
   خسرو زندي
بازخواني زمينه هاي وقوع ي�ك رويداد، به واقع 
م�رور عوام�ل زوال آن نيز هس�ت. ه�م از اين 
روي اس�ت كه بايد تاري�خ را با نظر ب�ه غايات و 
نتايج آن خواند. مقالي كه پيش روي شماس�ت، 
درص�دد چني�ن خوانش�ي اس�ت. ب�ه عبارت 
ديگ�ر نش�ان دادن هويت برخ�ي متظاهرين به 
مش�روطه خواهي، عي�ان می كن�د كه چ�را اين 
انقالب بزرگ به نتيجه مطلوب نرسيد و در غايت 
خويش بي اثر گش�ت. اميد آنكه تاريخ پژوهان و 
عالقه مندان به اين مباحث را مفيد و مقبول آيد.

   
عوام��ل و عناص��ر بی ش��ماری در پیدای��ی نهضت 
مش��روطه نقش داش��تند و مردم را برای آغاز یک 
قیام و شورش آماده کرده بودند، با این همه در آغاز، 
مردم در نوعی حالت س��رگردانی به س��ر می بردند 
و در واقع نمی دانس��تند کار را از کجا و چگونه آغاز 
کنند. مخبرالسلطنه وضعیت آن دوران را این گونه 
توصیف می کند: »ایران را بی س��امانی و پریش��انی 
فراگرفته است. روس از یک سو می کشد، انگلیس از 
یک سو. ترکیه هم سری توی سرها درآورده است. 
دولت در یک جا 22/5 میلی��ون روبل با بهره صدی 
پنج و یک جا یازده کرور تومان با بهره چهار درصد 
به دولت روس و 290 هزار لیره به انگلیس مقروض 
و گمرکات، وثیقه این قرض است. خزانه خالی است 
و دولت محتاج پول. بودجه منظمی در کار نیست. با 
مقاطعه، حکام به شاه پیشکش می کنند و سهمی به 
صدور می دهند و مبلغی به اجزای دربار و صدر اعظم 
می دهند و به بخت و اقبال یا تعدی واگذار می کنند 
که چه وصول کنند. به انواع اس��امی از رعیت نقد و 
جنس گرفته می ش��ود. مردمان آنان که در شمالند 
خود را به روس بس��ته اند و آنان ک��ه در جنوبند به 
انگلیس. چشم وزرا به در س��فارتخانه هاي روس و 
انگلیس دوخته شده اس��ت. اکثر علمای تهران سر 
به سفارتی سپرده اند، روس کمتر، انگلیس بیشتر. 
مردم بازاری که خارج از این بازی هستند، خشم آلود 
منتظر دست غیبند. شاه بیمار است و گرفتار خود. 
رجال دولت همه در فکر منفعت. فکری که در هیچ 
کله ای نیست، فکر مملکت است. اگر چند نفری هم 
در این فکرن��د، مغلوب اکثریتند. م��ردم چیزهایی 
شنیده اند و آرزوهایی در دل دارند. بمبی در سینه ها 

مخفی است تا کی بترکد.«

  كليد خوردن يك واقعه بزرگ
سال 1284 هجری شمسی را می توان آغاز انقالب 
مشروطه برشمرد. در این س��ال ایام نوروز با محرم 
قرین افتاده بود. مردم از یک طرف منتظر حلول سال 
نو و فراهم کردن دید و بازدیدهای نوروزی و از سوی 
دیگر به فک��ر برپا کردن مجالس روض��ه و برگزاری 
مراسم عاشورای حسینی بودند. از بهار و عید خبری 
نبود، زیرا مردم متدین و شیعه ایران قطعاً برگزاری 
مراسم مذهبی را بر مراسم ملی ترجیح می دادند و 
اگر کسانی هم بودند که اعتقادات مذهبی محکمی 
نداش��تند، به ناچار با دیگران همراهی و به دینداری 
تظاه��ر می کردند. متأس��فانه از وضعیت اجتماعی 
محرم آن سال اسناد و مدارک چندانی باقی نمانده 
و مورخین صرفاً وقایع را نق��ل کرده اند. تنها خبری 
که در شماره 8 س��ال اول روزنامه ناصری به تاریخ 
پانزدهم محرم سال 1312 درباره اوضاع تبریز آمده 
است، تصویر کم و بیش مبهمی از اوضاع اجتماعی 
آن زمانه را نش��ان می ده��د: »در ای��ن ایام محنت 
فرجام، همه جا بس��اط تعزیت برپا و شغل عمومی 
مردم منحص��ر به اقامه مجلس عزاس��ت. ناصری از 
روی قیاس و تخمی��ن مجالس را ت��ا 4هزار تعیین 
می نماید... غالباً هر ده خانه یک خانه مجلس تعزیه 
داشتند و حس��اب مس��اجد و خانات و تیمچه ها به 

شمار نمی آید.«
با نگاهی به تاریخ وقوع خیزش و انقالب ها در ایران 
مالحظه می کنیم که این وقایع اغل��ب در ماه های 
صفر، محرم یا رمضان روی داده اند، زیرا در این ماه ها 
مردم برای عزاداری و انجام مراسم مذهبی گرد هم 
می آیند و سیاستمداران داخلی یا خارجی هم غالباً 
نقشه های خود را تحت عنوان خواسته های مردم در 
این ماه ها اجرا می کنند. در هر حال مراسم عاشورای 
حسینی در سطحی گسترده در تهران برگزار شد. از 
تمام این مجالس باشکوه تر و پرجمعیت تر مجلسی 
بود که آیت اهلل سیدعبداهلل بهبهانی برگزار کرد. وی 
در بادی امر ب��ه فکر آزادی مردم نب��ود و فقط قصد 
داش��ت زمامدار بالمنازع حکومت شرعی در تهران 
باشد و رقیب قدرتمند خود، آیت اهلل شیخ فضل اهلل 
نوری را از میدان به در کند که اگر چنین می شد، چه 
بسا هرگز به صف آزادی طلبان مشروطه نمی پیوست! 
وی خیل��ی زود به دلیل ه��وش و درک ذاتي به این 
نتیجه رس��ید که اغراض ش��خصی را کنار بگذارد و 
همراه دیگر مشروطه طلبان در پی آزاد کردن مردم از 

چنگال استبداد برآید.
  توهين به لباس روحانيت، نقطه آغاز

قب��ل از ش��روع مح��رم انجمن ه��ای مخف��ی و 
گروه بندی هایی که علیه حاکمیت مبارزه می کردند، 
به وجود آم��د و آنها کاماًل آماده ی��ک قیام عمومی 
بودن��د. تنها یک دس��تاویز الزم بود تا ش��عله ای به 
این خرمن آماده س��وختن بیفتد و آتشی به پا کند. 
مهدی ملک زاده در کتاب تاریخ انقالب مشروطیت 
ایران درباره این دس��تاویز می نویس��د: »همه ساله 
فرنگی هایی ک��ه در ته��ران بودند محفل��ی به نام 
بال کستومه )بالماسکه( می آراستند و در آن مردان 
و زنان اروپایی و جمع��ی از ایرانی های فرنگی مآب 
شرکت می جستند. در این مجلس چنانچه در اروپا 
معمول است هر یک از مدعوین طبق ذوق و سلیقه 
خود لباس مخصوصی تهیه کرده و بر تن می نمود. 
چنانچه بعضی ها لباس ایالت و عشایر و بعضی دیگر 
لباس بازرگانان و بعضی دیگر لباس درویشی به تن 

می کردند«.
موسیو نوز بلژیکی، وزیر گمرکات و پست و تلگراف 
و رئیس تذکره، عمامه بزرگی روی س��ر گذاش��ته، 
لباده به تن کرده و تس��بیح به دس��ت گرفته بود و 
قلیان می کش��ید! از این مجلس سراس��ر مضحکه 
و خنده عکس های��ی گرفته و به هر ی��ک از اعضای 
ش��رکت کننده به یادگار داده ش��د. در پی انتش��ار 
این عکس ها آیت اهلل بهبهانی منب��ر رفت و این کار 
موسیو نوز را توهین به اس��الم و ریشخند روحانیت 
توصیف ک��رد و انجام چنین حرکت های زش��تی را 
نتیجه زمامداری عین الدوله اعالم کرد. ناظم االسالم 
کرمانی در کتاب »تاری��خ بیداری ایرانیان« مجلس 
روضه مرح��وم بهبهانی را این گون��ه توصیف کرده 
است: »طالب و س��ایرین و س��ادات و حاضرین در 
مجلس به واسطه استماع فرمایشات و مالحظه نتایج 
وخیمه صدا را به گریه و زاری بلن��د کردند. طالب 
که مهیا و مس��تعد بودند، عمامه ها را از سر انداخته 
و یقه پیراهن ها را پاره نم��وده، هیاهوی غریبی در 

شهر افتاد«.
مریدان  بهبهانی نس��خه های متعددی از عکس ها 
تهیه و در بین طالب و مردم پخ��ش کردند و غوغا 
باال گرفت. دولت تا شب عاشورا واکنشی نشان نداد 
و به این اعتراضات وقعی ننهاد، اما در ش��ب عاشورا 
بیم آن بود که اعتراضات باال بگیرد و آش��وب و بلوا 
به پا شود، لذا شاه نامه مالطفت آمیزی برای آیت اهلل 

بهبهانی در ب�ادی امر به فك�ر آزادی 
مردم نبود و فقط قصد داشت زمامدار 
بالمن�ازع حكومت ش�رعی در تهران 
باش�د و رقيب قدرتمند خود، آيت اهلل 
ش�يخ فضل اهلل نوری را از ميدان به در 
كند ك�ه اگر چنين می ش�د، چه بس�ا 
هرگز به صف آزادی طلبان مش�روطه 
نمی پيوس�ت! وی خيل�ی زود به دليل 
هوش و درک ذاتي به اين نتيجه رسيد 
كه اغراض ش�خصی را كن�ار بگذارد و 
همراه ديگر مشروطه طلبان در پی آزاد 
كردن مردم از چنگال اس�تبداد برآيد
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نظري و گذري بر زمينه هاي شكل گيري انقالب مشروطه ايران

 موسیو  نوز   بلژیکی 
و عکسي كه جرقه یك انقالب شد
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  شاهد توحيدي
»سیدحس��ن  کت��اب 
از  یک��ي  تق��ي زاده« 
پژوهش��ي  مجل��دات 
اس��ت که تحت عنوان 
»تاریخ تهاجم فرهنگي 
غرب/ نقش روشنفکران 
 وابسته« از سوي مؤسسه

فرهنگي- پژوهشي قدر  
والیت منتش��ر ش��ده و 
مورد توجه مخاطبان قرار گرفته اس��ت. این اثر به 
بازخواني نقش سیاس��ي سیدحس��ن تقي زاده در 
رویدادهاي تاریخ معاصر ای��ران پرداخته و به طور 
ویژه کارکرد وي را در جریان نهضت مش��روطیت 
ایران کاویده است. با این همه دیباچه این تحقیق، 
به امري فراتر از زندگي تق��ي زاده نظر دارد، چیزي 
که بازخواني زندگي تقي زاده ها را ناگزیر مي سازد. 
در بخش هایي از آن آمده است: »انقالب ثابت کرد 
ک��ه  در قام��وس روش��نفکران  آزادی غربی یعنی 
آزادی انس��ا ن ها در چارچوب تفکرات و قالب های 
ساخته غرب و اگر ملتی براس��اس باورهای خود و 
فرهنگ مل��ی خود بخواهد در جزئی ترین مس��ئله 
مثل نوع پوش��ش از خود حرکت و انتخاب داش��ته 
باش��د اینجا آزادی مفهومی ن��دارد. حتی در غرب 
اجازه نمی دهند مردم تبعه خودشان بر اساس نوع 
باور مذهبی پوش��ش خود را انتخاب کنند! انقالب 
ثابت کرد ادعاهای حقوق  بش��ر و عدالت و توسعه و 
همزیستی و کلمات به ظاهر مقدسی این چنین، تنها 
در دایره منافع غرب پذیرفته می شوند. تازه اذهان 
بیدار شده اس��ت که غرب خود را مجاز می داند که 
بر یافته ها و باورهای غیرانسانی خود تعصب بورزد 
آن هم تعصبی کورکوران��ه اما ملل دیگر حق ندارند 
بر حقایق تاریخی و باوره��ای منبعث از وحی الهی 
پایبندی نشان دهند! تازه اذهان بیدار شده است که 
ادعاهای غرب برای ح��ذف مرزبندی های فکری و 
عقیدتی نه برای ساختن جهانی آباد است بلکه برای 
حفظ فاصله ای است که بر اثر اس��تعمار و استثمار 
بین آنان و دنیای توس��عه نیافته ایجاد شده است و 

برای جلب منافع نامشروعی است که آنان را هر روز 
قوی تر و ثروتمندتر و کشورهای جهان سوم را روز به 

روز ضعیف تر و فقیرتر می سازد.
پنجاه س��ال روش��نفکران بر این کش��ور حکومت 
کردند و همه آب��رو و حیثیت و ب��اور و فرهنگ این 
ملت را به پای جهان وطنی فراماس��ون بین المللی 
و صهیونیس��ت های جهانخوار قربانی کردند ولی از 
آن وعده ها خبری نشد و جز وابستگی تمام و کمال 
در تمامی زمینه ها به غرب، سوغاتی برای این مردم 
نیاوردند. در سایر کش��ورهای مسلمان وضعیت از 
همین قرار اس��ت. بنابراین، بی اعتق��ادی به حفظ 
مرزهای فرهنگی و باورهای اعتقادی از شاخص های 
تفکر و عملکرد روشنفکران است. در مسیر زندگی 
روش��نفکران همواره ش��اهد بی پروایی در شهوات 
و عیش و ن��وش دنیایی و هتک حری��م احکام دین 
و بهره جویی ش��خصی از مناف��ع و ثروت های ملت 
هستیم. مش��اهده می کنیم که در جریان واگذاری 
امتیازات و عقد قراردادهای خائنان��ه به بیگانگان، 
رشوه گیری از سوی روشنفکران امری عادی است، 
ارتباط خ��ارج از مرزهای عقیدتی ب��ا بیگانگان که 
به خصوص در زندگی سیدحس��ن تق��ی زاده یک 
وجه ش��اخص به خود می گیرد از ویژگی های آنان 
شمرده می ش��ود. تقی زاده در ارتباط با افراد هرگز 
پایبند احکام الهی و تقوا نبود، با بهایی می نشست و 
می خورد و زندگی می کرد، با رویگردانندگان از دین 
و ملحدان همنشینی می کرد و با آنها که هیچ مرزی 
برای انسان نمی شناختند مصاحبت می کرد و این 
هتک حریم واجبات و محرمات الهی  در سایه  تسامح 

و تساهل القایی غرب امکان می یافت.
حضرت امام خمینی )قدس سره( که احیاگر حضور 
دین و تفکر دینی در تمامی عرصه های بشری است، 
نشان داد که انسان مسلمان و پایبند به تمامی احکام 
الهی حتی در جزئیاتی مانند مستحبات و مکروهات 
می تواند در جهان متمدن و پیشرفته از لحاظ علمی 
و تکنیکی و مرفه از لحاظ ابزارها و امکانات زندگی، 
قوی تری��ن و کارآمدتری��ن و منطبق ترین نظام ها 
را با نیازهای پیچیده زمان ایج��اد کند و با تقدس 
باورهای دینی و ارزش های الهی، جامعه ای باتقوا، 
پاک، متعالی و در عین حال پیشرفته، عالم، متفق و 
یکپارچه و منسجم و عادالنه به وجود آورد که با تمام 

دنیا برخورد مکتبی داشته باشد...«

 حاشيه اي بر اثر تاريخي
 »زندگي سياسي سيدحسن تقي زاده«

دكاني به نام »جهان وطني«!
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بهبهانی فرستاد و وعده داد مقاصد او را برآورده 
خواهد کرد. در نتیجه آشوب فرونشست و مردم 
آرام گرفتند ولی چون چند روز گذش��ت و شاه 
به وعده های خود عمل نک��رد، مرحوم بهبهانی 
دنباله کار را گرفت و ب��رای اینکه جبهه مبارزه 
علیه شاه را تقویت کند، از سایر علما و روحانیون 
از جمل��ه ش��یخ فضل اهلل ن��وری، س��یدمحمد 
طباطبایی، حاجی میرزاابوطالب زنجانی و حاج 
شیخ عبدالنبی کمک خواست. در بین آنها تنها 
آیت اهلل س��یدمحمد طباطبایی به این ش��رط 
که: »جناب آقای سیدعبداهلل مقصود را تبدیل  
کنند و غرض شخصی در کار نباشد!« حاضر شد 
همکاری کند. آیت اهلل بهبهانی هم این همکاری 
را کافی دانست و گفت: »همان آقای طباطبایی با 

من باشد کافی است«!
  نهضتي به رهبري روحانيت

همکاری آیت اهلل بهبهان��ی و آیت اهلل طباطبایی  
بس��یاری را که در انجمن ه��ای مخفی فعالیت 
و برای آزادی کش��ور تالش می کردند، امیدوار 
کرد. اینک ک��ه دو روحانی مش��هور و موجه در 
رأس حرکت قرار گرفته بودن��د، دیگر مبارزه با 
دسیسه های عین الدوله مکار و گرگ منشی های 
امیربهادر جنگ و امثال او چندان دش��وار نبود، 
مخصوص��اً که به ق��ول ناظم االس��الم کرمانی، 
مظفرالدین ش��اِه »رئوف و مهرب��ان، متدین و 
مسلمان مانع ترقی نیست و عایق تمدن نه«!      

از این پس بود که ناراضی های سراس��ر ایران هر 
لحظه به فک��ر قیام جدیدی بودن��د و هر حادثه 
کوچکی را که اتفاق می افتاد، به حس��اب فساد 
رژیم استبداد می گذاشتند و تمام سعی خود را 
در تهییج مردم به کار می گرفتند و احساس��ات 
آنان را برمی انگیختند و زمینه را برای وقوع یک 
انقالب فراهم می آوردند. متأسفانه تاریخ نویسان 
در این فقره رعایت انص��اف و بی طرفی را نکرده 
و تالش کرده اند خود یا قوم و خویش هایش��ان 
را محور انق��الب معرفی کنند. ب��ه همین دلیل 
یافتن روایتی صحیح و دقیق از وقایع آن روزگار 
کار بسیار دشواری است. الزم به ذکر است فقط 
آزادی خواهان نبودند که دور این دو سید حلقه 
زدن��د، بلکه به ق��ول دکتر مل��ک زاده در کتاب 
تاری��خ انقالب مش��روطیت ای��ران »طرفداران 
اتابک هم ک��ه اکثرش��ان رجال مه��م دولت و 
روحانیون و مردم ناراضی بودن��د گرد بهبهانی 
جمع ش��دند و او را پرچمدار خود قرار دادند«؛ 
»خود بهبهانی از سال های دراز طرفدار و دوست 
میرزا علی اصغر خان اتابک بود و کوشش می کرد 
روزی او را مجدداً به مقام صدارت رس��انده و از 
دشمنان خود انتقام بکشد و خود، مختار و مطلق 

در کارها بشود.«
یکی از افرادی ک��ه آیت اهلل بهبهانی مش��خصاً 
رفتارهای او را رص��د و روی منبر اعالم می کرد، 
موس��یو نوز بلژیکی بود. او در سال 1315 برای 
اص��الح وضع گمرک ایران اس��تخدام ش��د و با 
کمک دو تن دیگر به اسامی موسیو پریم و موسیو 
تائونیس در مدت کوتاهی به اوضاع آشفته گمرک 
ایران سر و سامان داد و برای خزانه خالی کشور 
منبع درآمد پر و پیمانی را فراهم آورد، اما بدیهی 
اس��ت که او هم مثل همه کسانی که برای انجام 
اموری در ایران استخدام می شدند، این کارها را 
محض رضای خدا انجام نمی داد و قصد داش��ت 
از این طریق خود و خان��واده اش را تا حد ممکن 
تأمین کند. به همین دلیل برای س��اکت کردن 
درباری ها به آنها رشوه می داد و همچنین با ایجاد 
تس��هیالتی برای تجارت روس ها که گمرکات 
شمال در اختیارشان بود و دربار ایران را نیز زیر 
نفوذ خود داشتند، درآمد سرشاری را کسب کند. 
او برای نیل ب��ه این مقص��ود از بازرگانان ایرانی 
مبالغی بیش از تعرفه مصوب گمرکی می گرفت 
و رعایت حال تجار روس��ی را می ک��رد. آیت اهلل 
بهبهانی در یکی از منبرهای خود عملکرد موسیو 
نوز را این گونه مورد انتقاد قرار می دهد: »موسیو 
نوز مس��تخدم بلژیکی تعرفه گمرکات بس��ت و 
کتابچه طبع کرده نش��ر داد که گمرک از صادر 
و وارد بر طبق آن کتابچ��ه بگیرند، لیکن در این 
مدت بر طبق آن کتابچه احدی از عمال او عمل 
ننموده اند و ه��ر کس هر چه توانس��ته از مردم 
و مال التجاره گرفته، حتی آنک��ه از یک نفر که 
بر حس��ب تعرفه گمرکی یک قران می بایس��ت 

بگیرند، دو تومان و پنج هزار گرفته اند.«
  رشوه هاي موسيو نوز به درباريان

میزان رش��وه هایی که موس��یو نوز به درباریان 
می داد مش��خص نیس��ت، ولی ادوارد براون در 
کتاب »انقالب ایران« آورده اس��ت ک��ه ظاهراً 

اتابک امین السلطان در دوران صدارت ساالنه 30 
هزار تومان رشوه می گرفت. فریاد اعتراض تجار 
از این وضعیت به جایی نمی رسید و لذا زمانی که 
»سیدین سندین« از آزادی خواهان جبهه ای را 
تشکیل دادند و زمینه برای مبارزه مساعد شد، به 
نهضت پیوستند، مخصوصاً که میرزاجوادخان 
س��عدالدوله، وزیر تجارت هم از نوز دل خوشی 
نداش��ت و به قول عب��داهلل مس��توفی در کتاب 
»تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه« وی »با 
بیانات نستعلیق و قلمبه خود نقادی از اوضاع و 
به خصوص موسیو نوز و کارهای او را شروع کرد«. 
شایان ذکر است استخدام نوز به دست سعدالدوله 
صورت گرفته بود، اما موسیو نوز آن گونه که باید 
از او قدردانی نکرد. تجار در پی شکایت و اعتراض 
به عملکرد موسیو نوز، چون از طرف دربار پاسخ 
مس��اعدی دریافت نکردند و در روز سه ش��نبه 
نوزدهم صفر در حضرت عبدالعظیم)ع( تحصن 
کردند، در نتیجه ب��ازار تعطیل ش��د. این خبر 
سعدالدوله را س��خت نگران کرد، زیرا از آن بیم 
داشت که خبر تحصن تجار تهران به شهرستان ها 
برسد و ناگهان همه تجار سراسر ایران قیام کنند. 
ناظم االس��الم کرمانی در کت��اب تاریخ بیداری 
ایرانیان در این باره می نویسد: »خصوصاً در این 
ایام که صدای آقای بهبهانی عالم را فراگرفته بود، 

شاه عازم بود به مسافرت فرنگ«!
ابتدا سعدالدوله سعی کرد تجار را با وعده و وعید 
به تهران برگرداند و موفق نشد. سپس محمدعلی 
میرزا ولیعهد که ق��رار بود در غیب��ت پدر امور 
مملکتی را اداره کند، با چند تن از تجار صحبت 
کرد و به آنان گفت: »پدر تاجدارم خیال مسافرت 
به فرنگ را دارند. امروز نمی توانیم دست به کار 
مستر نوز بزنیم، لکن من قول می دهم تا چند ماه 
دیگر عزل نوز را از ش��اه استدعا نمایم و حتماً به 
عرایض و تظلمات شما رس��یدگی می نماییم«. 
او به این حد هم اکتفا نک��رد و به منزل آیت اهلل 
بهبهانی رفت: »و قول داد ن��وز را چند ماه دیگر 
معزول فرماین��د«. با این ق��ول و قرارها تجار به 
تهران برگش��تند و آیت اهلل بهبهانی هم سکوت 

کرد و موقتاً اعتراضات متوقف شد.
در این غوغا و آشوب شاه و صدر اعظم و درباریان 
برای استفاده از آب های معدنی اروپا برای معالجه 
شاه راهی فرنگ ش��دند، گویی آب های معدنی 
فراوان دامنه های الب��رز خاصیت مورد نظر آنها 
را نداش��تند. این بی فکری ها و کام جویی ها در 
شرایطی صورت می گرفت که س��ال قبل از آن 
)1322ه.ش( وبای خانمان س��وزی در سراسر 
کشور شیوع پیدا کرد و از هر خانواده ای دست کم 
یک تن را به کام مرگ فرس��تاد و آفات ارضی و 
سماوی و بالیای گوناگون توش و توان را از مردم 
ربود، اما ش��اه و درباری ها به جای رس��یدگی به 
وضعیت فالکت بار مردم برای خوش��گذرانی به 
فرنگ می رفتند. یک��ی از عوامل مهم نارضایتی 
مردم و اعتراض علیه دس��تگاه حکومتی همین 
سفرهای بیهوده بود که هزینه های سنگین آنها 
از طریق اس��تقراض از روس ها تأمین می ش��د. 
مبارزان راه آزادی تالش می کردند در غیاب شاه 
اتفاقی نیفتد و بلوایی به پا نشود که »فردا ملت 
ایران مورد مالمت خارجه نشوند که ایرانیان در 

غیاب پادشاه خویش شورش کردند.«
  در جس�ت وجوي جانش�ين ب�راي 

عين الدوله
تمام تالش آزادی خواهان مصروف این نکته مهم 
می شد که برای عین الدوله صدر اعظم جانشین 
مناسبی پیدا کنند و به محض بازگشت شاه عزل 
او را بخواهند، منتها تا بازگشت شاه وقایعی روی 
داد که پیامدهای آن پس از مراجعت او ظاهر شد. 
محرم و صفر که ماه های اجتماع توده های مردم 
بود، تمام ش��ده بود و تا ماه رمضان نمی رسید و 
مردم دوباره جمع نمی شدند اجرای نقشه ممکن 
نبود. عین الدوله که از قصد روحانیون برای عزل 
خود و موس��یو نوز آگاهی داش��ت، پیشاپیش 
چاره کار را کرد. در برخي تواریخ آمده است که 
عین الدوله »هر چه توانس��ت اسباب چینی کرد 
تا بعضی از روحانیون نوشته و تلگراف و تبریک 
ورود برای او به سرحد فرستادند.« او پس از ورود 
به تهران، موس��یو نوز را تحت عنوان مأموریت 
به اروپا فرس��تاد و بدین ترتیب بهانه را از دست 

مخالفان گرفت.
بی تدبیری رجال دولتی و نابس��امانی دس��تگاه 
استبداد، به اندازه کافی مواد الزم برای سخنورها 
و روضه خوان های مشروطه خواه را فراهم می آورد 
که بتوانند با سخنرانی های پرشور مردم را تهییج 
کنند. مردم در جای جای کش��ور از جور و ستم 
حکام ب��ه تنگ آم��ده بودند. در بی��ن وعاظ آن 
دوره س��یدجمال واعظ بازارگرم��ی پیدا کرد، 
به طوری که سخنرانی های او بعدها در روزنامه 
»الجمال« ک��ه اختصاص به مواعظ او داش��ت 
منتش��ر ش��د. او در بزرگ ترین مجلس آن روز 
تهران، مسجد ش��اه، منبر می رفت و بی محابا به 
دس��تگاه اس��تبداد بد می گفت و حتی از حمله 
به امام جمعه که نوه شاه س��ابق بود و پای منبر 
او می نشست ابا نداشت! با این همه بسیاري در 
انگیزه خیرخواهانه او براي ش��رکت در نهضت 
تردید داشتند. او اش��تهار به وابستگي به بابیت 
داشت و بسیاري به گفته و کرده او به دیده تردید 
مي نگریس��تند. در واقع دربار و اب��واب جمعي 
دولت با بي تدبیري و بي کفایتي خویش، بهانه به 
دست این افراد مي دادند و ایشان نیز با آراستن 
انگیزه هاي دنیاطلبانه خویش به آزادي خواهي 
و مردم مداري، به تحری��ک مردم مي پرداختند. 
همین امر نیز زمینه نفوذ در انقالب مشروطه و 
انحراِف غایت آن را فراهم ساخت که سخن از آن 

را به زماني دیگر وامي نهیم.

در مجلس بالماس�كه موس�يو نوز 
بلژيكی، وزير گمركات و پس�ت و 
تلگ�راف و رئيس تذك�ره، عمامه 
بزرگی روی س�ر گذاشته، لباده به 
تن كرده و تسبيح به دست گرفته 
ب�ود و قلي�ان می كش�يد! از اي�ن 
مجلس سراس�ر مضحكه و خنده 
عكس هايی گرفته و ب�ه هر يك از 
اعضای ش�ركت كننده ب�ه يادگار 
داده شد. در پی انتشار اين عكس ها 
آيت اهلل بهبهانی منب�ر رفت و اين 
كار موس�يو نوز را توهين به اسالم 
 و ريشخند روحانيت توصيف كرد


