
اما ارفع الدوله در خاطرات خود به کلي روايت ديگري از ماجرا را حکايت مي کند.
در شرح اين ماجرا٬ ابتدا زمان حدوث را به اشتباه ذکر کرده آن را مربوط به زمان بسته
شدن مجلس دانسته است و علت پيش آمدن اين جريان را باج خواهي ميرزا آقا از او و
تقاضاي انتصاب خود به سمت کنسولي طرابوزان ذکر نموده که چون بـا خـواسـته اش
مخالفت شده ميرزا آقا اسالمبول را ترک گفته و به سوي تهران حرکت کرده در طي راه

ان ديروز٬ خاطرات پرنس ارفع الدوله . تهران٬ وزارت فرهنگ و هنر٬ ٬١٣٤٥ ص ٤٤. ٣. اير

در ميان ايرانيان به بدگويي و توطئه برضد ارفع الدوله پرداخته است. ٣
ميرزا آقا در نيمه ربـيع الثـاني ١٣٢٥ بـه تـبريز وارد شـد. سـابقه آزاديـخواهـي او و
اخراجش از عثماني٬ آن هم توسط فردي چـون ارفـع الدوله٬ بـر مـحبوبيت وي افـزود.
بسياري از اهالي شهر و اعضاي انجمن تبريز تا پل آجي به استقبال او رفته باشکوه فراوان

٤. احمد کسروي. تاريخ مشروطه ايران . تهران٬ وزارت فرهنگ و هنر٬ ١٣٤٥. ص ٤٤٠.

او را به تبريز آوردند. ٤ پس از ورود به تبريز بالفاصله در جـلسات انـجمن مـلي تـبريز
شرکت کرد و به صورت يکي از اعضاي فعال و مؤثر اين انجمن در آمد. از اين زمان او که
در اشعار خود از تخلص مجاهد استفاده مي کرد به همين عنوان ناميده شد. ورود او به
تبريز مصادف با بلواي ماکو بود که در نتيجه حضور ميرزا جـعفر زنـجاني در خـوي و



مخالفت اقبال السلطنه با حضور وي و فعاليتهاي انجمن ايالتي ماکو و خوي ايجاد شده
بود. ميرزا جعفر زنجاني همراه با عده زيادي مجاهد از قفقاز به خوي آمـد و از سـوي
(کميته اجتماعيون عاميون) ايرانيان در قفقاز مأمور شد تا به پيشرفت مشروطه در خوي

٢. پيشين٬ ص ١.٤٢٩. پيشين٬ ص ٤٧٠.

کمک کند. ١ تحريکات اين گروه که بسيار تندرو بودند بر آشوب منطقه افزود و به زد و
ا آقـا٬ کـه از خورد نيروهاي اقبال السلطنه ماکويي و مجاهدين خـوي مـنجر شـد. مـيرز
مخالفان جدي صدارت مجدد امين السلطان بود٬ حضور او را يکي از عوامل اين آشوبها
مي دانست٬ خصوصًا که تلگراف امين السلطان به سردار ماکو تأکيدي بر اين امر بود. او در
اين تلگراف از اقبال السلطنه مي خواست مأيوس نشود و «در سر حد با کمال غـيرت و
دلگرمي» مشغول خدمت باشد. ٢ ميرزا آقا اصفهاني در يکي از جلسات انـجمن تـبريز

درخصوص امين السلطان اظهار داشت:
... از روزي که وارد خاک ايران شده است آشوب و فتنه در هر نقطه از نقاط ايران
سربلند کرده و کليه اين اغتشاشات پس از ورود اين شخص حادث شده است؛ تا

٣. روزنامه انجمن تبريز ٬ شماره ٬٩٩ سال اول٬ ٣ جمادي االول ١٣٢٥. ص ٣٤٨.

وقت فرصت فوت نشده هر چاره در کار خود داريد و مي دانيد٬ بنماييد.... ٣

او ميرزا علي اصغر خان امين السلطان و رضاخان ارفـع الدوله را هـمدست يکـديگر
براي اضمحالل مشروطيت مي دانست و در جلسات انجمن تبريز به شدت برضد اين دو
تبليغ مي کرد. به هر حال چندان طول نکشيد که چاره اي براي امين السلطان انديشيدند و

با ترور او ميرزا آقا ابراز شادي و خرسندي کرد و در جلسه انجمن تبريز گفت:
... آقايان٬ دست غيبي کار را صورت داد؛ مي توانم به شماها اميدواري بدهم که
بعد از اين در توجه حضرت مهدي عجل اهلل فرجه تمام اين سختيها و مشکالت به

٤. پيشين٬ شماره ٬١٢٩ سال اول٬ اول رجب ٬١٣٢٥ ص ٤٦٦.

خودي خود مرتفع و به مقاصد مشروطه و مشروعه خواهان نائل بشويم.... ٤

در جريان برخوردهاي خان ماکو و مجاهدين خوي٬ ميرزا جعفرخان مجاهد در نبرد
سکمن آباد به دست قواي اقبال السلطنه کشته شد. مجاهدان٬ به تـالفي ايـن عـمل٬ در
خوي دست به قتل دو تن از بزرگان شهر زدند که بر آشوب افزود. در همين زمان نـيز

٥. پيشين٬ شماره ٬١٤٤ سال اول٬ ٢٤ شعبان ٬١٣٢٥ ص ٥٢٧ .

مجلس شوراي ملي در تلگرافي به انجمن تبريز تقاضا کرد ٥ دو نماينده ديگر از ايـالت
آذربايجان انتخاب شوند. در انتخابات انجمن٬ ميرزا آقامجاهد از سوي طبقه تـجار بـه



وکالت انتخاب شد و ٢٦ شعبان به قصد تهران حرکت نمود. اين انقالب در همين زمان
مخالفت بسياري از صاحبنظران را برانگيخت. چنانچه ثقة االسـالم بـه مـخالفت بـا وي
برخاست و در مجلسي که براي گفت وگو بين ميرزا آقا و وي ترتيب داده شـده بـود بـه
صراحت او را مناسب نمايندگي ندانست و او را آشوب طلب خواند. البته اين ديدار به
صلح خاتمه يافت و در مکتوبي از مستشارالدوله و حاجي ميرزا آقافرشي خواست تا با

١. نامه هاي تبريز. از ثقة االسالم به مستشار الدوله (در روزگار مشروطيت) . به کوشش ايرج افشار. تهران٬ فرزان روز٬
١٣٧٨. ص ٥٤ .

وي در تهران کنار بيايند. ١
انجمن ايالتي تبريز براي حل غائله خوي با نظر حاکم جـديد٬ عـبدالحسـين مـيرزا
فرمانفرما٬ يک هيئت شش نفره را به رياست منوچهر ميرزا مقتدرالدوله به خوي اعزام
کرده بود و اين گروه به مدت يک ماه براي حل اين مسئله تالش کرد. اما مردم و انجمن
تبريز از ميرزا آقا خواستند که حرکت به تهران را به تعويق بيندازد و در ختم غائله خوي و
اکو اهتمام ورزد. اين خواسته از سوي ميرزا پذيرفته شد؛ به همين جهت٬ ميرزا در ٢٨ م
شعبان همراه با دو تن از اعضاي انجمن٬ ميرزا غفار زنوزي و ميريعقوب مجاهد٬ راهي

٢. ميرزا عبداالمير شيخ االسالم. دو سند از انقالب مشروطه ايران . تهران٬ توکا٬ ٬٢٥٣٦ ص ٦٥.

خوي شد. ٢ اين گروه در سوم رمضان به خوي رسيد و با ورود اين گروه به خوي «اهالي٬
بازار و دکاکين را باز کرده مشغول کسب و کار خودشان هستند و بعد از ورود جناب آقا
ميرزا آقا تا يک اندازه از حدت مخالفت با عشاير و خوانين ماکو افتاده و تمکين به اجرا

٤. دو سند از انقالب مشروطه ايران ٬ ص ٣.٦٩. روزنامه انجمن ٬ ص ٥٥٨ .

امر صلح خواهند نمود.» ٣ هيئت قبلي تقريبًا به توافقاتي بـراي حـل غـائله بـين طـرفين
رسيده بود و مسئله موجود٬ آزاد کردن اسرا از سوي دو طرف درگير بـود. ٤ مـيرزا آقـا
جلسه اي در پنجم رمضان با خانهاي ماکو و خوي برگزار کرد و از سويي در تلگرافي از

٥. کسروي در تاريخ مشروطه ايران مي نويسد که ميرزا آقا در اين سفر به تنهايي به مالقات اقبال السلطنه رفت و
در اين مالقات از وي پول دريافت کرد ولي در گزارش ميرزا عبداالمير شيخ االسالم عضو هيئت شش نفره
سند از انقالب مشروطه ٬ ص ٦٦؛ تاريخ مشروطه ايران ٬ کسروي٬ ص اشاره اي به اين مالقات نشده است. ر.ک: دو

٤٧٣. در اين مقاله نيز به گزارش شيخ االسالم استناد کرده ايم.

اقبال السلطنه خان ماکو خواست تا به آزاد کردن اسرا سرعت دهد ٥ که اين اقدام صورت
گرفت و اسرا آزاد شدند. او سپس صلحنامه اي بين طرفين درگير منعقد کرد. اين عمل
براي وي امتيازي محسوب شد. انجمن تبريز و انجمن خوي از وي بسيار تقدير کردند و
همچنين در انجمن ملي اصفهان نيز از وي تقدير شد. اين انجمن تلگراف زير را به ميرزا

آقا مخابره کرد:



توسط انجمن محترم خوي٬ جناب آقا ميرزا آقـا زيـد اجـالله: از حسـن کـفايت و
اقدامات مجدانه در پاس حقوق دولت و حفظ اصالح ملت و اطفا نـائره فسـاد و
ترتيب موجبات اتفاق و اتحاد که موجب آسايش عباد است نهايت تشکر را براي
عموم اهالي اصفهان بلکه تمام ممالک ايران حاصل آمد. خداوند امثال جناب عالي
را زياد و اصالحات عاقالنه مملکت را آباد و تمامي را قدردان اين گونه رجال کافي

١. موسي نجفي. انديشه سياسي و تاريخ بيدارگرانه حاج آقا نوراهلل . بي جا٬ بي نا٬ ٬١٣٦٩ ص ٢٣٦.

فرمايد. حاجي شيخ محمدتقي و حاجي شيخ نوراهلل ــ انجمن ملي. ١

ميرزا آقا که در ميان راه به هيئت حل اختالف رسيده بود و کاري تمام شده را به پـايان
رساند ناگهان تبديل به قهرمان ملي شد. در ١٤ رمضان ١٣٢٥ با بدرقه انجمن مـلي و
اهالي تبريز به عنوان نماينده تبريز به تهران رفت. در نهم ذي القعده تلگرافي از قـزوين

٢. روزنامه حبل المتين ٬ سال اول٬ ش ٬١٨٧ تهران٬ ٩ ذوالقعده ٬١٣٢٥ ص ٤.

خبر ورود او را در اين روز به تهران داد. ٢ پس از ورود به مجلس به عضويت در کميسيون
مالي انتخاب شد. او در يکي از جلسات مجلس٬ پس از آنکه نظام السلطنه اعضاي کابينه
خود را معرفي کرد٬ نطقي بلندباال براي دولت جديد نمود و از اعضاي دولت خواست تا
با نگاهي به خواسته هاي مردم که اجراي قانون اسالمي است کوشش نمايند تا سعادت

٣. مذاکرات مجلس ٬ ١٦ ذوالقعده ٬١٣٢٥ ص ٤١٤.

ملت فراهم شود. ٣
پس از واقعه سوءقصد به جان محمدعليشاه نظرات گوناگوني درخصوص آمران و عوامل
آن در مجلس مطرح شد. برخي از نمايندگان آنها را خارجي معرفي کردند ولي ميرزا آقا
با تقسيم گروهها به سه دسته مستبد٬ مشـروطه و مـخربه مـعتقد بـود کـه ايـن عـمل را
گروههاي داخلي انجام داده اند و مجلس بايد جلوي گروه مخرب را بگيرد و مانع از رشد

٤. مذاکرات مجلس ٬ ٢٦ محرم ٬١٣٢٦ ص ٤٧٠.

و نفوذ آن گردد. ٤ در همين زمان واقعه ترور محمدرضاخان قوام الملک در شيراز پـيش
آمد و در پي آن آشوب در فارس ايجاد شد. به همين منظور براي بررسي اوضاع فارس
جلسه غيرعلني مجلس در روز جمعه ١٠ صفر ١٣٢٦ تشکيل شد. در اين جلسه تقاضاي
انجمنها نيز مورد بحث قرار گرفت که در اليحه اي از مجلس تـقاضا کـرده بـودند تـا بـا
الملک٬ معتمد ديوان٬ ساالرالسلطان (فرزند قوام)٬ خبيرالمـلک٬ احضار شش نفر نصير
نصرالدوله (فرزند قوام)٬ مدبرالسـلطنه ــ بـه تـهران٬ آرامش را در شـيراز بـرقرار کـنند.
ميرزا آقا به مخالفت با اين پيشنهاد پرداخت و آن را مخالف بـا قـانون اسـاسي دانست.
همين مسئله باعث شد تا انجمنها به انتقاد از وي بپردازند و او در جلسه علني ١٤ صفر

مجلس در اين خصوص ابتدا به تعريف جلسه علني و غيرعلني پرداخت:



... مجالسي که سّرًا تشکيل مي شود براي اين است که مطلب در خارج بروز نکند و
ما مي بينيم در غالب مجالس سري بعضي تماشاچيهاي محترم حاضر مي شوند و
مي نشينند. در اين صورت معلوم نيست که مطلب که در خارج درج مي شود از طرف

١. مذاکرات مجلس٬ ٤ صفر ٬١٣٢٦ ص ٤٨٦.

وکالست يا از طرف تماشاچيهاي محترم... ١

سپس در ادامه به انتقاد از اين رويه انجمنها افزود:
... شنيدم که گفته اند انجمنها از تو دلسرد و مکدر شده اند و شما توهين به انجمنها
کرده ايد. بنده امروز مي خواهم حدود خودمان و انجمنها را معلوم و معين کنم و اين
مجلس به واسطه مشيت ازليه احداث شده و به منزله مشيت ازليه است نسبت به
انجمنها... پس اين مجلس و انجمنها الزم و ملزوم يکديگرند و انجمنها بايد نظارت
در اجراي قوانين موضوعه از مجلس داشته باشند در صورتي که مجلس با يک وزير

٣. پيشين.٢. مذاکرات مجلس٬ ١٤ صفر ٬١٣٢٦ ص ٤٨٦.

مسئولي گفت وگو کنند بر وفق قانون کسي حق ايراد و تعرض ندارد... ٢

او در همين نطق خود از انجمنها به صراحت خواست تا حد و مرز خود را بشـناسند. ٣
همين مسئله باعث شد تا قهرمان محبوب ملي ديروز تبديل به مسـتبدي مـنفور شـود.
روزنامه مساوات اولين حمله را به ميرزا آقا آغاز کرد و در شماره هفدهم خود مورخ ١٢
صفر ١٣٢٦ در مقاله اي تحت عنوان مشروطه فارس ابـتدا بـه شـرح رويـدادهـاي فـارس
پرداخت و سپس در تفسيري تحت عنوان مساوات که ديدگاه خود روزنامه بـود بـه طور

مستقيم به اين شرح به ميرزا آقا اهانت کرد:
کساني که امروز ملت ايران حفظ خون و ناموس خود را از آنان منتظرند٬ اي خاک بر
دهن مساوات٬ آسوده نشسته در عوض آنکه مطالبه خون به ناحق ريخته بزرگان دين
و جمعي از مسلمين کنند و پسران قوام را که مرتکب اين عمل ناگوار و باعث اين
مصيبت عظمي شدند به حکم قانون اسالم مجازات و قصاص کنند٬ بر خالف٬ روز
جمعه دهم يکي از خائنين که اسمش جريده را کثيف مي کند احمقانه قانون اساسي
[نفر] را تبعيد کرد و با قانون اساسي مخالفت [قرار داده] که چرا بايد اين شش را بهانه
نمود. حيف که اين نادان خودپسند نمي داند قانون چيست و مـورد اسـتثنا قـانون
کجاست. امروز بر هيچ کس جز اين ابله پوشيده نيست که همه قوانين دنيا در جميع
ممالک مفسد را تبعيد يا حبس ابدي مي کند. هنوز اين بيچاره بين مقصر سياسي و

٤. روزنامه مساوات ٬ سال اول٬ شماره ٬١٧ ١٢ صفر ٬١٣٢٦ ص ٧.

مقصر جنايتي تميز نداده... ٤



گردانندگان اصلي اين روزنامه سيدمحمدرضا مساوات و سـيدعبدالرحـيم خـلخالي از
اعضاي کميته ملي انقالب بودند و به ديگر انجمنها خط و ربط مي دادند. مقاله سوز دروني
را موقع اظهار رسيد در شماره ١٨ روزنامه مساوات مجددًا به ميرزا آقا و ديگر وکال حـمله

١. روزنامه مساوات ٬ سال اول٬ شماره ٬١٨ ١٩ صفر ٬١٣٢٦ ص ١.

کرد. ١ ميرزا آقا به همين مناسبت در جلسه علني ٢٥ صفر مجلس به انتقاد از تندرويهاي
اين روزنامه پرداخت و اين روزنامه را متهم به استبداد و ايجاد نفاق و اختالف در بـين
مجلس و ملت نمود. او در نطق خود شيوه نقد مقاله را مردود دانست و اظهار داشت:

انتقاد در همه جا صحيح است؛ مي نويسند و بر نطق وکال اعتراض مي نمايند٬ اما نه
اين طوري که در اين روزنامه نوشته شده است؛ و استبداد از هر جا که بروز کند همان
استبداد است و محرک آن هم مستبد مي باشد... من به اين ملت مي گويم که نبايد
عقب هر صدا رفت. اينها شبها را با اشخاصي سروکار دارند و روزها القا شبهه و فتنه

 ٣. تاريخ انقالب ايران ٬ ص ٢.١١٨. مذاکرات مجلس٬ ٢٥ صفر ٬١٣٢٦ ص ٤٩٣.

مي نمايند... ٢

اين نطق ميرزا آقا را بالفاصله حسين قلي خان نـواب پـاسخ داد و ايـرادات مـيرزا آقـا را
اتالف وقت مجلس خواند و اعتراض به روزنامه را وارد ندانست. سرانجام٬ اين بحث به
قهر رئيس مجلس٬ احتشام السلطنه و ترک جلسه توسط وي منجر شد. اين مسائل باعث
شد تا ميرزا آقا از محافلي چون کتابخانه ملي ٣ بيرون رانده شود٬ انجمن تبريز نيز در نهم
ربيع االول مذاکراتي درباره ادامه وکالت وي کرد و در همين جلسه تصميم بر عزل وي

گرفته شد. انجمن در تلگرامي به مجلس اعالم کرد:
... ميرزا آقاي اصفهاني که به غير استحقاق و خدعه و جلب تـوجه عـوام خـود را
مجاهد جلوه داده و به لباس مشروطه خواهي و وطن پرستي به هر تدبير و حيل که
ممکن بوده است خود را داخل وکالي محترم آذربايجان نـموده بـه عـالوه ايـنکه
سيئات سوابق اعمال او پرده بردار نيست اين ايام مفاسد افکار و خيانتهاي مشاراليه
نسبت به عمل وکالت و عالم مشروطيت و ملت و دولت به درجه ثبوت رسيده٬ از
طرف عموم اهالي و انجمنهاي آذربايجان در خلع او از مقام رفعي وکالت تلگراف

٤. روزنامه انجمن ٬ ١٤ ربيع االول ٬١٣٢٦ ص ٧٢٧-٧٢٨.

مخابره شده... ٤

تــخريب مـيرزا آقـا در روزنـامه ها اوج گـرفت. او از سـويي مـتهم بـه گـرفتن رشـوه از
اقبال السلطنه ماکويي براي حل مسئله خوي و ماکو گرديد و از سوي ديگر شعري که در



١. مطلع اين شعر را ارفع الدوله در خاطرات خود آورده است:
هر آن طفلي که لب از شير شويد به مهد اول پرنس صلح گويد

ان ديروز ٬ ص ٤٤٠. ر.ک: اير

مدح رضاخان ارفع الدوله در نخستين سال سفارت اسالمبول سروده بود انتشار يافت ١
ودر نهايت نيز به داشتن رابطه پنهاني با دربار و محمدعلي شاه متهم شد. روزنامه فکاهي
حشرات االرض سه شماره شش٬ هفت و هشت خود را به وي اختصاص داد و بر روي جلد

شماره هشت اين نشريه کاريکاتورهايي از وي چاپ شد.
اين جريانات موجب شد تا ميرزا آقا از نمايندگي مجلس برکنار شـود و در ربـيع الثـاني
تهران را به قصد لندن ترک نمايد. در لندن با ادوارد براون آشنا شد و از طريق او با مجامع

٢. ادوارد براون. نامه هايي ازتبريز . ترجمه حسن جوادي. تهران٬ خوارزمي٬ ١٣٦١. ص ١٩.

روشنفکري انگلستان آشنا گرديد. ٢ با پيش آمدن مسئله بمباران مجلس مناسبات او بـا
ادوارد براون نيز تيره شد. علت نيز در نگارش مقاله اي تحت عنوان در ايران چه گذشت از
سوي او بود که در ٢٧ رجب ١٣٢٦ در روزنامه وست مينستر گازت چاپ شد. ميرزا آقا در

ان از آغاز مشروطيت تا اولتيماتوم . تهران٬ ٣. تاريخ انقالب ايران ٬ ص ١١٨؛ و دکتر عبدالحسين نوايي. دولتهاي اير
٤. همان. ص ٩٤.بابک٬ ٬١٣٥٥ ص ٩٣-٩٤.

اين مقاله به صراحت به نقد محمدعليشاه٬ مجلس و وکالي دوره اول پـرداخـته بـود. ٣
براون نيز در مقام پاسخگويي برآمد و در هفتم شعبان ١٣٢٦ در همان روزنامه مقاله اي
در پاسخ به ميرزا آقا نوشت و از مشروطه و مجلس دفاع کرد. اين مجادله لفظي تا بدانجا
رسيد که ميرزا آقا در مقاله اي خطاب به ادوارد براون از او سوال کرد: «شما که اظهار عدم
مداخله در امور ايران مي کنيد پس چرا اين گونه مقاالت مي نويسيد٬ که خود٬ مداخله در

امور ايران است؟» ٤
البته ميرزا آقا خود در مکتوبي به روزنامه شمس چاپ اسالمبول به انتقاد از وي پرداخته و
مدعي شده بود که در دوران اقامت خود در لندن هرگز اقدام به نگارش مـقاله نـنموده
بلکه با روزنامه ها مصاحبه کرده و در اين مصاحبه ها نـيز هـرگز از مـحمدعليشاه دفـاع

٥. روزنامه شمس ٬ سال اول٬ شماره ٬١٤ ١٦ ذي القعده ٬١٣٢٦ ص ١١.

نکرده است. ٥
ميرزا آقا در دوران اقامت خود در اروپا از سوي مشروطه خواهان ايراني مطرود بود و با
آنان هيچ ارتباطي نداشت ولي بر ضد آنان فـعاليت مـي کرد. او از اروپـا راهـي عـتبات
عاليات شد و در سر راه خود در مصر مدير روزنامه چهره نما مصاحبه اي بـا وي تـرتيب

٦. اين عمل روزنامه چهره نما از سوي آز اديخواهان و انجمن سعادت در روزنامه شمس به شدت مورد انتقاد قرار
گرفت. (روزنامه شمس ٬ سال اول٬ شماره ٬١٦ ٦ محرم ١٣٢٧. ص ١٢).

داد. ٦ در اين مصاحبه زماني که از مسلک او سؤال شد ميرزا آقا پاسخ داد:



کاريکاتورهاي ميرزا آقا اصفهاني که در شماره هشتم حشرات االرض منتشر شد



قبل از انعقاد مجلس و بلواي اوليه تهران٬ در ايران دو حزب تأسيس شد يکي مروج
خياالت روحاني و يکي منشأ حرکات جسماني. اين دومي اهميتش زيادتر است و
اصلش از قفقازيه روسيه بود که مهاجرين و فراريهاي مظلوم جمع شده و هيئتي به
نام (مجاهدين) تشکيل داده و خيلي اثرات مفيد براي مردم داشتند ولي افسوس که
جمعي در آنها داخل شده به خيال قتل محمدعليشاه افتادند. ازجمله اشخاصي که از
بدو ورود وصيت به اعتدال کرد من بودم و از اين جهت بعضي از دوستان گفتند من
تـغيير مسـلک داده ام ولي مـن مـي گويم: نـه مـثل شـاه و دربـاريها راضـي هسـتم
بي ناموسانه و بوالهوسانه متعه روسها بشوم و نه مثل مردمان پست فطرت دوست
[ گزار] انگليسها باشم؛ مسلک مـن اسـتقالل و دارم که به وظيفه کم اجير و کارگذار

١. محمد صدرهاشمي. تاريخ جرايد و مطبوعات . اصفهان٬ کمال٬ ١٣٦٤. ج ٬٤ ص ١٩.

حسن استقبال وطن مقدس من است. ١

او در سفر به عتبات عاليات با علما مالقات کرد. معاضدالسلطنه در نامه اي از لندن بـه
ايرانيان مقيم ايوردون درخصوص اين سفر نوشت:

ميرزا آقاي اصفهاني بدجنس بد اصل امروز از قراري که از بغداد نوشته بودند... وارد
بغداد شده منزل معزالسلطان جنرال قنسول... اقامت نموده و گفته است به کربال و
نجف مي روم که به علما حالي نمايم که مشـروطه بـراي ايشـان زود است٬ مـلت
استعداد ندارد٬ اول بايد دولت قانوني شود بعد از آن[ که] مردم مستعد شدند آن وقت
مشروطيت داده شود. و از بغداد به نجف رفته است٬ بنده به نجف تلگراف کردم که

ان در اروپا و استانبول . به کوشش ايرج افشار. تهران٬ ٢. مبارزه با محمدعليشاه٬ اسنادي از فعاليتهاي آز اديخواهان اير
سازمان کتاب٬ ١٣٥٩. ص ٣٢.

ميرزا آقا سيداصفهاني مردود ملت و مفسد است؛ راهش ندهيد... ٢

نکته اي که معاضدالسلطنه به آن اشاره مي کند کامًال بيان کننده تـغيير ديـدگاه مـيرزا آقـا
اصفهاني است. ميرزا آقا در روزگاري که سخني از مشورتخانه ملي نبود به بحث در اين
خصوص پرداخت. خود٬ قانوني به دستور عين الدوله تدوين کرد٬ به انجمن مخفي وارد
شد و از مؤسسان کتابخانه ملي بود؛ پس از اجراي مشروطه فهم جامعه را در حد درک
مفاهيم آن و زمان را مناسب براي مشروطيت نمي دانست. و به همين جهت در جـهت
مخالف آن حرکت کرد. سفر ميرزا آقا در بين مشروطه خواهان مقيم اروپا توليد وحشت و

٣. ر.ک: مبارزه با محمدعليشاه ٬ صفحات ٣٧ و ١٨٢ و ٢٦٩.

هراس کرد. معاضدالسلطنه در نامه هاي خود به کرات به اين مسئله اشاره دارد. ٣ مخالفان



ميرزا آقا براي بي اثر کردن اين سفر وي تالش بسيار کردند. ميرز امحمدعلي خان تربيت
در نامه اي از اسـالمبول بـه مـعاضدالسـلطنه درخـصوص فـعاليت انـجمن سـعادت در
مخالفت با ميرزا آقا نوشت: «.. ده روز قبل تلگرافي به محض استماع به نجف کرديم که

١. پيشين٬ ص ٢٦٨.

فالن کس منفور و مزدور ملت است. جواب رسيد که محل اعتنا واقع شد...». ١
ميرزا آقا پس از مالقات با علماي عتبات در ربيع االول ١٣٢٧ بـه ايـران وارد شـد. او از

سوي علما مأمور بود با محمدعليشاه مالقات کند٬ و وعده دهد که:
... چنانچه شاه با ملت همراه شود و قانون مشروطه را به اجرا بگذارد مـا در بـاقي
مطالب شاه همه قسم همراهي مي نماييم و مقاصد او را مجري مي داريم و به شاه

٢. روزنامه خاطرات شرف الدوله٬ ميرزا ابر اهيم خان کالنتري باغميشه . به کوشش يحيي ذکاء. تهران٬ انتشارات فکر
روز٬ ١٣٧٧. ص ٣٦٣.

اطمينان جاني و مالي مي دهيم. ٢

منابع در مورد مالقات وي با محمدعليشاه سکوت کرده اند و مشخص نيست که او موفق
بــه رســاندن ايــن پــيام شـده يـا خـير. ديـد مشـروطه خواهـان داخـل کشـور بـا ديـد
مشروطه خواهان خارج نسبت به ميرزا آقا متفاوت بود چرا که ميرزا آقا وقتي که به تهران
آمد از سويي به کسب و کار پرداخت و از سوي ديگر مجددًا فعاليتهاي سياسي خود را
بر ضد حکومت محمدعليشاه از سر گرفت و با ناظم االسالم و انجمن مخفي وي مرتبط
شد. در همکاري با انجمن مخفي بود که به انتشار شبنامه اي تحت عنوان شکوفه عصر در

انيان . به اهتمام سعيدي سيرجاني. تهران٬ انتشارات بنياد فرهنگ ايران٬ ٣. ناظم االسالم کرماني. تاريخ بيداري اير
١٣٤٩. بخش دوم٬ ص ٣٩٦.

ربيع الثاني ١٣٢٧ پرداخت. چاپ اين نشريه بر عهده ناظم االسالم بود. ٣ شبنامه شکـوفه
عصر در نه شماره منتشر شد٬ و هرچند ناظم االسالم وعده چاپ آنها را در تاريخ بيداري

داده ولي از مضامين شان اطالعي در دست نيست.
با نزديک شدن قواي مشروطه خواه به تهران٬ ميرزا آقا محض احتياط تهران را به قـصد

٤. محمد صدرهاشمي. تاريخ جرايد و مجالت ايران . اصفهان٬ کمال. ج ٬٤ ص ٢١.

شميرانات ترک کرد ولي پس از مدتي کوتاه به شهر بازگشت ٤ و به فعاليت اقتصادي خود
در بازار تهران ادامه داد. دو ماه پس از فتح تهران٬ ميرزا آقا توسط قواي فاتح دستگير شد

٥. تاريخ انقالب مشروطيت . مهدي ملک زاده. ج ٦-٬٧ ص ١٢٧٨.

و نزديک به يک سال در محبس بود. ٥ بسياري او را بي گناه مي دانستند و دشمني تقي زاده

٦. روزنامه چهره نما ٬ سال ٬٧ شماره ٬١٥ اول شعبان ٬١٣٢٨ ص ١٤.

و محمدرضا مساوات را از علل زنداني شدن وي به حساب مي آوردند. ٦ روزنـامه نسيم



شمال در مورد خبر دستگيري وي نوشت:
در همين روزها محرمانه بازماندگان مستبدين انجمني تشکيل داده بودند کـه بـقيه
خياالت شيخ فضل اهلل را اجرا دارند؛ از آن جمله امين الدوله هم داخل آن مجمع بود
[ و] فقط شش نفر از وطن فروشان دستگيري احرار شده. اکنون در باغشاه معقوالنه
محبوسند. اسامي گرفتاران و محبوسين آنچه مي دانيم از اين قرار است: سيدمحمد
يــزدي٬ مـيرزا آقـا اصـفهاني٬ مـؤيدالسـلطنه٬ مـيرزا عـبدالمـطلب٬ مـعين العـلما٬

١. روزنامه نسيم شمال ٬ شماره ٬٥٤ ٢٢ شعبان ٬١٣٢٧ ص ٣.

مجداالسالم٬ مدير نداي وطن... ١

اين پايان فعاليت سياسي ميرزا آقا اصفهاني نبود. او پس از ده ماه در سال ١٣٢٨ آزاد شد
و اولين اقدام وي انتشار روزنامه اي تحت عنوان روزنامه عصر بود. مدير مسئول روزنامه نيز

حاج شيخ حسن خان تبريزي بود. در همين سالها او به اعتمادالملک ملقب شد.
ميرزا آقا پس از چندي در سال ١٣٣٣ بار ديگر به فـعاليتهاي سـياسي روي آورد و بـه
عضويت حزب اعتدال درآمد و حتي براي نمايندگي مجلس سوم نيز کانديد شـد ولي

٢. خاطرات و اسناد مستشار الدوله . به کوشش ايرج افشار. تهران٬ فردوسي و طاليه٬ ١٣٦١. ج ٬٣ ص ١٥٩.

رأي نياورد. ٢ او در سال ١٣٣١ق به حکومت گلپايگان و در سال ١٣٣٤ نيز به حکومت
طوالش منصوب شد. آخرين منصب دولتي وي رياست اداره دخانيه در سال ١٣٣٧ق

٣. سند ٣-٤/٦٠١ آرشيو مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.

بود و در سال ١٣٤٠ق ٣ از رياست اين اداره برکنار شد. از سال فوت ميرزا آقا اطالعي در
دست نيست.

اين مقاله شرحي بود از زندگي يکي از فعاالن مشروطه که گاه دست دوستي به سـوي
ســلطان عــبدالمــجيد مـيرزا عـين الدوله دراز مـي کرد و گـاه بـه انکـار دوسـتي بـا وي
مي پرداخت٬ گاه در آغوش انجمنهاي گوناگون بود و گاه مطرود و رانده شـده از آنـها٬
سنگ مشروطه بر سينه مي زد و چندي بعد در نقد مشروطه مقاله مي نوشت٬ اين عدم
ثبات وي را يا بايد ناشي از تلون مزاج وي دانست ــ که تاريخ کشور ما از اين گونه افراد کم
نديده است ــ يا در اينکه اين گوناگوني انديشه منافعي براي وي در پي داشته که او را به

اين راه مي کشانده است.




