن حكا ت من به د دن ثقةالملك رفتم .مرد وارستتهاي
بود .بسيار خوشاخالم و قانع و خوشقيافه .خداوندش رحمتت كنتد .بتو

از

حقيقت به مشامش رسيده بود.
ــ  11ــ
پس از كودتاي سوم اسفند از قيام هتا بتادامچ و معتمتدالتجار در منتزل
حاج ساعدالسلطنه نزد من آمدند كه با كودتا با د مخالفت كرد .گفتم با قرارداد
با د مخالفت كرد! با كابينة مشيرالدوله و مستوف با د مخالفت كرد! با كودتا با د
مخالفت كرد! پس با ك با د موافقتت كترد؟ در بيانيتة دولتت امتري كته بتا آن
مخالفت جا ز باشد نيست .قصاص قبل از جنا ت ،جنا ت است.
از من كه مأ وس شدند سميتقو را دعوت كردند .مكتوب ا شان بته دستت
آمد .در ا ن يتمن تلگترام از وزارت جنتگ رستيد كته قتزام و ژانتدارم با تد
متتدالشكل شوند .بين ژاندارم و قزام شكراب شد .رفتار پو د ن( )17بر خشونت
افزود و قيامها هوت را به پنجاه هزار نفر از بهادران شهري نو د داده بودنتد .او
هم فر ب خورده در موقع كه تمام قوا در مياندواب جمع است و شهر خال رو
به شهر آورد .حبيباهللخان( )18از مياندوآب متوجه شتهر شتد .جنتگ درگرفتت.
هوت با سيصد نفر به قفقاز ه روي آورد.
در ا ن گيرودار هوت فرستاد مرا از عال قاپو به ژاندارمري بردنتد .شتب
نزد من آمد گفت اگر جسارت شد براي ا ن بود كه از طرم شما نگران بودم.
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شب دوم اجاللالملك و سرتيپزاده كه ك نا بالتكومه بود و كت از
طرم قيام ها رئيس نظميه ،نزد من آمدند كه ر استت جمهتوري را قبتول كتنم.
گفتم در حال حاير معتقد به جمهوري نيستم .كس را پيدا كنيد كه معتقد باشد.
براي هر رژ م مردم با د بهحدّي معرفت داشتته باشتند .متردم متا هنتوز معنت
مشروطه را هم نفهميدهاند.
سپهسا ر و عين الدوله كته قبتل از متن بته تبر تز رفتته بودنتد و ختوش
برنگشتند چهار هزار و پن هزار تومان حب م گرفتند .من به واسطة خانهنشن و
آلودگ سه هزار تومان خواستم .تا عيد قروض را داده بتودم .بته رئتيس دولتت
تلگرام كردم كه هزار تومان از ماهيانه را نم خواهم .در عوض دو ستت تومتان
از آن متل ايافه براي اجزاي كابينة تبر ز لطگ كنيد كه به عسرت م گذرانند و
ازده هزار تومان تقد م دولت شد.
ــ  12ــ
در مجلس سليمانميرزا با اعتبارنامة متن مخالفتت كترد .شترح متذاكرات
كتابچهاي است كه در اورام مجلس يبط است .درخاتمه مدرّس گفت من كس
را مخصوص به تبر ز فرستادم كه ببينم خيابان چه م گو تد .گفتت متن حايتر
نيستم با عراق كار كنم و ا ن همان جواب است كه به قنسول امر كا داده بود.
هفت نفر با اعتبارنامة من مخالفت كرده ورقة آبت انداختته بودنتد .علّتت
مخالفت سليمانميرزا و متمدول ميرزا و سيد عقوب را م دانم ،ولت مخالفتت
بقيه را نتوانستم متمل بگذارم .قُي ا َمَر و استَوْتَ عل الجودي.
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ــ  13ــ
در هوهاي تهيير سلطنت افكار را به طترم جمهتوري ستوم داده بودنتد.
احتشامالسلطنه مرا خواه نخواه به منزل مستشارالدوله بترد ،عنتوان جمهتوري
شد .گفتم من موافب نيستم .مستشارالدوله كه پهلوي من نشسته بتود گفتت نگتو
ملت م رنجد .گفتم خالم عقيده چه بگو م .صترمنظر از ا نكته جمهتوري در
هيچ جا آفتاب درخشان نبوده است ا ران مراحل از آن رژ م دور است.
*
س سال است مشروطه شدها م .هنوز پا تهاش ثبتات و قتراري نگرفتته و
معن مشروطه را ندانستها م .آنچه م كنيم و آنچه م گو يم خالم منظور است.
در ا ن سنوات من از كار دور بودم و مشهول گراوور .عدهاي گراوور براي
الگباي كميسيون معارم و كتب ابتدا

ساختم ،دو دوره هم تمبتر كت بتراي

پستخانه و ك براي ماليه كه كمك معاش بود.
ــ  14ــ
در اول سلطنت مظفرالد ن شاه جهرافياي بزرگ فونسن( )19را اعليتيرت
براي ترجمه به پدرم داد .به من رجوع فرمودند .قسمت اروپ را كه مشتتمل بتر
مطالب مفيده بود با شوق وافر ترجمه كردم و تقد م شد .خواستم آن را به طبتع
برسانم .به ترجمه قناعتت نكتردم تتار

و حكا تات از هرقبيتل بتر آن افتزودم.

خواستم مصوّر باشد اسباب فراهم نبتود .لتوازم كتار را از فرنتگ آوردم و ختود
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مشهول امتتانات شدم .ك صفته مرا هشت ماه معطّل كرد .خسته نشدم تتا راه
عمل را به دست آوردم .نيم از آن كتاب قبل از مسافرت به شيراز (شعبان 1330
هجري) به طبع رسيد و بقيه به واسطة عوا ب چندي به عهدة تتأخير افتتاد تتا در
سنة  1317انجام پذ رفت.
در اوقات بيكاري دو دوره تمبر بتراي ماليته و پستتخانه ستاختم .بعتد آن
دستگاه را به آقاي ملكالكالم مد ر انشاي كابينة ر است وزراء نياز كتردم .او د
او حال مشهول گراوورند و اگر گراووري براي من زم شود م سازند .نيتم ا تن
بود كه ا ن عمل را شهل خود قرار بدهم .قهراً به خطوط د گر افتادم.
با بادها

كه از اطرام م وز د امر به سلطنت پهلوي قرار گرفتت .شتش

سال در بدا ت متل اميدواري بود .سال به ر است فروه و سال بته ر استت
مستوف گذشت .در كابينة مستوف من فوائد عامه را داشتم .چنان مقتي شد كه
به ر است تميز رفتم .چهار ماه در تميز بودم .مستوف جداً استعفا كرد ،ا ن قالده
به گردن من افتاد .شش سال و سه ماه مقيّد بودم .آثار د كتاتوري به تمتام معنت
ظاهر شد .خواستم استعفا كنم سردار اسعد( )20متانع شتد .خوشتبختانه در اوا تل
تهييرپرگرام چون عقا د مرا شاه دانسته بود امر به استعفا داد .از ا ن بنتد هتم بته
سالمت جستم.
در ا ن مدت امري كه به دست من خاتمه افت  ...آن هم بعد از أس شاه
و تيمورتاش از اخذ نتيجه .با امري كه جداً مخالفت كردم امتياز برم تهران بود.
از هرائب ا ن است كه من خواب د دم داخل كابينه شدم و ختواب د تدم
پس از دوازده ساعت مكلّگ بته استتعفا و مشتهول نوشتتن دورهاي در هيتأت و
وسا ل د گر شدم و تا امروز كه ششتم فترورد ن  1323استت از آن رستائل دو
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رساله چاپ شده ك «گزارش ا ران باستان» و ك «افكار امم» تا در ا ن ستال
چه پيش آ د.
فعالً آتش هوي و هوس روي كره را گرفته است .همته بتراي آستا ش در
جنگند .خداوند ا ن آسا ش را از ما سلب كند.
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