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سخناني اجمالي دربارة مشروطيتي كه پا نگرفت

ايرج افشار

مطلبى براى گفتن ننوشتم .اما همان طور كه به برگذاركنندگگان گفدتم بده
طور گفتارى دو مطلب را طرح و عرض مىكنم تا بتوانم بيشتر از نظرات كسدانى
كه اينجا تشريف دارنگ و قطعاً عالقهمندگى بده ودشوهر در مبا د

مربدو بده

مشروطيت دارنگ استفاده كنم.
در موضوع مشروطيت كتابهاى زياد نوشته شدگه اسدت و مادگارى هدم
خاطرات معاصرين عصدر مشدروطيت وددود دارد وادى اآلدب بنشدا بيشدتر بده
مسائلبرمانى ورداختهانگ .به هر ال از همين نوشتهها به كدرات اسدتفاده شدگه و
خواننگگان بسيار يافته است.
من عگهاى از ويران مشروطيت يا مشتاقان بن نشضت عااى را درك كردهام.
يا شخصاً از صحبت بنشابشرهور شدگم يدا در مجااسدى كده بدودهاندگ و صدحبت
مىكردهانگ عاايگ و رفشايشان را شنيگهام و هنوز ماگارى را بده يداد دارم .مد الً
* .متن سخنراني در نشر و وشوهر فرزان روز (چشارشنبه  27ديماه  )1384؛ بده اطدف خدانم سد يگة
اسماعيلى از نوار بهكاآذ بمگه و ايندانب بن را ديگه است( .ا .ا ).به نال از بخارا شمارة ( 47بشمدن و
اسفنگ  )1384صص  179تا .190
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مستشارااگواه را زمانى كه محصل دورة اوق بدودم مالقدات كدردم و در مدورد
مسايل مورد نظرم دربارة سرگذشت رؤساى مجلس كه ماااده مدىنوشدتم سدلال
مىكردم .به ياد دارم كه در يك دلسه رفدت و بابدوم ع دس هدايى را كده از بن
روزگاران داشت بورد و ي ى ي دى را ورق مدىزد و بدراى مدن كده چندگان بده
چشرهها بشنا نبودم بنشا را مىشناسانگ .فردى كه در بن زمان هفتاد سااه بود معلوم
بود كه از مشروطيت براير يك تف ر برمدانى ماندگه اسدت .او بن دورههدا را بدا
دا ذيرى گذرانگه بود واى نمىگفت و نمىدانست كه بيا ما به مشروطيت رسيگيم
يا نه .مىخواهم بگويم كه در ذهنر مشروطيت مودود زنگه و ادامه يافتهاى نبود.
يمااملك همين طور نصرااملك همين طور واى همه هدم رسدوم و ترتيبدات
دارى ممل ت را گردن مىنشادنگ.
بارى مطاابى را كه مىخواهم به استحضدار برسدانم در دو مبحد

مطدرح

مىكنم:
 )1نخست اين است كه اگر در دريان و سير  75سال از تاريخمان كده در
سيستمى به اسم مشروطيت گذشت به قانون اساسى (سدنگ بن) بنگدريم و زيدر و
رو كنيم روشنتر مىتوان دريافت كه چه مدوانعى موددب شدگ تدا بدا مشدروطه
گونهاى زنگگى كنيم كه نتوانست وا بگيرد .هميشه ااتى داشت نه مرده نه زندگه.
اگر بن موانع و وادث را در ذهن نگاشته باشيگ ف ر مىكنيگ مشروطه داشتهايگ و
ناچار اق نظر من براى شما روشن نخواهگ بود .وس شدمهاى از اهدمّ دوادث
مربو بههم خوردن استارار مشروطيت در مگت  75سال رامرور مىكنيم.
مجلس اول :با فرمان شاه و بگون خونريزى و اش ال عمگه به ودود بمدگ
واى اين مجلدس دوران واقعدى دو سدااه خدود را طدى ن درده بدود كده توسد
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محمگعلى شاه بهتوپ بسته شگ ( 23دمادىاالول  )1326و با وير بمدگ اسدتبگاد
صغير مگت  12ماهو  20روز تا فتح تشران فاصله افتاد .مطلبى راددع بده مجلدس
اول از شخص تاىزاده كه خودش عضو ملثر و اناالبى بن مجلس بود چندگ بدار
شنيگم كه بايگ نال كنم .شايگ ضار هم به تواتر اين مطلب را شنيگه باشنگ .ي ى
دو بار هم از مجتبى مينوى و عباس زرياب خويى شنيگم و معلوم بود تاىزاده به
بنشا هم گفته بوده است .تاىزاده بعگ از چشل ونجاه سال كه از بن قضدايا گذشدته
بود مىگفت« :اگر ما با محمگعلى شاه راه بمگه بوديم و دوانى ن رده بوديم شايگ
مشروطه بن چنان كهمطلوب بود مىمانگ» .رفى است كه با تجربه و نگدرش بدر
كل وقايع بعگى زده شگهاست.
به هر ال با عزل محمگ على شاه و گذشتن  12ماده و  20روز از مجلس
اول مجلس دوم روى كار بمگ .در زمان مجلدس دوم كده در  2ذىاااعدگه 1327
افتتاح شگ شاهى نگاشتيم زيرا ا مگ شاه بچه بود و عضگااملك نايبااسدلطنه او
هم چنگ ماهى بيشتر زنگه نبود .او اابته بدم سليماانفسى بود بعگ از مردن او دچدار
تحصيلكردة دانشگاه بكسفورد شگيم به نام ناصرااملك كده ي دى از مسدتبگهاى
ترسوى دوداة دورة مشروطيت بود .مىخواست نايبااسلطنه ايدران باشدگ امدا در
خارج زنگگى كنگ .رفهاى دو وشلو مىزد و عاقبت با بختيارىها ساخت و بده
طورى شگ كه چنگ سال بختيارىها همه كاره ممل ت بودنگ.
بارى مجلس دوم به اواتيماتوم شگيگ روس برخورد كرد .اواتيماتوم روس
به ا تمال قوى ناشهاى بود كه با توافق انگليسىها به بشانه بردن شوستر از ايدران
وير بمگ .و به بنجا كشيگ كه مجلس توس ناصرااملك خالف قانون منفصل شگ.
ناصرااملك به ي رم بزادىخواه (رئيس نظميه) دستور داد كده در مجلدس قشدون
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بگذارنگ و وكال را راه نگهنگ و بده همدين بسدانى مجلدس دوم مختومده شدگ (3
محرم )1330و گوداً سه سال دوات به طور بالمنازع هر چده خواسدت كدرد تدا
تش يل مجلس سوم.
مجلس سوم كه از  16محرم  1333افتتاح شگ دچار مسائل دنگ بينااملل
شگ و قضيه مشادرت و وادثى كه به تبع بن وير بمدگ و بده قدول تادىزاده بده
اضطرار وايان گرفت ( 6محرم  )1334زيرا عگهاى از وكال از ترس اشدغال تشدران
توس روسها به قم رفتنگ و مآالً به كرمانشاه و مجلس از اك ريت افتاد تدا اين ده
وس از ونج سال و نيمى مجلس معروف چهارم و به قول عشاى «محشر خر» در
 15شوال  1339داير شگ با عواقب ناگوار دنگ دشانى .بداخخره مجلسس پسنج
وس از فترت كوتاهى در  5ردب  1324افتتداح شدگ و بدا تصدويب قدانون خلدع
سلسلة قادار اوضاع به رنگ و سامان ديگر بمگ.
دمعاً در مگت هيجگه سال كه مدىتدوان بن را دورة اول از تداري دگيدگ
ايران ناميگ بير از ده سال مجلسى ودود نگاشت

ومتى داشدتيم كده قسدمت

عمگه را ناصرااملك با بختيارىها و س س عمگتاً وثوقااگواه گرداننگه بودندگ .از
مجلس شش تا دوازدهم به بعگ فترتى نبود زيرا در دورة رضا شداه مجلدسهداى
«ارشادى» داخواه در دندگ بدينااملدل دوم شدروع شدگ .قسدمتى كوتداه از دورة
مجلس دوازده دردنگ بينااملل دوم قرار گرفدت .بعدگ از اتفداق سدوم شدشريور
مصلحتبينانه مجلس سيزدهم با انتخاباتى كه به روية رضاشاه انجام شگه بود بده
نام مجلس دورة سيزدهم در ببان  1320به كار ورداخت و چشره عوض كرد .ايدن
اتفاق به دايل ودود قشون خاردى و گرفتارى هايى اضطرارى چنان ودير بمدگ.
اين هم گذشت و با فترتى مجلس وانزدهم با تمشيگات قوام ااسلطنه بده صدورت
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انتخابات زبى (اابته دواتى ونوعى ارشادى) وس از سدربمگن وقدايع بذربايجدان
انجام شگ .زيرا قانونى گذشته بودكه تا وقتى كه قواى خداردى در كشدور هسدت
انتخابات نگاريم .بنابراين يك سال و نيم فترت وير بمگ .مجلس شدانزدهم دوره
خود را گذرانگ و مجلس هفگهم وس ازبن در دورة

ومت مصگق با عگة آيدر

كامل بآاز به كار كرد تا به مناسبت استعفا دادن عگهاى از وكال از كار افتداد و بده
تمشيگ دكتر مصگق با رفرانگم خاتمه گرفت .يادبور مىشوم كه با تغييراتى كده در
قانون اساسى در سال  1328وير بمگ مجلس ملسسان ق انحالل مجلس را بده
شاه داد و يك ماده را هم متغير ساخت واى دكتر مصگق ماگمة انحالل را از شاه
نخواست و به براء عمومى مرادعه كرد و بر اساسبن براء از شاه خواست فرمان
صادر كنگ كه ن رد .واى وس از كودتاى  28مرداد در 28ببدان  32فرمدان انحدالل
مجلس صادر شگ .از دكتر مصگق ورسيگه بودنگ چرا چنان كرديگ گفتده بدود كده
چون با تش يل ملسسان و واگذارى ق انحالل به شاه مخااف بدودم .اگدر از بن
راه مىرفتم تنفيذ قانون مجلس ملسسان آيربزاد مىشگ .مجلس بيستم هم وس از
يك ماه و نيم به تااضاى دكتر امينى نخست وزير و به فرمان شاه منحل شگ براى
مااصگى كه در نظرشان بود و وير بمگ.
اين ماگار مادراهاى عمگه مجلس هايى بود كه هر كدگام بدا يدك دريدان
سياسى رو به رو شگنگ و بعضى دچار تعطيلى.
عمر مجلسها :شانزده سال دوره قادارها (اما سه دوره مجلدس داشدتيم).
بيست سال دوره رضاشاه از زمان كودتدا (كده سده دورهاش بزادگونده و از دوره
هفتم تا دوازدهم مجلس سباالمرى بود) .دوازده سدال بعدگ از شدشريور سدال
 1320بزادى نسبى واى دچار مسايل مختلف سياسدى بدوديم (كده يدك دورهاش
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زادة انتخابات سب االمرى بود (سيزدهم) و چشار دورهاش نيمه بزاد) .بداخخره
بيست و ونج سال دورة مجلسهاى مطيع محمگرضاشاه.
اما در اين فواصل در قانون اساسى چنگ بار تغيير داده شدگ و يدك بدار بدا
كارى فرمايشى شبه قانونگذارى انجام شگ به طور فرمان.
 )1متوقف گذاردن ماده انتخاب مجلس سنا از ابتگا.
 )2سلب فرمانگهى كل قوا از ا مگشاه و واگذار كردن به سدردار سد ه در
بشمن .1304
 )3تغيير سلطنت از قادار به وشلوى.
 )4تفسير ماده استاالل قضاوت در وزارت على اكبر داور.
 )5تفسير ماده ايرانىاالصل بودن براى ازدواج با وايعشگ با بانويى از دربدار
مصر.
 .6ااحاق اصل واگذارى ق انحالل مجلس به شاه و تغييدر يدك مداده از
قانون اساسى در .1328
 )7اعالم شر ماده معروف شاه و ادراى بن.
شايگ ادراى قانون مجازات عمومى با تصويب منحصدر كميسديون عگايده
اگرچه ضرورت بود هم نوعى بگعت بود.
زمانى كه بن بحرانهاى سياسى و اين دريانهاى قانون گذارى را كنار هم
قرار مىدهيم به سلال اصلى مىرسيم كه بيدا اگدر تداري هفتداد و ودنج سدااه را
مددىنويسدديم ام ددان دارد بن را ذيددل عنددوان مشددروطيت قددرار بددگهيم يددا اين دده
مشروطيت واقعى ايران دوره كوتاهى داشت كه دنبة برمدان گرايدى بن بدراى مدا
ارزش دارد و بنعبارت بود از دورهاى كوتاه كه با استبگاد شاهى مبارزه شگ و بعگ
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هم چون تشران را مشروطه خواهان گرفتنگ دورة كوتاه بازگشدت بده مشدروطيت
بود .واى چيزى از بازگشت نگذشت كه سه قتل سياسى مشدم وضدع را دگرگدون
كدرد .ي ددى اتابدك و ديگددرى بشبشددانى و سدومى صددنيع ااگوادده .ايدن قتددلهددا و
بىنظمىهاى بعگى وايههداى مشدروطيت را متزادزل كدرد .ديگدر اين ده ا دزاب
نتوانستنگ راه مشروطگى را ب يماينگ .زبهاى دموكرات و اعتگال با مشدروطيت
به ودود بمگنگ و تمرين دموكراسى مىكردنگ واى از وقتى كه نايدبااسدلطنه بده
تاويت زب اعتگااى ورداخت بسا دموكراسى را بر هم زد .تعجب مدىكدنم از
اين كه بعضى افراد دريان مشروطيت را مىكشاننگ به تمام دوره هايى كه به ظاهر
مجلس ودود داشت و كل اين دوران را روزگار مشروطيت مىخوانندگ .اابتده بده
صورت ظاهر ايران داراى دو مجلدس بدود وادى از اصدول بزادى دموكراسدى و
مفشوم فلسفى مشروطيت خبرى نبود.
 )2مسئله قابل بح

ديگر كتبى است كه دربارة مشروطيت داريم .ابتدگا در

دوره اى كه وقايع صگور فرمدان و تشد يل مجلدس اول ودير بمدگ افدرادى كده
صال يت و عالقه داشتنگ بدراى خدود بده ضدب وقدايع ورداختندگ ي دى از بنشدا
ناظماالسالم كرمانىاست و ديگرى شريف كاشانى است  -كه به چاپ رسديگه -
اينشا وقايع نگارى مىكردنگ از روى چيزهايى كه ديگه و شنيگه بودنگ و يا ا ياناً
در شب نامهها و درايگ مىخوانگنگ و خوشبختانه بنشا در اختيار ماست.
گود سى سال بعدگ مر دوم ا مدگ كسدروى (شايسدتهتدرين فدردى كده
مىتوانست كتابى بر اساس منر تاري نگارى بنويسگ) كتاب دو دلدگى خدود را
منتشر كرد .اين كتاب مردع نسبتاً اساسى براى شصت سال اخير بوده اسدت .امدا
وقتى عميااً به كتاب او نگاه كنيم مىبينيم منابع عمگهاى (براى يك كتاب تاريخى
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شناختن منابعاش بسيار مشم است) در دست كسروى نبدوده اسدت زيدرا عمدگتاً
مطاابى به طور قوى اقتباسى بوده از بخشى از ناظماالسالم .از دنباادة بن هدم كده
مر وم سعيگى سيردانى چاپ كرد شايگ كسروى بىاطدالع بدوده اسدت .منبدع
ديگر او روزنامهها است .در دورة مشروطيت روزنامههايى كده در خدارج منتشدر
مىشگ م ل بلاامتين تا ماااهاى به بنشا مىرسيگ و بماده و چاپ مىكردنگ چنگ
ماه طول مىكشيگ .عمگه درايگى كه در تشران چداپ مدىشدگنگ دنبدة بح دى و
مجادالتى داشتنگ و متأسفانه تا گى »وانگارانه« از مسدايل برداشدت مدىكردندگ.
م الً ي ى از اشتباهات همگىشان اصطالح و شعار ملت شر هزار سااه بدود كده
هيچ معلوم نبود مبناى تاريخى بن چيست و مردم از بنچه مىفشميگنگ تى مبناى
افسانهاى بن از كجاست؟ ماصودم اين است كده مندگردات ايدن روزنامدههدا بن
مطاابى نيست كه يك مورخ از بنشا بتوانگ استفادة اصواى كنگ .اابته كسروى راهى
نگاشته است دز بن ه به شمّ مورخانه خود همانها را مردع بگهگ .تا ددايى كده
من استنبا مىكنم چنگان اعتاادى به نال از افراد بازمانگه از روزگار مشدروطيت
نگاشت.
مشگى ملكزاده هم كه وسر ملكاامت لمين بود كتابى نوشت كه به اهميت
كتاب كسروى نمىرسگ .او بيشتر بگداهىهداى شخصدى را بورده و بده روزنامده
توده چنگانى نگاشته است .مىمانگ كتابهايى كه خارديان نوشتهانگ :ي ى كتاب
ادوارد براون است كه دنبه وقايعنگارى دارد و دنبه تحليل عمدومى بن بدراى بن
ايام است با ماگار مردع كه در اختيار داشت .خانم ژاندت بفدارى كتدابى نوشدته
است كه براى بگاهى دانشجويان دانشگاهها و عمومى خوانى استفاده مىشود.
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مرادم اين است كه ما براى همان مشروطهاى كده ودا نگرفدت كتدابهداى
اساسى نگاريم.
ماشاءاهلل بدودانى در انگن كتابى نوشت كه به گوشهاى از اين دوره اشداره
و عمگتاً دريان روشنف رى اديبانه را مطرح كرده واى به مغز وقايع كمتدر تودده
داشته .در ااى كه اگر رئوس وقايع را نگانيم كده چده اتفداق هدايى افتداده بدود
استنبا كاملى را نمىتوان ارائه كرد .كتابر خوب و دا سنگ است .اابته منفدردات
ديگر هم هست.
مىرسيم به اين موضوع كه چه مىتوان كرد؟ بن هم با توده به اين ه افراد
روزگار مشروطيت همده رفتدهاندگ و كسدى نيسدت كده بتواندگ دربدارة بن دوران
اظشارنظرى ب نگ .وس بنچه مانگه است تعگادى اوراق و اسدناد اسدت كده يدا در
خانهها بوده و يا در دستگاههاى دواتى .تعگادى از بنشا به دايل عالقهاى كه ماندگه
است چاپ مىشونگ واى محتويات اين اسناد و مگارك هندوز بن طدور كده بايدگ
وارد كتب نشگه ياايجاد اشتباه كرده است.
بنگه سه مورد را يادبور مىشوم:
ااف) نامه منسوب به ناصرااملك به سيگ محمگ طباطبايى كه نامهاى اسدت
تاريباً با اين مضمون كه مشروطيت زود بود و ملت بيمار با ف ر ضعيف تواندايى
هضم بن را نگارد .اين نامه را ابتگا ناظماالسالم چاپ كدرد و بعدگ هدم در كتداب
كسروى نال شگه است و چنگ داى ديگر .اما بعگ از هفتاد و چنگ سدال از خانده
سين عالء داماد ناصرااملك كه نوشتههاير را به چنگ بوردهانگ نامهاى دربمگ
كه ع سر را چاپ كردنگ و بن نامهاى است كه ناصرااملك نوشته به سيگ محمگ
طباطبايى به اين مضمون كه بيا من نامهاى براى شما فرستادم كه چاپ كردهاندگ.
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سدديگ دددواب داده اسددت« :بددين مددن و شددما تدداكنون نامددهاى رد و بددگل نشددگه».
ناصرااملك كه به ترسويى معروف بود بن نامه را هيچ وقت منتشر ن رد و ماندگه
بود در وسايل سين عالء تا زمانى كه در مجلة تاري معاصر ايدران چداپ شدگ.
متأسفانه در كتاب ورخواننگه همين سه چشار سااه هم باز بن سدنگ مجعدول سدنگ
قطعى دانسته شگه است.
ب) موردى كه خودم را گرفتار كرد اين بود كه مر وم سين ثافدى وسدر
اعلمااگواه (طبيب مظفرااگّين شداه و ظداهراً مدلثر در امضداى فرمدان مشدروطه)
مااديرى كاآذ بورد و نشانم داد .ميان بنشا نامهاى بود از قوامااسلطنه خطداب بده
سيگ عبگاهلل بشبشانى كه از بن مستفاد مىشگ كه قوامااسلطنه در دريان قضايا قدرار
داشته است .من بن زمان دوان بودم و عالقهمنگ .ف در كدردم ايدن «سدنگ» خيلدى
معتبر است .ع سر را در راهنماى كتاب چاپ كردم و منتشر شگ .يدادم نيسدت
كى به من گفت كه اگر در اين ع سى كه چاپ كردى دقت مىكردى مدىديدگى
كه گمراه كننگه است .ملتفت شگم ق با اوست .زيرا ديگم نوشدته ا مدگ قدوام.
گفت :خوب اين بدمى كه بن وقت دبير ضور بوده و هنوز اسمر ا مدگ قدوام
نشگه بود چه طور ا مگ قوامامضا مىكنگ؟ امضا بود ا مگ قوام بنگه هدم تودده
ن ردم .بعگها دنباار رفتم كه چه بوده .معلوم شگ يك ميرزا ابدراهيم قمدى بدوده
است كه از هنرهاير همين بود كهخطو ردال را تاليگ مىكرد .اين نامه را هدم
او نوشته بوده و به ثافى فروخته بود .اال يا به تمايل قوام نوشته يا اين ده خدود
نوشته تا به ثافى بفروشگ و ثافى هم بن را خريگه چون اسم وگرش در بن بوده.
ج) سنگى است كه چاپ خواهگ شگ و رادع به اواتيماتوم روسها اسدت.
اواتيماتوم سه ماده داشته و از دمله اين ه شوستر بايگ برود و ايران بايگ تعشگ كنگ
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كه اگر كاركنان خاردى استخگام مىكنگ مدورد تأييدگ روس و انگلديس باشدگ .و
باخخره رادع به امالك شعاعااسلطنه كه او تبعة ماست و چه و چه!
من در اين موضوع سابااً اسنادى از تاىزاده يافتم كده چداپ شدگ و بنشدا
خطاب به وثوقااگواه و سران ممل ت است كه اواتيماتوم را ب ذيريگ و نگذاريدگ
ايران اشغال شود .نامة ديگرى به دستم رسيگه است كده در اوراق تادىزاده بدود.
عبگااصمگ ممتازااسلطنه كه سفير ايران در واريس بدوده بده او نوشدته اسدت :روز
ونجشنبه تلگراف رسيگ كه با وزير خاردة روس (كه در بن وقت به واريس رفتده
بود) مالقات كنم .بعگ شر ى از اتفاقات اخير و رفتار مأموريدت روس در ايدران
در تلگراف نوشته بودنگ كه سعى كنيگ كه دوات روس سر شدر دوم كده ادزوم
مشاوره با سفرا قبل از استخگام مستشار خاردى است ايستادگى ن نگ .چون تعشگ
علنى بن براى دوات مش ل است واى در عمل تخلفى از بن نخواهگ كرد .در اين
صورت اگر بر ذف اين مورد موفق شونگ بداقى را قبدول خواهندگ كدرد .وزيدر
خارده در بن وقت سينالى نواب از دموكراتها بود.

()1

چون بن زمان تاىزاده به انگلستان رفته بود مدىنويسدگ« :شدما بدا ايدنچ و
براون صحبت كنيگ بل ه بتواننگ وزير خاردة انگليس را متااعگ كننگ كه به فرانسه
ب يونگد».
اما در كتابها و نوشتههاى مربو به اواتيماتوم اصالً اشارهاى به اين ه چه
مسئلهاى بوده است كه دوات ايران مجبور شگه به فرانسه متوسدل شدود مجشدول
مانگه است.

94

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 27 /

بارى وس براى داشتن تاري نسبتاً درسدت ايدن دوره هفتداد و ودنج سدااه
ناچاريم كه دريان را با اسناد تازهياب تازهتر كنيم .اسناد دگيگ توانايى دگيگ بده
مورخ مىدهگ.
ن تة وايانى عرايض بنگه كه انشاءاهلل دوستان به اين مسئله دواب مىدهنگ
اين است كه متأسفانه در نوشتن تواري مان به دنبة گزينشى مىگراييم و اصدوالً
اآلب دنبة برمانى را در نظر داريم .كارى چندگان بده بيدان تداري اتفداق افتداده
نگاريم .بيشتر بربوردن هوس برمانى مورد نظرمان اسدت و مدىكوشديم بن را بدا
وقايع تاريخىدمع و دور كنيم .ن تة ديگر اين است كه تربيت و نظام استفاده از
اسناد را نگاريم .اابته استفاده از اسناد به طور ماواهاى و موردى انجدام مدىشدود
واى اين ه بتوانيم بنشا را در يك سلسله متوااى قرار دهديم هندوز اندگر خدم يدك
كوچهايم.
اين است نامة ممتازالسلطنه به تقىزاده
 11دسامبر  19 =[ 1911محرم ]1330

بقاى عزير و دوست محترم من

رقيمة شريفه در موقدع بسديار سدخت

زيارت شگ .كليتاً خيلى از ركت دنابعااى از واريس در اين موقع متأسف بدودم.
رقيمة شريفه تا يك درده اسباب تسلى شگ .تعجب خواهيگ فرمود كه دواب دير
عرض مى شود .به سر عزيزتان قسم است كه در اين چنگ روز شبشا به دز چشدار
ساعت بن هم به چه قسم نتوانسته را ت ب دنم .چدون محسوسدات مدرا تصدور
مىفرماييگ عايگهام اين است كه الزم به تذكار نيست.
روز ونجشنبه از تشران تلگدراف رسديگ كده بدا وزيدر امدور خاردده روس
مالقات ب نم .بعگ از شر ى از اتفاقات اخير و رفتار مأمورين روس در ايدران در
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اين تلگراف نوشته بودنگ كه سعى ب نيگ كه دوات روس در سر شر دويم (كده
ازوم مشاوره با سفرا قبل از استخگام خارده است) ايستادگى ن ننگ چون تعشدگ
علنى بن براى دوات مش ل است .واى در عمل تخلفى ايران نخواهگ كرد .در اين
صورت اگر بر ذف بن موفق بشود باقى را قبول خواهگ فرمود .معلوم اسدت بده
هيچ قسم نشان دادن اين تلگراف يا مذاكره بن صالح نبود.
ادماالً اين ه دوات فرانسه را خيلى با خود همدراه كدرده بدودم يعندى بده
دوات فرانسه باخخره ثابت شگه است كه اعمال روس در ايدران اسدباب بدرودت
انگليسىها و ويشرفت مااصگ بامان در به هم زدن اتفاق ثالثه خواهدگ شدگ .ايدن
است كه ايات خيلى همراهيم كردنگ.
س ردم سواد تلگراف تشران و دواب هايى كه دادهام اضر ب نندگ كده افداً
تاگيم نمايم .ماصود از اين سواد فرستادن محرمانه نه فا اين اسدت كده خداطر
شريف مسبوق باشگ بل ه براى اين است كه بل ه يك تلگرافى به تشران ب نيگ كه
اگر چاره بشتر نگارنگ اقالً بنچه را من كردهام بىمصرف نفرماينگ.
چون روز دمعه كه اين تلگرافها رفتهاندگ يعندى تلگدراف مفصدل روز
ي شنبه تلگرافى رسيگ كه هنوز قبل از وصول بن گويا مخابره كرده بدودهاندگ و از
اين تلگراف معلوم مىشود كه در تشران مشدغول هسدتنگ و در ايادت هدر سده
شر را دارنگ قبول مىكننگ.
شر اول را كه قبول كرده بودهانگ .شر دويم را اال گويا دوادت ايدران
ت ليف كرده است كه اين طور بنويسنگ كه دوات ايران در استخگام مستشارها (و
ال اين ه رف مستشار نبايدگ زد و ماصدود مسدتخگمين ادارهاى اسدت و اقدالً
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مستشارها را نبايگ داخل كرد) طورى خواهگ كرد كه برخالف منافع دول روس و
انگليس نشود .در اين صورت هر روز گرفتار مذات و هزار درد سر خواهيم بود.
چون از تلگرافها كه سواد مىفرستم مطلب معلوم خواهگ شگ اين اسدت
كه ديگر تفصيل را عرض نمىكنم و مىترسم كه كار را ضايع ب ننگ و فرصدت را
از دست بگهنگ و كم كم هر سه شر را قبول نماينگ .و اگر فوراً اقگام ن نندگ بده
كلى ش ل ترتيبات من به هم خواهگ خورد .اين است كه اصدراراً در تلگدرافهدا
گفتهام كه اگر چاره بشتر نگارنگ اقالً فوراً اين اقگام را ب ننگ.
اال چه بايگ كرد كه بگ بگتر نشود؟ ديروز به سفارت وطرزبورغ و امدروز
بهسفارت انگن از همين سوادها خواهم فرستاد.
اوالً عايگه خودتان را مرقوم بفرماييگ .ثانياً اگدر مدىتوانيدگ خيلدى زود دو
كلمه به نواب يا به كس ديگر همين قگر زود تلگراف بفرماييگ كه تلگدرافهداى
نمرة فالن و فالن مرا خطاب به وزارت خارده مال ظه نماينگ .اگدر چداره بشتدر
نگارنگ بگون فوت فرصت از بن قرار اقگامات ب ننگ.
مىترسم خيلى مىترسم كه چنگ روز ديگر طول ب شگ و اقگامات دوادت
فرانسه و ز مات من و وعگههاى وزير امور خارده روس كده م درر و صدريحاً
گرفتهام فراموش بشود .خصوصاً كه سرعت را وزير امور خاردده ددگاً خواهدان
بود و مىدانم كه اگر طول ب شگ مطلب عوض خواهگ شگ .چون سرعت را وزير
امور خارده روس يك  satisflactionتصور مىكنگ.
ادماالً اين ه من نمىگويم اين ترتيب خوب اسدت امدا اگدر بشتدر از بن را
نگارنگ وس اقالً اين را قبول نماينگ.
چون (م رر عرض مىكنم) از تلگراف بخرى معلوم مدىشدود كده كدار را
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باختهانگ و همه شرطشا را قبول خواهنگ كرد و خسارت هدم خواهندگ داد .ت درار
مىكنم كه در باب شستر خودشان نوشتهانگ كه عزل او را قبول دارنگ به من ربد
نگارد.
از من ذف يك شر بن هم به بن ش ل كه ذف نبود خواسته بودنگ و
من ذف هر دو شر را وعگه گرفتهام .ال شدبهدا خدوابم نمدىبدرد چدون
نمىدانم كه در تشران مشغول خب هستنگ و تمام شراي را قبدول خواهندگ كدرد.
درد اين بود كه گفتم .اگر كارى مىتوانيگ ب نيگ زود و خيلى زود ب نيگ كه يادين
فرصت مىگذرد.
اين مطااب به كلى محرمانه است .فا به سفارت خانههداى وطرزبدورغ و
انگن سواد فرستادهام كه اقالً مواظبت نماينگ كه بگتر نشود .اين است كده عدرض
كردم كه محرمانه باشگ .فا

ضرتعااى بنچه را ماتضى و الزم بگانيدگ بده مسديو

براون يا مستر انج يا دوستى كه مطمئن باشگ و بتوانگ كار ب نگ بده طدور ادمدال
بفرماييگ.
گاهى به خود مىگويم شايگ بشتر است علنى ب نم كده تعشدگ وزيدر امدور
خارده به كار بيايگ .بعگ تصور مىكنم كه اين فاره برخالف شدراي دي لوماسدى
است كه بنچه را همه وقت خودم محرمانه گفتهام هنوز نتيجه معلوم نشگه علندى
ب نم.
به هر صورت عايگهام بر علنى كردم نيست و نبايگ كرد و اگر مدىدانسدتم
كارى خواهنگ كرد كه بشتر باشگ هرگز اين قگر دست و وا نمىافتادم.
بن تلگراف بخرى كه مىگويگ خسارت را هم قبدول خواهندگ كدرد چدون
مبلغ كم خواهگ شگ و آيره (كه گويا به سفارت انگن هم رسانگه است) بده كلدى
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مرا از تشران مأيوس كرده است .از طرف ديگر سه روز است دواب تلگرافهاى
من نمىرسگ .اين است كه اين قگر دست اچه شگهام و نمىدانم چه كنم.
وقتى كه تلگراف را مىكردم چون تصور مىكنم كه در تشدران شدايگ بشتدر
كار را از وير خواهنگ برد اين است كه بخر تلگراف خودم نوشتهام كه من وعگه
به وزير خارده نگادهام و دوات در كار خود مختار اسدت و بنچده صدالح اسدت
مىتوانگ ب نگ .اما اال مىبينم كده از تشدران و homme detatهداى خودمدان بايدگ
مأيوس شگ.
منتظر رقيمات هستم.

عبگااصمگ

سؤال و جواب
■ خود بقاى تاىزاده به شما گفتنگ كده مدا بايدگ بدا شداه راه مدىبمدگيم؟
منظورش چه بود؟
□ بله او بدمى بود كه به اشتباهاتر اعتراف مىكرد .شايگ اين گفتده بدگان
مناسبت بود كه تنگى اصلى اناالبى در بن دوران متوده او بود .زمانى كه بين شاه
و مجلس برخورد شگ چنگ نفر را انتخاب كرده بودنگ كه برونگ به شاه اواتيماتوم
بگهنگ كه قانون اساسى بايگ ادرا بشود .يعنى ابتگا مجلس به سراغ محمگعلى شاه
رفت .خوب محمگعلى شاه فشميدگ كده اينشدا دسدتبردار نيسدتنگ .ناچدار قضدية
تووخانه و س س باغ شاه را به ودود بورد .و باخخره با توپ كلك را كنگ .شدايگ
وس از وقوع اتفاقات و تجربههاى تاىزاده به بن نتيجه رسيگه بود.
■ كتاب بقاى ملكزاده كتاب استنتاج است .واى اگر بده بن تودده نشدود
يك منبع بيشتر نگاريم .چون همه منابع به گونهاى اشتباه دارنگ و كامل نيستنگ.
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□ ظاهراً ملكزاده وس از سى چشل سال كه از مشروطه گذشته بود كتابر
را نوشته و اابته اعتااد به اصواى داشته كده ودگرش (ملدكاامت لمدين) در راه بن
كشته شگه است .چون كتابر را در زمان وقايع ننوشته اسدت و عمدگتاً ات دا بده
افظه داشته بايگ با دقت به مطااب بن نگريست.
■ در اطراف اناالب مشروطه رساالت بسيارى از موافق و مخااف انتشدار
يافته كه تعگادى از بنشا هم معروف است نظر ضرت عااى در مورد ارزش و اثر
اين رساالت چيست؟ بيا مىتوان اين رساالت را دزو اسناد قابل اعتماد به شدمار
بورد يانه؟
□ اابته تك نگارىهاى خوبى براى بعضى از مبا د

داريدم مد الً كتداب

مربو به مجلس دوم از فريگون بدميت كه مورخ شايسته و موفاى بدوده اسدت.
ديگر كتاب منصورة اتحاديه دربدارة ددزبهداى دمدوكرات و اعتدگال در همدان
مجلس دوم .اگر بخواهم نام كتابهاى ديگر را ببرم نه افظه يارى مدىكندگ نده
وقت .واى بايگ عرضكنم كه اين گونه نوشتهها بايگ از اسناد معتبر استفاده كدرده
باشنگ تا بتواننگ سنگ مح م براى ديگران باشنگ.
توضيح
در دورة مجله بينگه ( )1358اقتراح «چرا مشروطه وا نگرفدت» بده ورسدر
گذاشته شگ و دو سه ماااههاى رسيگه واى چاپ نشگ .دوست فايگ ا مگ تدوكلى
(كرمانشاهى) به انگيزة بن اقتدراح كتدابى مفصدل نوشدت كده در امري دا بده ندام
«مشروطهاى كه نبود» ( )1372به چاپ رسيگ.
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يادداشت:
 .1متن بن تلگراف در بنجا به خالصگى خوانگه شگ .و در مجلدة بخدارا شدمارة ( 27بشمدن و اسدفنگ
 )1384چاپ شگه اس.

