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خروج محمدعلي ميرزا از ايران و چگونگي 
بازگشت او به كشور (به روايت اسناد)

زهرا آصفي*

چكيده
با مرگ مظفرالدين شاه قاجار در 24 ذيقعدۀ 1324ق./ 18 دی 1285ش.، ده روز پس از امضای 
قانون اساسي، پسرش محمدعلي ميرزا،1 به جای او به تخت نشست. او، در زمان وليعهدی با 
مشروطه خواهان همداستان شده و سوگند وفاداری نسبت به نظام مشروطه ياد كرده و متن 
قانون اساسي را امضا كرده بود. البته اين، نه از آن رو بود كه مشروطه را پذيرفته بود، بلكه 
تنها راه رسيدن به تاج و تخت بود. كما اين كه در مراسم تاجگذاری نيت باطني خود را درباب 
مشروطه نشان داد و در آن مراسم، از كلية وزيران، سفيران، نمايندگان سياسي خارجي، علما، 
اعيان و اشراف دعوت به عمل آورد،  ولي از نمايندگان مجلس شورای ملي كسي در مراسم 
حضور نداشت (تنها عده ای از نمايندگان، از منزلت طبقاتي از جمله اعيان و اشراف و مالكان و 
احتماًال از شاهزادگان مدعو بودند). از همين جا بود كه عده ای از مشروطه خواهان، به دشمني 
او با مجلس پي بردند. آغاز سلطنت محمدعلي شاه را، بايد آغاز مبارزه ميان مشروطه خواهان و 
عوامل استبداد دانست. وی، از همان ابتدا به فكر برانداختن مجلس و مشروطه بود. او، اين مفهوم 
را قبول نداشت كه با كساني به عنوان نمايندۀ مردم گفتگو كنند. در دوران پادشاهي، بارها به 
مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان برخاست و باز، ناچار شد از دِر مسالمت و آشتي درآيد. 
ولي اين ترفندها نهايتاً ثمری نداشت و مشروطه خواهان و مجاهدان را مصمم به كنار گذاشتن 
او از تاج و تخت كرد. با فتح تهران و پناهنده شدن محمدعلي شاه به سفارت روس، سرانجام 
وی از ايران خارج و به روسيه رفت. البته عالقة بي حد محمدعلي ميرزا به تاج و تخت و حمايت 
روس ها از او، باعث بازگشت مجددش به ايران شد. در اين مقاله، در بازخواني اسناد موجود در 

آرشيو ملي ايران، مسائل مربوط به خروج وی از ايران و بازگشتنش را بررسي مي كنيم.

كليد واژه ها:
محمدعلي قاجار، شاه ايران، 1289-1343ق./ مشروطه/ روسيه/ ايران/ انگلستان.

Za_asefi@yahoo.com     .كارشناس تاريخ سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران *
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مقدمه
محمدعلي شاه، رويه ای ثابت نسبت به مشروطه خواهان 
مي ايستاد  آنان  مقابل  زماني  و  بود  همراه  زماني  نداشت؛ 
و نيت باطني خود را به وضوح آشكار نمي كرد. اما پس از 
كه   - 1326ق.  محرم   25 در  جانش  به  شدن  سوءقصد 
مشروطه خواهان  با  را  دشمني اش   - نرسيد  او  به  آسيبي 
آشكار كرد و «نامه ای گله آميز به مجلس نوشت و اعالم 
و  محركين  تعيين  از  اثری  ديگر  روز  چند  تا  اگر  كرد: 
اقدامات  بعضي  البد  نشود،  ظاهر  مرتكبين  دستگيری 
مجدانه به عمل خواهد آورد كه خيانت مجرمين، هويدا و 
اغراض مغرضين، آشكار و پيدا شود.» (كسروی، 1369، 

ص 543)
از طرفي، روس ها نيز بدگماني ای در او به وجود آورده 
را -  كه مشروطه خواهان، مي خواهند ظل السلطان  بودند 
كه در تهران بود - به جای او به تخت نشانند. (كسروی، 

1369، ص 578)
با  تا  داشت  آن  بر  را  شاه  بدگماني،  اين  و  اتفاق  آن 
كمك روسيه، هم خود را نگه دارد و هم مشروطه را از 
ميان بردارد. بخصوص كه محمدعلي شاه، كسي نبود كه 
و  بداند  نيك  را  توده  سررشته داری  يا  مشروطه  «معني 
از سودهای آن آگاه باشد و به نام دلبستگي به كشور و 
نيرومندی آن از هوس های خود چشم پوشد. از طرفي هم 
روس ها رشتة انديشه و سهش های اين در دستشان بود 
و به دستياری شاپشال، او را به هر راهي مي گردانيدند و 
(كسروی،  مي كردند.»  تقويت  مشروطه  با  را  دشمني اش 

1369، ص 577)
تا جائي كه به باغشاه رفت و نيروهای نظامي را در تهران 
مستقر ساخت و آمادۀ جنگ با مشروطه خواهان گشت. او، 
في مابين، هشت  اختالفات  رفع  برای  مجلس خواست  از 
نفر از آزادی خواهان و سران مشروطه را به او سپارند يا از 
ايران بيرون كنند. اين درخواست، باعث ايجاد آشوب در 
شهرها شد و با رد شدن آن در مجلس، جنگ بين قوای 
محمدعلي شاه و مشروطه خواهان آغاز گشت و گلوله های 
توپ، مجلس و مدرسة سپهساالر را نشان گرفت و بدين 

شاه،  محمدعلي  و  خوردند  شكست  آزادی خواهان  شكل 
كينه های دو ساله را فرو نشاند و حكمران مطلق كشور 
و  اعدام  و  آزادی خواهان  گرفتن  او،  حكم  اولين  و  شد 
از  هم  مشروطه  سران  از  عده ای  بود.  كردنشان  زنداني 
ايران خارج و برخي هم به سفارت انگليس پناهنده شدند 
و باب پناهندگي را به سفارتخانه ها گشودند. اغتشاش همه 
جا را فراگرفت، بخصوص آذربايجان را كه شاه درصدد از 
صص   ،1369 (كسروی،  بود.  آن جا  مجاهدان  بردن  بين 

631-640؛ مرادی، 1377، ص 164)
با توجه به احتماالت جنگ در اروپا و قدرتمند شدن 
و  شدند  همداستان  يكديگر  با  انگليس  و  روس  آلمان، 
ايران  جنوب  و  شمال  در  آرامش  و  نظم  ايجاد  خواهان 
گرديدند. از اين روی، از محمدعلي شاه خواستند مشروطه 
را بپذيرد. شاه، به علت حضور قوای روس در آذربايجان 
و جنگ هائي كه سراسر ايران را فراگرفته بود و احتمال از 
دست دادن تاج و تخت، ناچار سر به مشروطه فرود آورد 
و دستخط هائي در قبول آن صادر كرد. (كسروی، 1369، 

ص 905؛ كسروی، 1378، صص 19-18)
اما مجاهدان در شهرهای مختلف بخصوص گيالن، 
و  رساندند  قزوين  تا  را  خود  و  نپذيرفتند  را  مسئله  اين 
قصد حركت به سمت تهران را داشتند. شاه، سپاهي برای 
سركوب مجاهدان به قزوين فرستاد، اما اين سپاه موفق 
نشد و شكست خورد و مجاهدان به سمت تهران حركت 

كردند. (كسروی، 1378، صص 21-20)
سه شنبه 24 جمادی اآلخر 1327ق. مطابق با 13 ماه 
سرطان  و 22  جاللي  تير  با 25  برابر  و  فرنگي 1909م. 
زنده باد  صدای  شد.  تهران  وارد  ملي  اردوی   ،1288
بلند  مردم  عموم  از  محمدی،  قانون  باد  پاينده  مشروطه، 
شد و سه روز بعد، خبر پناهنده شدن محمدعلي شاه به 
شد،  منتشر  تخت  و  تاج  از  او  استعفای  و  روس  سفارت 
و  بختياری  شجاعت  و  مجاهدان  رشادت  نتيجة  اين،  و 
دولت،  و  غالب  ملت،  كه  بود  درباريان  ناهنجار  حركات 
مغلوب گشت. (كرماني، 1362، صص 486-488 و493)

از زماني كه قشون ملي به طرف تهران حركت كرد، 
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روس ها به محمدعلي شاه اطمينان دادند كه نگران نباشد؛ 
زيرا در صورت شكست، به سفارت روس پناهنده خواهد 
شد تا جان و مالش در پناه امپراتوری قرار گيرد و بر طبق 
عهدنامة تركمنچای، روس ها از سلطنت در خانوادۀ قاجار 

حمايت خواهند كرد.
روس،  سفارت  به  شاه  محمدعلي  شدن  پناهنده  با 
شعله های جنگ در تهران خاموش شد و به جای صدای 
باد  پاينده  مشروطه،  زنده باد  فريادهای  تفنگ،  و  توپ 
،1371 (ملك زاده،  گشت.  طنين انداز  فضا  در  آزادی، 

ج 6-7، ص 1234)
خط مشي  و  داخلي  امور  ادارۀ  برای  زمان  اين  در 
سياست خارجي و تعيين تكليف شاه مخلوع، انتخاب شاه 
به  ملي،  شورای  مجلس  انتخابات  و  دولت  هيئت  جديد، 
در  منظور،  اين  برای  بود.  احتياج  صالحيتدار  مركز  يك 
شامل  كه  شد  تشكيل  عالي  مجلس  بهارستان  عمارت 
وكالی دورۀ اول مجلس و سرداران قشون ملي و عده ای 
از وزيران و شاهزادگان و اعيان و اشراف مشروطه خواه و 

رهبران و ملّيون و تجار و سران اصناف بود.
به  و  بود  نفر  سيصد  از  بيش  مجلس،  اين  اعضای 
عزل  درخصوص  رأی  گرفتن  جمعيت،  كثرت  واسطة 
تعيين  و  سلطنت  به  وليعهد  نصب  و  شاه  محمدعلي 
نبود.  مقدور  امور  ديگر  و  وزيران  انتخاب  و  نايب السلطنه 
لذا از مجمع اين عده، تعدادی انتخاب و اين ها كميسيون 
اين كميسيون،  اليحة  فوق العاده ای تشكيل دادند. اولين 
اعالم سلطنت احمدشاه، پسر سيزده سالة محمدعلي ميرزا 
و تعيين عضدالملك، رئيس ايل قاجار به نيابت سلطنت 
و تعيين وزيران بود. (كرماني، 1362، صص 494-497؛ 
ملك زاده، 1371، ج 6-7، صص 1237-1238؛ كسروی، 
1377، صص 60-63؛ شريف كاشاني، 1362، ج 2، صص 

(375-371
گشتن  بي نصيب  و  سلطنت  به  احمدشاه  انتخاب  با 
محمدعلي ميرزا از تاج و تخت، هم خود او و همراهانش 
و هم نمايندگان سياسي روس و انگليس - كه نگهداری 
او را برعهده داشتند - و هم سررشته داران دولت نوين، 

همگي بر اين بودند كه وی را با همراهانش از ايران خارج 
كنند. زيرا او را بند نمي توانستند نمود و اگر در گوشه ای 
مي نشست، ماية آشوب مي گرديد. (كسروی، 1378، ص 

(71
امر  در  مشكالتي  بود.  ايران  از  او  خروج  راه،  بهترين 
او  داشت.  وجود  ايران  از  ميرزا  محمدعلي  نمودن  خارج 
وام های گزافي از بانك روس و اشخاص وابسته به روس 
مي دانست.  دولت  وام  را  آن ها  و  بود  گرفته  انگليس  و 
همچنين جواهرات سلطنتي را، يا گرو گذاشته و يا فروخته 
بود و قبل از خروج او، بايد اين مسائل حل مي شد. سرانجام 
با گفتگوی فراوان برای خروج محمدعلي ميرزا از ايران، 
71-72؛  صص   ،1378 (كسروی،  شد.  نوشته  قراردادی 

شريف كاشاني، 1362، ج 2، ص 378)
حركت  پروتكل  «صورت  عنوان  با  قرارداد  اين 
اعلحضرت محمدعلي ميرزا» با حضور وزير مختار انگليس 
و شارژدافر روس از يك طرف و وزيران ايران از طرف 

ديگر، نوشته و امضا شد. متن قرارداد، بدين شرح است:

محمدعلي  اعلحضرت  حركت  پرتكل  صورت 
ميرزا

(ساكما: 629آ5آو1 ، 360000875 )
وزارت امور خارجه

شاه  ميرزا،  محمدعلي  اعليحضرت  حركت  تسريع  برای 
حمايت  تحت  در  اكنون  كه   - ايران  خاک  از  سابق 
سفارتين روس و انگليس مي باشد - وزير مختار انگليس 
و شارژدافر روس از يك طرف، و وزرای دولت علية ايران 

از طرف ديگر، پرتكل ذيل را نوشته و امضا كردند.
فصل اول: چون اعليحضرت محمدعلي ميرزا، اظهار 
سلطنتي  اشيای  ساير  و  جواهرات  كلية  كه  است  داشته 
را - كه در تصرف او بود - به دولت ايران تسليم كرده 
است كه دولت ايران پس از اين كه كلية جواهرات و ساير 
اشيای سلطنتي را كه دريافت داشته است، ثبت برداشته، 
صورتي نيز از اشيای مفقود يا تعويض شده مرتب ساخته، 
به سفارتين ارائه خواهد داد و سفارتين درخصوص جواهرات 
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و اشيای مزبور از اعليحضرت محمدعلي ميرزا توضيحات 
و تفصيالت قاطعه خواهد خواست و اگر بعضي از اين اشيا 
نزد خود محمدعلي ميرزا يا اشخاصي كه در سفارت روس 
داده اند،  كه  توضيحاتي  يا  شود  يافت  هستند،  متحصن 
اشيای  استرداد  در  حتي االمكان  سفارتين  باشد،  بي مأخذ 

مزبوره، سعي و اهتمام خواهند نمود.
ثابت  سفارتين،  محاكم  مقابل  در  اگر  دويم:  فصل 
شد كه بعد از تاريخ 16/3 ژوئية سنة 1909 اعليحضرت 
محمدعلي ميرزا چيزی را از جواهرات و اشيای سلطنتي 
فروخته و يا رهن گذارده يا مفقود كرده است، اگر استرداد 
عين اشيای مذكوره ممكن نشود، دولت ايران قيمت آن ها 

را از مستمری او كسر خواهد گذاشت.
را  اسنادی  ميرزا،  محمدعلي  اعليحضرت  سيم:  فصل 
كه به موجب آن ها جواهرات سلطنتي را در بانك يا ساير 
صرافخانه ها يا نزد اشخاص متفرقه گرو گذاشته است و 
دولت  و  كرد  خواهد  تسليم  ايران  دولت  به  گرفته،  پول 
رهن  از  را  مزبور  اشيای  خود  ميل  به  است  مختار  ايران، 

خارج نمايد.
اعليحضرت  شخصي  قروض  كلية  چهارم:  فصل 
محمدعلي ميرزا را به بانك روس كه در اول ژانوية 1909 
اصًال و فرعًا به مبلغ يك ميليون و چهارصد و سيزده هزار 
و چهارصد و سي و چهار تومان و ششهزار و هفتصد و 
پنجاه دينار مي شود و نيز كلية قروض او به اتباع خارجه 
استقراض   1909 ژوئية  ماه  شانزدهم  و  سيم  از  قبل  كه 
 15  /1909 سپتامبر  اول  و  اوت  نوزدهم  از  قبل  و  شده 
شعبان 1327 به وزارت امور خارجه اعالم شده است، پس 
از اين كه از روی اسناد صحيحه مدلل شد و ثابت گرديد 
[كه] به حساب دولت آمده و دولت ايران، مسئول تأدية 
موجب  به  مزبوره،  قروض  انتقال  و  مي باشد  مزبور  وجوه 
قرارداد او مخصوص خواهد بودكه از بيست و نهم اوت تا 

يازدهم سپتامبر 1909 به امضا برسد.
فصل پنجم: اعليحضرت محمدعلي ميرزا، تمام امالک 
شخصي خود را - كه اكثر در آذربايجان واقع است - به 
دولت ايران واگذار كرده و كلية اسناد و قباله جات امالک 

مزبوره را به دولت ايران تسليم بنمايد و به موجب نوشتة 
مخصوص، آن ها را به دولت منتقل خواهد كرد و بانك 
استقراضي هم درخصوص امالكي كه نزد او رهن است، 
دولت  به  را  آن ها  انتقال  و  داده  ايران  دولت  به  نوشته 
تصديق خواهد نمود و اگر امالک مزبوره، موضوع اختالف 

واقع [شود]، به دفاتر دولتي ايران رجوع خواهد شد.
محمدعلي  اعليحضرت  به  ايران  دولت  ششم:  فصل 
ميرزا و خانواده اش به استثنای اعليحضرت اقدس سلطان 
احمدشاه و حضرت اقدس واال محمدحسن ميرزا وليعهد 
حاليه، ساليانه مبلغ يكصد هزار تومان به عنوان مستمری 
خواهد داد و اين مبلغ به چهار قسط به طور مساعده و به 
ميرزا  محمدعلي  اعليحضرت  به  استقراضي  بانك  توسط 

داده خواهد شد.
فوت  ميرزا،  محمدعلي  اعليحضرت  اگر  هفتم:  فصل 
شود، دولت ايران به عيال و اوالد او به استثنای اعليحضرت 
سلطان احمد شاه و حضرت اقدس واال محمدحسن ميرزا 
به  تومان  پنجهزار  و  بيست  مبلع  ساليانه  حاليه،  وليعهد 
عنوان مستمری خواهد داد و مبلغ مستمری مزبور، بين 
آن ها تقسيم خواهد شد و در موقع فوت هريك از آن ها 

بالطبع سهم متوفا مقطوع خواهد گرديد.
و  چهل  ميرزا،  محمدعلي  اعليحضرت  هشتم:  فصل 
هشت ساعت پس از امضای اين قرارداد از طهران برای 

خارجه عزيمت خواهد كرد.
فصل نهم: درخصوص اشخاصي كه حال در سفارت 
روس بستي هستند، درخصوص اعمال پلتيكي سابقة خود 
ضمن  در  آن ها  صورت  و  هستند  منتفع  بست  حقوق  از 
يادداشت سفارت امپراطوری روس نمرۀ 349 مورخة 20 
شعبان 1327/ 16 سپتامبر 1909 - كه به دولت ايران داده 
شده است - ذكر شده، واضح است كه اشخاص مزبوره 
نمي توانند از ايران خارج شوند مگر اين كه موافق شرايط 
مقرره از طرف خودشان وكيلي در تهران معين نمايند و 
وكيل  كنند،  اقامه  آن ها  برضد  حقوقي  دعوای  كسي  اگر 
ايشان بايد در محكمة ايران با حضور يك نفر از اجزای 
سفارت روس حاضر شده و از طرف موكل خود، مدعي را 
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متقاعد سازد (ولي اين حضور يكي از اجزای سفارت [را] 
در اين موقع استثنا نموده و نظاير پيدا نخواهد كرد).

فصل دهم: اگر بعضي از اين اشخاص به ايران مراجعت 
كنند، ديگر دارای امتيازات فوق الذكر نبوده و در هيچيك 

از دو سفارت به عنوان تحصن پذيرفته نخواهد شد.
كه  مي شوند  متقبل  دولت،  نمايندگان  يازدهم:  فصل 
به اعليحضرت محمدعلي ميرزا، تأكيدات بينه نمايند كه 
بعد از اين، از هرگونه تحريكات پلتيكي برضد دولت ايران 
كه  مي دهد  وعده  نيز،  روس  بهية  دولت  و  نمايند  احتراز 
اقدامات مؤثره به عمل  آورده، از وقوع اين نوع اقدامات 
نمايند.  جلوگيری  ميرزا  محمدعلي  طرف  از  تحريكات  و 
روسيه  خاک  از  ميرزا،  محمدعلي  اعليحضرت  چنانچه 
خارج شود و به تصديق سفارتين محقق گردد كه در خاک 
دولت ديگری غير از روسيه اقدامات فسادآميز برضد دولت 
ايران مي نمايد، دولت ايران، محق خواهد بود كه مواجب 

او را قطع كند.
در زرگنده به سه نسخه نوشته شد، 25 اوت 7 سپتامبر 
1909 از طرف وزير مختار انگليس - باركلي، شارژدافر 
روس - سابلين، از طرف ديگر وزرای ايران: فرمانفرما - 
وزير عدليه، [عبدالحسين] حسن - وزير ماليه، [وثوق الدوله] 
سپهدار - وزير جنگ، [محمدولي خان تنكابني] عليقلي - 
وزير داخله، [سردار اسعد بختياری] مشارالسلطنه - معاون 

وزير امور خارجه، سردار منصور - وزير پست و تلگراف.
پس از عقد پيمان، محمدعلي ميرزا با خاندان خويش 
كسان  و  ارشدالدوله4  و  مجلل الملك3  بهادر،2  امير  همراه 
و  كرده  حركت  ايران  از  خروج  قصد  به  زرگنده  از  ديگر، 
در انزلي، به مقصد روسيه سوار كشتي شدند. (كسروی، 

1378، ص 72)
هيئت وزرا، با تلگرافي به عموم حكام اياالت و واليات، 
خبر حركت محمدعلي ميرزا را اعالم كرد.5 پس از رفتن 
وزيران  و  منحل  فوق العاده،  كميسيون  ميرزا،  محمدعلي 
در كار خود آزاد و سپهساالر،6 رئيس الوزرا شد. (كسروی، 

1378، صص 73-72)
هنوز بيش از يك ماه از فتح تهران و برقراری حكومت 

به  آذربايجان  در  ناآرامي هائي  كه  بود  نگذشته  مشروطه 
از  ايالت  رؤسای  و  خوانين  از  جمعي  و  پيوست  وقوع 
محمدعلي  بركناری  از  كه   - چلبيانلو7  خان  رحيم  جمله 
شاه رنجيده و مخالف مشروطه هم بودند - َعلَم عصيان 
برافراشتند و به قتل و غارت مردم پرداختند. با انتشار خبر 
شورش رحيم خان به طرفداری از شاه مخلوع، در جنوب 
كشور هم اغتشاشاتي به نفع محمدعلي شاه به وجود آمد. 
(ملك زاده، 1371، ج 6-7، صص 1313-1314 و 1307؛ 
كسروی، 1378، صص 85-86؛ شريف كاشاني، 1362، ج 

2، ص 570)
مستبدين، با اتكای روس ها به صورت مخفيانه وسايل 
مراجعت محمدعلي ميرزا را به ايران فراهم مي نمودند و 
ايالت و عشاير را برضد حكومت ملي تحريك نموده و در 
تهران دسته های آمادۀ جنگ تهيه مي كردند. (ملك زاده، 

1371، ج 6-7، ص 1378)
محمدعلي ميرزا - كه در ادسا مستقر بود - از آن جا 
خارج شده و به گردش در اروپا پرداخت. در هر شهر مدتي 
با  و  مي پرداخت  مالقات  به  هوادارانش  با  و  كرده  درنگ 
برادرانش ابوالفتح ميرزا ساالرالدوله8 و ملك منصور ميرزا 
شعاع السلطنه9 ديدار و گفتگو نمود. سپس به ادسا بازگشته 
و پس از مدتي خبرش از وين رسيد. همة اين خبرها به 
آغاز شد،  دولت مي رسيد و چون سال 1290 خورشيدی 
همة اخبار حاكي از قصد محمدعلي ميرزا برای بازگشت به 
ايران بود. (كسروی، 1378، ص 167؛ ملك زاده، 1371، 

ج 6-7، صص 1383-1381)
مخالفان  شاه،  محمدعلي  از  نيابت  به  شعاع السلطنه، 
مشروطه را رهبری مي كرد و اخبار را به شاه سابق مي رساند 
و به او اطمينان داده بود كه سپهدار رئيس الوزرای ايران، 
و  ايراني  ياران  و  است  همدست  و  موافق  او  با  باطن  در 
روس، مشغول جمع آوری پول و اسلحه هستند. (ملك زاده، 

1371، ج 6-7، ص 1378)
از اردبيل خبر مي رسيد كه مجلل السلطان پيشخدمت 
شاه  فرستادۀ  را  خود  و  آمده  آن جا  به  ميرزا،  محمدعلي 
سابق معرفي كرده و گفته بزودی به خاک ايران خواهد 
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آمد، و به اين ترتيب، تمام ايل شاهسون را بر سر خويش 
هم  به  كارها  رشتة  تهران  در  زمان  اين  در  نموده.  جمع 
رفته بود و وزرا دل به كار  ريخته بود؛ سپهدار به رشت 
نمي دادند. نايب السلطنه،10 نمي خواست ديگری را به جای 
سپهدار بگمارد و مقاومت مي كرد. علت رفتن سپهدار به 
رشت مشخص نبود؛ اما اين كار سوءظن مشروطه خواهان 
تقويت  ميرزا  محمدعلي  از  طرفداری  در  او  به  نسبت  را 
شريف كاشاني،  168؛  ص   ،1378 (كسروی،  مي نمود. 

1362، ج 2، ص 518)
در  ساالرالدوله  موفقيت  از  ميرزا،  محمدعلي  چون 
كه  تسليحاتى  فهميد  و  يافت  آگاهي  قشون  جمع آوری 
رسيده  ايران  به  كرده،  خريدارى  روسيه  از  ارشدالدوله 
1329ق./1290ش.  رجب   21 در  همراهانش،  با  است، 
همراهانش،  و  او  ورود  خبر  شد.  استرآباد  گمش تپة  وارد 
مانند صاعقه بر سر آزادی خواهان فرود آمد و همه، دچار 
 ،7-6 ج   ،1371 (ملك زاده،  شدند.  پريشاني  و  وحشت 

صص 1383 و 1385)
در مورد خبر بازگشت محمدعلي ميرزا، حكومت های 
برای  گزارش هائي  وگيالن،  قزوين  كارگذاری  و  بنادر، 

وزارت داخله مخابره كرده اند كه بدين شرح مي باشند:
تلگراف اول (ساكما: 216ع1ب الف،1/ 293002688)

حكومت بنادر و جزاير ايران بوشهر
به تاريخ بيست و هشتم رجب 1329 [1290]

نمرۀ 392
مقام منيع وزارت جليلة داخله

در اين موقع كه خبر ورود محمدعلي ميرزا به استرآباد 
و اقدامات ساالرالدوله و مجلل در نقاط ديگر رسيده و اول 
تكليف مأمورين حفظ نظم و امنيت حدود و ثغور مملكت 
است كه بهانه به دست اجانب نيفتد ... به مجرد وصول 
خبر ورود محمدعلي ميرزا به سرحد، يك كشتي جنگي 
انگليسي موسوم به فاكس - كه بهترين كشتي است كه 
در خليج دارند و فرمانده آن هم به ساير مأمورين بحری 
خليج اقدميت و حالت رياست دارد - وارد بوشهر شد و 
تا ديروز اين جا بود. چون بحمداهللا از اين خبر اثری سوء 

ظاهر نشد، حركت كرد. ولي كشتي های جنگي انگليس 
را هر وقت بخواهند به توسط تلگراف بي سيم مي توانند 

احضار كنند.
تلگراف دوم (ساكما:230ع1ب الف،293002702/1)

وزارت داخله،
سواد استخراج تلگراف رمز قزوين،

مورخة 26 شعبان، نمرۀ 295
از قرار مسموع، محمدعلي ميرزا اين روزها به طرف 
باشد،  راست  نخواسته  خدای  اگر  [كرده].  حركت  گيالن 
خوبي  اثر  دارند،  صفحات  اين  در  روس ها  كه  نفوذی  با 
نخواهد كرد و الزم است توجه عاجل درباب تنظيم ادارات 

و استعداد اين صفحات بشود. كارگذاری قزوين
تلگراف سوم (ساكما:230ع1ب الف،293002702/1)

دولت علية ايران، وزارت داخله،
تهران به تاريخ 20 اسد [20 مرداد] 1329 [1290]

جواب اليحة نمرۀ 797،
متضمن استخراج تلگراف رمز كارگذاری گيالن

در مسئلة تكميل استعداد گيالن و تنظيم ادارات آن جا 
و احتمال حركت محمدعلي ميرزا به آن طرف ها، چنان كه 
اطالع دارند، برای حكومت گيالن چند نفر در نظر هستند 
و فردا در هئيت وزرای عظام مذاكره و يك نفر قطعًا برای 
آن جا معين و روانه خواهد شد. استعداد هم برای آن جا از 
سواره و پياده تهيه و قريبًا اعزام مي شود. در اين صورت 
و  انتظام  تحت  در  گيالن  امور  مي شود،  كه  تعليماتي  با 
انضباط كامل درآمده و راه پاره احتماالت مسدود خواهد 
گرديد و بزودی تكليف حكومت گيالن معلوم مي شود و 
استعداد هم در خود رشت تهيه خواهد شد. به طوری كه 

مسبوق هستيد، ترتيبات كار گيالن داده شده است.
مناطق  نابسامان  اوضاع  نشان دهندۀ  گزارش ها،  اين 
مختلف ايران و نگراني حكام از آمادگي روس و انگليس 
در شمال و جنوب، جهت مداخله در امور كشور و كافي 

نبودن قوای مسلح، نگراني ديگر حكام مي باشد.
با گسترش خبر ورود محمدعلي ميرزا، دسته های انبوه 
در تهران و ديگر شهرها - كه هوادار او بودند - شروع 
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به دروغ پراكني و شايعه سازی نمودند و زبان به نكوهش 
آزادی خواهان گشودند. در تهران، حكومت نظامي اعالم 
شد و نام عده ای از هواخواهان محمدعلي ميرزا به كابينة 
به  سپهدار  ولي  شوند.  دستگير  تا  شد  فرستاده  وزيران 
دستگيركردن آن ها رضايت نمي داد و كم كم چنين به نظر 

مي رسيد كه هوادار محمدعلي ميرزاست.11
با وجود چنين شايعاتي، مردم به دولت سپهدار اعتماد 
محمدعلي  بازگشت  به  مايل  باطن  در  را  او  و  نداشتند 
ميرزا پنداشتند و اين فكر، بزرگ ترين عامل يأس مردم و 
مشروطه خواهان بود و احساس مي كردند كه سپهدار هيچ 
ممانعتي از ورود محمدعلي ميرزا به تهران نخواهد كرد. 
(كسروی، 1378، صص 170-171؛ ملك زاده، 1371، ج 
6-7، ص 1386؛ شريف كاشاني، 1362، ج 3، ص 662)

كابينة  تشكيل  و  سپهدار  عزل  بر  شد  دليلي  اين، 
دسته های  ميرزا  محمدعلي  كه  بود  زماني  اين،  و  جديد 
تركمن را در استرآباد گرد آورده و قصد حركت به سمت 
تهران را داشت و از سوی ديگر، ساالرالدوله در سنندج 
برخاسته  برادرش  هواخواهي  به  هم  او  و  شده  نيرومند 
استرآباد  از  شعاع السلطنه  همراه  به  ميرزا  محمدعلي  بود. 
حركت كرده، به ساری آمد و شعاع السلطنه به بابل رفت. 
سركردگي  به  غرب  سمت  از  ميرزا  محمدعلي  نيروهای 
برادرش ساالرالدوله و از سمت شمال به رياست علي خان 
ارشدالدوله و خودش به همراه شعاع السلطنه با عده ای از 
سوارهای مازندراني از شمال قصد حركت به سمت تهران 
گذارده  شگفت  قانوني  مجلس  زمان  اين  در  داشتند.  را 
(كسروی،  فرستاد.  جا  همه  به  آگهي  صورت  به  را  آن  و 

1378، ص 173)
دولت علية ايران، وزارت داخله،

به تاريخ 6 شعبان 1329 [1290].12
(ساكما:220ع1ب الف، 293002692/1)

فوری است، به عموم فرمانفرمايان و حكام اياالت و 
واليات تلگراف شود.

برحسب رأی مجلس مقدس، فقرات ذيل را به عموم 
اهالي ابالغ كنيد. كساني كه محمدعلي ميرزا را اعدام يا 

دستگير نمايند، يكصد هزار تومان به آن ها داده مي شود. 
نمايند،  دستگير  يا  اعدام  را  شعاع السلطنه  كه  كساني 
بيست و پنج هزار تومان به آن ها داده مي شود.  كساني 
پنج  و  بيست  نمايند،  دستگير  يا  اعدام  را  ساالرالدوله  كه 
هزار تومان به آن ها داده مي شود، و نيز اخطار مي شود كه 
اگر داوطلبان خدمات مزبوره، بعد از انجام خدمات كشته 
شدند، مبلغ های فوق الذكر به همان نسبت به ورثة آن ها 
داده خواهد شد و اين مبلغ نيز در خزانة دولت موجود است 

و بعد از انجام خدمت نقداً به آن ها پرداخته مي شود.
«اين سند، بسيار بموقع بود و به جان محمدعلي ميرزا 

و برادرانش ترس انداخت.» (كسروی، 1378، ص 173)
اخبار پيروزی محمدعلي ميرزا و هوادارانش، از نقاط 
و  شده  خودكامگان  تقويت  باعث  و  مي رسيد  مختلف 
عده ای آشكارا به او مي پيوستند. از جمله در تلگرافي كه 

از قم به تهران مخابره شده، آمده است:
(ساكما:753ع1ب الف، 293004753/1)
تاريخ 2 شهر اسد        [مرداد    ] 1329 [1290]

مقام اشرف رئيس الوزرا - دامت شوكته. اين دو روز، 
و  شده  جری  ميرزا  محمدعلي  خبر  واسطة  به  قم  اهالي 
از  يكي  كه  زده  كتك  را  پليس  نفر  سه  خدام،  جماعت 
آن ها در شرف موت است. تكليف چيست؟ امير فتحعلي 

- رئيس نظمية قم.
مرتكبين  از  كه  داده اند  پاسخ  تلگراف،  حاشية  در  و 

جلوگيری شود.
نپائيد.  ديری  ميرزا،  محمدعلي  قوای  پيروزی های 
آن جا  در  كرده،  پيشروی  سوادكوه  تا  ميرزا  محمدعلي 
مستقر مي شود و بشدت به واسطة اعالن مجلس از خود 

مراقبت مي نمايد. (كسروی، 1378، ص 180)
جهت  سه  از  ميرزا  محمدعلي  قوای  كه  آن جائي  از 
به سمت تهران حركت مي كرد، قوای آزادی خواهان هم 
تصميم گرفتند به سه دسته تقسيم شده و با دشمن روبه رو 

شوند.
كه   - ارشد  سردار  علي خان  با  مجاهدين،  اول  دستة 
با قوای تركمن از سمنان حركت كرده بود - در ورامين 
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و  شده  او  شكست  به  موفق  مجاهدين،  و  شد  روبه رو 
خودش را اسير و سپس اعدام كردند.

محمدعلي شاه - كه تا نزديكي دماوند آمده بود - با 
قشونش گرفتار دستة دوم مجاهدين به سركردگي سردار 
محيي13 شد و بعد از زد و خورد عقب نشيني كرد. برای 
مقابله با ساالرالدوله، دستة سوم قشون آزادی خواهان به 
سمت ساوه حركت كرده و جنگ به نفع مجاهدين پايان 
صص   ،1371 (مستوفي،  كرد.  فرار  ساالرالدوله  و  يافته 

353-356؛ شريف كاشاني، 1362، ج 3، ص 679)
خريد تسليحات از روسيه در زمان سپهدار و از طرفي، 
از  ميرزا،  محمدعلي  قوای  ميان  ارتباط  و  هماهنگي  نبود 
علل شكست اردوی شاه مخلوع بود. (ملك زاده، 1371، 

ج 6-7، ص 1418)
محمدعلي  اردوی  با  درگيری  از  تلگرافي  اين جا  در 
است:  شده  مخابره  شاهرود  از  كه  مي آوريم  ميرزا 

(ساكما:133ع3ب الف، 293000835/1)
از  بعد  فداه.  روحي   - داخله  جليلة  وزارت  منيع  مقام 
ميرزا  محمدعلي  اردوی  با  و  وارد  راميان  دهنة  از  آن كه 
با  ساخته،  منهدم  را  اشرار  اردوی  بحمداهللا  نمود،  جدال 
رؤسا و مجاهدين ِفندرسك آمده و در بنده منزل و دهات 
ميرزا،  محمدعلي  اردوی  رؤسای  و  هستم  خود  اربابي 
آبروئي  خانه زاد  برای  غيره،  و  آقاخان  و  خان  علي اكبر 
نگذاشته، همه را به غارت برده اند. حتا تفنگ های زرخريد 
اعال  ديوان  از  سپرده،  قبض  كه  تفنگ هائي  و  خانه زاد 
ميرزا  محمدعلي  اردوی  به  گرفته،  را  تمام  بودم،  گرفته 
داده اند. اجحافاتي كه از حيث سيورسات و مال رعيت و 
ماليات ديوان و محصول امالک اربابي خانه زاد آورده اند، 
منصور،  اردوی  فتح  از  بعد  حال  اين  با  ندارد.  وصف  حد 
خود خانه زاد و رؤسای اردو نگذاشتيم احدی به مال كسي 
دست درازی نموده، اهالي راميان و بلوكات فندرسك در 

راحت و آسايش [مي باشند].
داشته اند،  ميرزا  محمدعلي  با  همراهي  كه  اشخاصي 
فراری شده اند، آن هم كه نگذاشتيم به مال كسي دست 
خون  كه  نشود  طوری  رسيدگي  موقع  اين كه  در  بزنند. 

مردم و خانه زاد هدر برود و اسباب اغتشاش اهالي را به 
قسمي فراهم كرده كه مافوق آن متصور نيست. كربالئي 
محمدحسين َكتوری - كه يكي از گماشتگان آقاخان است 
- باز در اين موقع در اطراف خود مردم را جمع كرده، بنای 
شرارت را گذاشته، جماعتي از پيرمردان و اعيان كتور در 
از  بكلي  بيچارگان  ما  كه  نمودند  تظلم  آمده،  فندرسك 
ما  تكليف  نمانده،  باقي  بنده  در  رمقي  ديگر  رفته،  دست 
بيچارگان چيست؟ تمام اهالي َكتول از تعديات كربالئي 
محمدحسين متواری به كوه ها و جنگل ها شده اند. خانه زاد 
را  آن ها  نداشتيم،  مركز  از  اجازه  چون  اردو  رؤسای  و 
بي تكليف گذارده، امر به صبر نموديم. مهدی الموسوی، 

به تاريخ 19 جدی 1330 [دی1291].
پس از شكست اردوی محمدعلي ميرزا، مشخص نبود 
او كجاست. گاهي سراغش از باكو و هنگامي از عشق آباد 
مي رسيد (كسروی، 1378، ص 186). تلگراف هائي در اين 

زمينه موجود است.
تلگراف اول (ساكما:228ع1ب الف، 293002700/1)

به تاريخ 22 شوال 1329 [1290]
دولت علية ايران، وزارت داخله

حكومت بجنورد
از  ميرزا  محمدعلي  عزيمت  درباب  جنابعالي  تلگراف 
و  ندارد  اصل  خبر،  اين  رسيد.  خراسان،  به  بجنورد  راه 
موافق اطالعاتي كه رسيده، محمدعلي ميرزا از استرآباد 
فرار كرده است و همراهان او، تمامًا متفرق شده اند. برای 
دستگيری اشرار متفرق شده، هم اقدامات الزمه به عمل 
آمده، شما هم مراقب باشيد كه اگر از فراريان كسي به آن 

طرف ها آمد، فوراً دستگير نموده، اطالع بدهيد.
تلگراف دوم (ساكما:229ع1ب الف، 293002701/1)

مورخة 3 شهر ذيقعدۀ 1329 [1290]
وزارت داخله

استخراج تلگراف رمز نايب االيالة خراسان، وزارت جليلة 
داخله، برای تحقيق صحيح از حال محمدعلي ميرزا، يك 
نفر صاحب منصب مطمئن از ديروز روانة عشق آباد نموده 
كه از عشق آباد به هر كجا كه خبر او را بشنود، بيايد و تا 
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چندی او را تعقيب نمايد و روزبه روز اطالعات خود را برساند 
و عجالتاً گويا در تاجكند باشد و اين مفتش مخفي، چهار 
روز ديگر به او خواهد رسيد و مراقب حركات او خواهند 
تومان  چهار  روزی  هم،  او  فوق العادۀ  مخارج  برای  و  بود 
معين كرده، اميد دارم به نتايج معينه و اطالعات صحيحه 

تحصيل نموده، عرض كنم. نمرۀ 63، يارمحمد افشار
تلگراف سوم (ساكما:602ط1ب آ، 293001426/1)

وزارت داخله،
مورخة 9 شهر ذيقعدۀ 1329 [1290]،

استخراج تلگراف رمز نايب االيالة خراسان
وزارت جليلة داخله، در نمرۀ 181 رمز مرقوم شده بود 
كه محمدعلي ميرزا به عشق آباد رفته، ديگر برای خراسان 
شده  خطر  رفع  كه  است  اين  مثل  نيست،  الزم  اسلحه 
باشد. خير چنين نيست، به اين دليل [كه] معلوم نيست در 
عشق آباد باشد. ثانيًا از عشق آباد تا باجگير سرحد قوچان 
نزديك تر  خراسان  خاک  به  خطر  و  است  راه  ساعت  سه 
  44 نمرۀ  مختاريد.  گفته ام،  را  گفتني ها  كه  بنده  شده! 

(يارمحمد افشار)
تلگراف چهارم (ساكما:227ع1ب الف، 293002699/1)

وزارت داخله، ادارۀ مرموزات
مورخة 10 شهر ذيقعدۀ 1329 ق.[1290]

وزارت  خراسان،  نايب االيالة  رمز  تلگراف  استخراج 
جليلة داخله مفتش مخصوص - كه به روسيه برای تحقيق 
محمدعلي  شخصًا  هنوز   - بود  شده  اعزام  الزمه  مسائل 
نموده  مالقات  كه  است  رفته  و  نكرده  مالقات  را  ميرزا 
و اطالع صحيح بدهد. از قراری كه مي نويسد، ساخلوی 
در  است.  نفر  هزار  ده  بر  بالغ  يعني  شده  زياد  عشق آباد 
نفر  يكصد  عشق آباد،  و  ايران  باجگير  بان  سوچي  قورقي 
قزاق گذارده اند. اطالع، هرچه باشد عرض مي شود. نمرۀ 

47، يارمحمد افشار
[حاشيه:] زود جواب نوشته شود كه محمدعلي ميرزا 

در خواجه نفس است و محتاج تفتيش نيست.
تلگراف پنجم (ساكما:119ه2الف ب، 290007858/1)
وزارت داخله، مورخة شهر ربيع االول 1330 [1290]،

استخراج تلگراف رمز حكومت گيالن
وزارت جليلة داخله، اين جا شهرت داده اند كه محمدعلي 
ميرزا آمده خراسان و از آن جا هم حركت به سمت طهران 

نموده؛ صحت دارد يا نه؟ نمرۀ 147 صالح
محمدعلي  و  است  بي اصل  خبر  اين  بكلي  [حاشيه:] 
ميرزا، ظرف همين چند روز از خاک ايران خارج مي شود.

چنان كه مشخص است، در تلگراف چهارم از حضور 
محمدعلي ميرزا در خواجه نفس صحبت شده و در تلگراف 
پنجم، اعالم شده كه او در ايران است و هنوز از كشور 
خارج نشده است. البته دولت سعي داشت تا روس ها بار 

ديگر او را به خاک خود بپذيرند.
با شكست محمدعلي ميرزا، يارانش متفرق شدند. در 
اين زمينه، تلگرافي از رشت به تهران (ساكما:120ه2الف 
اتباع  نام  آن،  در  و  شده  مخابره   (290007859/1 ب، 
محمدعلي ميرزا - كه رشت رفته بودند - ذكر شده و در 
ديگر،   (290001027/1 ب،  (ساكما:419و2الف  تلگرافي 
از حضور احمدخان ميرشكار و برخي بستگان محمدعلي 
شاه صحبت شده و حاكم گيالن، تقاضا نموده، يا اجازۀ 
دستگيری  آن ها را بدهند و يا از سفارت روس بخواهند 

آن ها را از رشت حركت دهد.
با وجود شكست اردوی محمدعلي ميرزا و فرار او، باز 
هم در جاهائي از كشور، هواداران وی به هواخواهي از او 
ادامه دادند: «عده ای در تبريز انتشار دادند كه ما مردم تبريز، 
پادشاه خودمان، محمدعلي شاه را مي خواهيم» (كسروی، 
1378، صص 402-403). در اين زمينه، تلگرافي از زنجان 

به تهران به اين مضمون مخابره شده است.
تلگراف اول (ساكما:18ه2الف ب، 290007857/1)

مقام منيع وزارت جليلة داخله، كاغذهائي از تبريز به 
همه طبقه رسيده كه ما، تلگراف كرده، شاه خواهيم. از مردم 
زنجان خواسته، بازار [را] ببندند به هر طور بود. مانع دو روز 
است. مشغول تلگراف، منتظر جواب اهالي تبريز هستند. 

سردار مؤيد، 3 شهر ميزان سنة 1330[مهر1291]
تلگراف دوم (ساكما:18ه2الف ب، 290007857/1)

دولت علية ايران، وزارت داخله،
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تهران به تاريخ 19 شوال/ 8 ميزان 1330 [مهر1291]
خيلي فوری رمز شود. حكومت جليلة خمسه، تلگراف 
جنابعالي راجع به نوشتجات تبريز و هيجاني كه اهالي به 
عنوان خواستن شاه سابق نموده اند، مالحظه شد. البته با 
مراقبت نامه از اين اقدامات جلوگيری كنيد كه بي جهت 
ايقاظ فتنه نشود و قريبًا از طرف آذربايجان هم رفع اين 

تحريكات و اقدامات خواهد شد. رمز شود.
و  برخاسته  او  هواخواهي  به  مشهد  در  هم  عده ای 

تلگراف هائي از مشهد به تهران فرستاده شد.
تلگراف اول (ساكما:225ع1ب الف، 293002697/1)

استخراج رمز ركن الدوله
وزارت داخله،

مورخة 12 شهر دلو1330 [بهمن1291]
كه   - هراتي14  يوسف خان  داخله،  جليلة  وزارت 
بلند  اكبر  با  ديروز  از   - است  متحصن  قنسولخانه  در 
از  نفر  چند  و  است  مستخدم  قنسولخانه  در  كه  تهراني15 
همدست های آن ها چادر در محل نزديك قنسولخانه برپا 
محلة ديگر نيز  سه  نوغان و دو  كه در  محرک اند  كرده، 
چادر برپا كنند و مردم را دعوت به هواخواهي محمدعلي 
ميرزا نمايند. هرگاه نظميه بخواهد جلوگيری كند و اتفاقي 
بيفتد، با بودن اين قشون در اين جا تكليف چيست؟ فوراً 

معلوم [و] مرقوم فرمائيد. نمرۀ 87 ، ركن الدوله
حوت1330  شهر   10 تاريخ  به  بعدی  تلگراف  و 
مردم  اجماع  مورد  در  تهران،  به  مشهد  از  [اسفند1291] 
شرح:  بدين  شده  گزارشي  آنان،  درخواست های  شرح  و 
مقصد اول: تمام هواخواهان محمدعلي ميرزا در خراسان 
آزادی اظهارات و هواخواهي را داشته باشند. مقصد دوم: 
در نشر مطبوعات مشروع آزاد باشند. مقصد سوم: تعطيل 
در  خراسان  ايالت  و  عدليه  و  بلدی  و  ايالتي  انجمن های 
ارک دولتي تشكيل جلسه دهد، با حضور علما و اعيان و 
با موافقت آنان، نظمية خراسان را به رياست شخصي از 
اهل خراسان واگذار نمايد. مقصد چهارم: به اشخاصي كه 
اعالم شاه خواهي كرده اند، امنيت تمام و كمال داده شود، 
كسان  و  نيشابوری  محمد  و  يوسف خان  برای  بخصوص 

اين دو كه با امنيت از خاک خراسان خارج شوند و تمام 
اين مقاصد مشروعه را، با اطمينان قنسولگری روسيه به 

مردم بدهند. (ساكما:225ع1ب الف، 293002697/1)
محمدعلي  حضور  كه  مي دهد  نشان  تلگراف ها،  اين 
ميرزا در ايران، باعث ايجاد اغتشاش بود و در همان روزها، 
گفتگوها  ايران  دولت  با  تهران،  در  دولت  دو  نمايندگان 
كردند و موافقت شد كه دولت مقرری محمدعلي ميرزا را 
پرداخته و او به روسيه برگردد (كسروی، 1378، ص 405) 
و در اسفند ماه 1290 خورشيدی، محمدعلي ميرزا از ايران 

خارج شد. (عاقلي، 1376، ج 1، ص 89)

نتيجه
و  سر  كه  كارهائي  ايران،  به  ميرزا  محمدعلي  برگشت  با 
سامان مي گرفت و ترتيبي مي يافت، همه از هم گسيخته 
شد. از يك طرف دولت برای جلوگيری از ورود محمدعلي 
از  ايران  نابسامان  اوضاع  با  و  داشت  قوا  به  احتياج  ميرزا 
قوای  و  محلي  سوارهای  بود  ناچار  مسلح،  نيروهای  نظر 
بي نظم ايالت را مسلح كند و اين، باعث هرج و مرج بود؛ 
بخصوص كه دولت پس از فتح تهران كوشيده بود اين 

سواره ها را خلع سالح كند.
از طرف ديگر، استقراضي كه دولت كرده بود، صرف 
جنگ با اردوی محمدعلي ميرزا شد و باب استقراض - كه 
مجلس سعي در بستن آن داشت - باز ماند. همچنين مخالفان 
مشروطه، با ايجاد اغتشاش و هواداری از محمدعلي ميرزا 
- چنانچه مورد تعرض قرار مي گرفتند - به سفارتخانه های 
خارجي پناهنده مي شدند و اين، دخالت روس و انگليس در 

امور ايران را همچنان برقرار نگه مي داشت.
به عبارتي، اين جنگ ها انتظام امور كشور را از ميان 
برد و فتنه های بپاخاسته در اين دوره مانند ساالرالدوله، 
ترتيب،  اين  به  و  برود  ميان  از  تا  كشيد  طول  مدت ها 
تماميت  حفظ  و  امنيت  ايجاد  برای  مجلس  تالش های 
ارضي كشور، با وجود اين اغتشاشات بي اثر ماند. چه بسا 
بخصوص  خارجي  دولت های  مقاصد  مسائل،  اين  تمام 

روس ها بود تا دولت مشروطه در ايران مستقر نشود.
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پى نوشت ها:
و  قاجار  شاه  مظفرالدين  ارشد  پسر  ميرزا،  محمدعلي   .1
ميرزا  بزرگ  دختر  الخاقان،  ام  به  ملقب  تاج الملوک 
تقي خان اميركبير، صدراعظم مشهور ناصر الدين شاه 
در  و  شد  متولد  تبريز  در  1289ق.  سال  در  كه  بود 
دوران وليعهدی در تبريز مقيم بود. در سال 1299ق. 
با  1309ق.  سال  در  شد.  اعتضادالسلطنه  به  ملقب 
پيشكاری  از  گروسي  اميرنظام  خان  حسنعلي  عزل 
وليعهد، كارهای او به محمدعلي ميرزا واگذار شد. در 
سال 1323ق. - كه مظفرالدين شاه به اروپا رفت - 
محمدعلي ميرزا را به نيابت سلطنت برگزيد و به تهران 
آورد. با بازگشت شاه، محمدعلي ميرزا دوباره به تبريز 
بازگشت و سه هفته پيش از مرگ مظفرالدين شاه به 
تهران وارد شد و قانون اساسي را تصديق و امضا كرد. 
پس از فوت پدرش پادشاه شد و سلطان احمد ميرزا 
(پسر دوم خود) را به وليعهدی برگزيد. محمدعلي شاه 
بسيار طرفدار روس ها بود و به همين علت، انگليس ها 
كه  بويژه  نبودند؛  راضي  او  سلطنت  از  ابتدا  همان  از 
محمدعلي شاه نمي توانست در سياست متعادل رفتار 
اين،  و  بود  روس ها  خشنودی  پي  در  بيش تر  و  كند 
شاه  محمدعلي  بود.  او  عليه  انگليس  اقدامات  باعث 
پس از بركنار شدن از سلطنت و 16 سال دربه دری و 
آوارگي، عاقبت در بندر ساوانا در ايتاليا در 11 رمضان 
1343ق./ فروردين 1304ش. در سن 54 سالگي فوت 
كرد و در حرم امام حسين به خاک سپرده شد. (بامداد، 
1378، ج 3، صص 433-444؛ عاقلي، 1384، صص 

(209-198
وزير  و  سردار  جنگ،  بهادر  امير  پاشاخان  حسين   .2
وليعهدی  زمان  قراداغي  اصًال  شاه،  مظفرالدين  دربار 
مظفرالدين ميرزا در تبريز در دستة غالمان يوزباشي 
بود. در 1303ق. قوللر آقاسي شد و تا سال 1308ق. اين 
سمت را داشت. سال 1309ق. عالوه بر سمت قبلي، 
آجودان باشي وليعهد هم شد. در سال1310ق. ملقب 
بر  عالوه  1321ق.  سال  در  شد.  بهادرجنگ  امير  به 

مناصب قبلي، وزير بهادر هم شد. او مأمور بازگرداندن 
بود  1323ق.  سال  در  عبدالعظيم  حضرت  متحصنان 
مظفرالدين  سفر  سه  در  نشد.  كار  اين  به  موفق  كه 
وزير  سال 1326ق.  در  بود.  او  همراه  فرنگ،  به  شاه 
تهران،  فتح  از  پس  1327ق.  سال  در  و  بود  جنگ 
پناهنده  روس  سفارت  به  ميرزا  محمدعلي  با  همراه 
ميرزا  محمدعلي  با  مدتي  رفت.  اروپا  به  او  با  و  شد 
و  رفت  اتريش  پايتخت  وين،  به  سپس  بود.  ادسا  در 
با گرفتن تأمين از دولت ايران، به كشور بازگشت و 
در سال 1336ق. در تهران درگذشت. عالقة فراواني 
به  شاهنامه،  از  چاپي  و  داشت  فردوسي  شاهنامة  به 
شاهنامة  به  كه  كرد  منتشر  عمادالكتاب  حسين  خط 
امير بهادری مشهور است (بامداد، 1378، ج 1، صص 
384-386). خانه او، در تملك «انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگي» مي باشد.
3. كسروی، مجلل الملك نوشته است؛ ولي در كتاب های 
ديگر از جمله تاريخ بيداری ايرانيان، بخش دوم، ص 

494، مجلل السلطان ذكر شده.
پيشخدمتان  از  مجلل السلطان،  خان  زين العابدين 
خاصة محمدعلي ميرزا وليعهد و طرف توجه و محبت 
مجلل السلطان  به  ملقب  1317ق.  سال  در  بود.  وی 
شد و پيش از آن، لقبش معاون حضور و در سلطنت 
دورۀ  در  بود.  مقرب الخاقان  كماكان  شاه،  محمدعلي 
مشروطه، فعاليت های زيادی به هواداری از محمدعلي 
شاه انجام داد. در سال 1327ق. - كه شاه مخلوع از 
ايران خارج شد - مجلل السلطان هم از همراهان او 
بود. در سال 1330ق. - كه محمدعلي ميرزا به ايران 
بازگشت - مجلل السلطان مأموريت داشت به اردبيل 
مجلل السلطان  بشوراند.  دولت  عليه  را  ايالت  و  برود 
با  و  رفت  غرب  به  ساالرالدوله  نزد  و  ماند  ايران  در 
قوای دولت جنگيد و پس از شكست، به سفارت روس 
گرفتن  از  پس  بود.  روسيه  در  مدتي  و  شد  پناهنده 
تأمين به ايران بازگشت و در تهران مي زيست. (بامداد، 

1378، ج 6، صص 111-110)
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خان  فضلعلي  نوۀ  ارشد،  سردار  ارشدالدوله،  علي خان   .4
حاج  برادرزادۀ  خانم  تابنده  مادرش،  و  قره داغي 
محمدكريم خان پيشوای فرقة شيخيه (فرقة شيخية 
كريم خاني كرماني) بوده است. در سال 1300ق. در 
مدرسة دارالفنون در كالس موسيقي شاگرد بود. بعد 
به گارد سلطنتي وارد و معروف به علي گاردی شد. 
در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه، ملقب به ارشدالدوله 
شد و در آغاز مشروطه، جزو مشروطه خواهان بود. در 
بست  توپ  به  را  مجلس  شاه  كه   - 1326ق.  سال 
- دادگاهي تشكيل داد كه ارشدالدوله جزو آن دادگاه 
خلع  از  پس  گشت.  ارشد  سردار  به  ملقب  بعد  و  بود 
ايران  از  خروج  در  او  همراهان  از  شاه،  محمدعلي 
سال  در  ايران  به  ميرزا  محمدعلي  بازگشت  در  بود. 
شاهرود  فتح  مأمور  و  بود  وی  همراهان  از  1329ق. 
و  دستگير  و  برخاست  جنگ  به  دولتي  قوای  با  شد. 
تيرباران شد و جسدش در ميدان توپخانه در معرض 
و  بود  متهور  و  شجاع  او،  گرفت.  قرار  مردم  تماشای 
(بامداد،  مي آمد.  شمار  به  شاه  محمدعلي  فدائيان  از 

1378، ج 6، صص 159-157)
ممالك  واليات  حكام  و  ايالت  فرمانفرمايان  عموم  به   .5
محروسه، تلگراف شود، چون اعليحضرت محمدعلي 
از  انفصال  و  خلع  از  بعد  كه  ايران  سابق  شاه  ميرزا، 
خود  حركت  لوازم  اسباب  تهية  برای  سلطنت،  مقام 
و  متحصن  انگليس،  و  روس  دولتين  لوای  تحت  در 
شعبان  شهر   23 پنجشنبه  روز  در  بود،  ايران  متوقف 
1327 به نظارت دو نمايندۀ روس و انگليس حركت 
شد.  خواهد  خارج  ايران  سرحد  از  عنقريب  و  نموده 
لهذا از طرف هيئت وزرای عظام، به حكام مأمورين 
دولتي اظهار مي شود كه حركت اعليحضرت معظم اليه 
و  اعالم  اهالي،  و  اعيان  و  عظام  علمای  عموم  به  را 
سلطنت  بقای  دعای  به  را  اهالي  قاطبة  نموده،  ابالغ 
اقدس  اعليحضرت  حشمت  و  شوكت  مزيد  و  جديد 
شهرياری، سلطان احمدشاه - خلّداهللا ملكه و سلطانه 
(هدايت،  عظام.  وزرای  هيئت  دارند،  رطب اللسان   -

1375، ص 194)
اكرم،  سردار  اكرم،  امير  القاب  دارای  خان،  محمدولي   .6
نصرالسلطنه، سردار معظم، سپهدار اعظم و سپهساالر، 
متولد 1264ق.، پسر حبيب اهللا خان ساعدالدولة سردار 
و نوادۀ ولي خان سرتيپ تنكابني است. او، يكي از دو 
بود.  تنكابن  حاكم  سال ها  است.  تهران  مشهور  فاتح 
تنكابن  فوج  در  نظام  اول  سرتيپ  سال 1303ق.  در 
بود و تا سال 1305ق. معروف به محمدولي خان يا 
استرآباد  حاكم  1308ق.  سال  بود.  سرتيپ  ولي خان 
شد.1310ق. امور ضرابخانه به او محول شد. در سال 
1313ق. به تهران آمد (پس از فوت ناصرالدين شاه) 
حاكم  1317ق.  سال  شد.  گمرک  وزير  بار  اولين  و 
گيالن و در سال 1322ق. از طرف محمدعلي ميرزا 
حاكم اردبيل شد. در سال 1323ق. پس از بازگشت به 
تهران، تلگرافخانه را اجاره كرد و در همان سال ملقب 
به سپهدار شد. در ابتدای مشروطه، ضدمشروطه عمل 
كرد. پس از به توپ بسته شدن مجلس، مأمور اردوی 
آذربايجان بود، برای متفرق كردن مشروطه خواهان. اما 
پس از مدتي به تهران بازگشت و ندای عدالت خواهي 
سر داد. در سال 1327ق. با مجاهدان گيالني هم قسم 
شد و به سمت تهران حركت كرد. پس از فتح تهران و 
بركنار شدن محمدعلي شاه از سلطنت، سپهدار اعظم، 
ابتدا  تهران،  فتح  از  پس  او  شد.  ايران  شخص  اول 
وزير جنگ و بعد رئيس الوزرا شد و تا سال 1328ق. 
همين  در  و  گرديد  مستعفي  سپس  بود.  نخست وزير 
سال نمايندۀ مجلس شد. 1329ق. دوباره نخست وزير 
استاندار  سال1331ق.  بركنار گرديد.  كار  از  شد، ولي 
آذربايجان شد ولي به آن جا نتوانست برود و مدت سه 
سال بيكار بود. سال 1334ق. نخست وزير و ملقب به 
سپهساالر اعظم شد. او، تمول فوق العاده ای به دست 
آورده بود. در سال 1345ق. در سن 81 سالگي خود 
را كشت. بسيار متهور، جسور، مستبد و خودرأی بود. 

(بامداد، 1378، ج 4، صص 24-17)
7. رحيم خان چلبيانلو فرزند حاج علي خان از سران عشاير 
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مخالفان  از  و  ارسباران  ساكن  آذربايجان،  شمالي 
سرسخت مشروطه و از هواخواهان جدی محمدعلي شاه 
بود. در زمان مظفرالدين شاه، مدت ها با درجة ميرپنجي 
و لقب نصرالسلطاني، رئيس طايفة چلبيانلو بود. در زمان 
محمدعلي شاه، ملقب به سردار نصرت شد. زماني كه 
ارسباران دست  رحيم خان در تهران بود، پسرانش در 
مقصر  را  رحيم خان  همه  چون  و  زدند  اغتشاشات  به 
شد.  زنداني  رحيم خان  مي دانستند،  پسرانش  اغتشاش 
پس از رهائي از زندان، شرارت های زيادی مرتكب شد. 
پس از شكست محمدعلي شاه به روسيه پناهنده شد و 
دوباره به ايران بازگشت و در اردبيل اغتشاش نمود و با 
كمك روس ها در ارسباران مستقر شد. والي آذربايجان 
(مهديقلي هدايت)، به لطايف الحيل او را به تبريز آورد و 
تحت الحفظ نگه داشت. سرانجام در 1329ق. به حكم 
انجمن ايالتي تبريز، پنهاني به ضرب گلوله او را هالک 

كردند. (بامداد، 1378، ج 1، صص 507-506)
شاه،  مظفرالدين  سوم  پسر  ساالرالدوله  ميرزا  ابوالفتح   .8
پيشكاری  و  وزارت  به  1298ق./1315ق.  متولد 
به  ولي  شد،  برگزيده  كرمانشاه  حاكم  حسام الملك 
گرديد.  بركنار  مردم،  بين  در  نارضايتي  ايجاد  واسطة 
 1318 سال  از  شد.  زنجان  حاكم  1316ق.  سال  در 
بروجرد  لرستان،  خوزستان،  حكومت  1321ق.  تا 
عليه  1325ق.  سال  اوايل  داشت.  را  بختياری  و 
محمدعلي شاه قيام كرد كه اين غائله در مدت كمي 
فرونشست. از اواخر رجب 1329ق. - كه محمدعلي 
ميرزا در سواحل خزر پياده شد - ساالرالدوله هم در 
ميرزا  محمدعلي  كمك  به  و  شد  ظاهر  ايران  غرب 
شتافت. پس از شكست محمدعلي ميرزا، ساالرالدوله 
اقدامات خود را دنبال كرد و اين بار هم شكست خورد 
سوئيس  به  فرار،  از  پس  خواند.  روس  تبعة  را  خود  و 
رفت و در سال 1303 خورشيدی دوباره به ايران آمد 
و باز هم به اروپا بازگشت و از آن جا به مصر رفت. در 
سال 1338ش. در شهر اسكندريه، در سن 80 سالگي 

از دنيا رفت. (بامداد، 1378، ج 1، صص 50-48)

9. ملك منصور ميرزا شعاع السلطنه، پسر دوم مظفرالدين 
شاه، در سلطنت پدرش در سال های 1318 و1322ق. 
والي فارس شد و در هر دو مورد، مردم عليه او شورش 
كردند. او، بسيار ثروتمند بود. در سال 1330ق. چون 
دولت  كرد،  اقدام  و  قيام  مشروطه  حكومت  عليه 
واسطة  به  روس  دولت  و  نمود  توقيف  را  امالكش 
اين اقدام به ايران اتمام حجت داد و خواستار بركناری 
همان  از  و  شد  خزانه دار  آمريكائي  شوستر  مورگان 
زمان نفوذ روس و انگليس بيش تر از هر زمان گرديد. 

(بامداد، 1378، ج 4، صص 157-156)
10. پس از فوت عليرضاخان عضدالملك در 17 رمضان 
1328ق. ابوالقاسم خان ناصرالملك، به نيابت سلطنت 

انتخاب شد. (بامداد، 1378، ج 1، صص 70-66)
تهران،  به  رشت  از  ارسالي  تلگراف های  ميان  در   .11
 13 مورخة  در  اولي  كه  دارد  وجود  تلگراف  دو 
شده:  نوشته  داخله  وزير  به  خطاب  و  صفر1330ق. 
اندازه  يك  تا  اُدسا  به  سپهدار  رفتن  حقيقت  در  گويا 
دارد  شهرت  اين جا  است  روز  چند  باشد.  نبوده  شبهه 
مي آورد  رشت  راه  از  را  ميرزا  محمدعلي  سپهدار،  كه 
تلگراف   و  290007860)؛  الف   ب،  (ساكما:121ه2 
ديگر، به تاريخ 1331ق. كه در آن آمده: از قرار معلوم 
ماه  همين  پانزدهم  شب  سپهدار،  با  ميرزا  محمدعلي 
وارد سرحد مي شود. فوراً تكليف بنده را معلوم فرمائيد. 

(ساكما:123 ه 2 الف ب 1، 290002687)
از آن جائي كه طبق اسناد مورد استفاده در اين مقاله، شايعات 
بازگشت محمدعلي ميرزا دارای تاريخ ماه های رجب 
و شعبان 1329ق. مي باشد و از طرفي در كتاب های 
 21 ايران  به  ميرزا  محمدعلي  ورود  تاريخ  مشروطه، 
رجب 1329ق. ذكر شده، و همچنين عزل سپهدار كه 
در 1329ق. اتفاق افتاد، اسناد فوق احتماًال مربوط به 
وقايع پس از شكست محمدعلي ميرزا و دوره ای است 
روسيه،  كمك  به  داشته  اميد  و  بوده  استرآباد  در  كه 
جنگ تازه ای آغاز كند و به تهران وارد شود. (بنگريد 

به: ملك زاده، 1371، ج 6-7، ص1480)
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مشروطه خواهان  سوءظن  عمق  نشان دهندۀ  اسناد،  اين 
كه  است  وحشتي  از  نشان  و  است  سپهدار  به  نسبت 

دولت، از بازگشت محمدعلي ميرزا داشته است.
با  شده،  ذكر  مطلب  اعالن  سند،  شمارۀ  همين  در   .12

امضای رئيس الوزرا موجود است.
كاظم  حاجي  فرزند  معزالسلطان  خان  عبدالحسين   .13
حاكم  كشتن  از  پس  سال 1327ق.  در  وكيل الرعايا، 
محمدولي  سركردگي  به  مجاهدان،  با  همراه  گيالن، 
خان تنكابني عازم تهران شد و يكي از سران مجاهد 
محمدعلي  شدن  بركنار  و  تهران  فتح  از  پس  بود. 
شاه، ملقب به سردار محيي گرديد. در جنگ با قوای 
محمدعلي ميرزا شركت كرد. پس از خروج محمدعلي 
ميرزا از ايران، حاكم مازندران شد. در سال 1332ق. 
باكو  در  1339ق.  سال  در  و  شد  كردستان  حاكم 

درگذشت. (بامداد، 1378، ج 6، صص 135-131)
مدرسة  در  ماه  شش  مدت  به  هراتي،  يوسف خان   .14
ميرزا جعفر در مشهد متحصن بود (طبق تلگرافي او 
دركنسولگری روس متحصن بود). ساكما: 225 ع 1 
ب الف 1، 293002697 با استفاده ازكمك روس ها، 
مردم را به حمايت از محمدعلي ميرزا دعوت مي كرد 
و مي گفت: ما اهالي خراسان، مشروطه نمي خواهيم و 
احمدشاه را به سلطنت نمي شناسيم. يوسف خان همراه 
قريب الوقوع  بازگشت  از  الحق،  طالب  سيدمحمد  با 
آن ها  مي دادند.  خبر  خراسان  به  ميرزا  محمدعلي 
شورشي آغاز كردند و شهر را كامًال ناامن ساختند. به 
اين ترتيب كنسول روسيه به عنوان حفظ جان و مال 
اتباع كشورش، در همة نقاط شهر نظامي مستقر كرد. 
طرفي  از  روس ها  كردند.  اشغال  را  حرم  شورشيان، 
آن ها را به اين كار ترغيب مي كردند و از طرف ديگر 
اعالن مي دادند كه اگر شورشيان از محل خود خارج 
نشوند، آستانه را به توپ خواهند بست و همين كار را 
انجام دادند. روس ها يوسف خان و محمد نيشابوری و 
اكبر بلند را به خارج از شهر فراری دادند. يوسف خان 
را  او  شهر  خارج  همان  در  روس ها  ولي  شد  دستگير 

كشتند و نعش او را به شهر آوردند و به دار آويختند. 
(مدرس رضوی، 1378، صص 232-226)

15. اكبر بلند تهراني، طبق تلگرافي كه از مشهد مخابره 
است.  بوده  مستخدم  روسيه  كنسولگری  در  شده، 

(ساكما: 225ع1ب الف، 293002697/1)

كتابنامه:
1. بامداد، مهدی (1378). شرح حال رجال ايران در قرن 

12 و 13 و 14ق. (6 ج). تهران: زوار.
2. شريف كاشاني، محمدمهدی (1362). واقعات اتفاقيه در 

روزگار. (2ج). تهران: نشر تاريخ ايران.
3. شميم، علي اصغر (1370). ايران در دورۀ سلطنت قاجار. 

تهران: علمي.
4. عاقلي، باقر (1376). روزشمار تاريخ ايران از مشروطه 

تا انقالب اسالمي. (ج 1). تهران: نشر گفتار.
5. كرماني، ناظم االسالم (1362). تاريخ بيداری ايرانيان. 

تهران: نوين، آگاه.
6. كسروی، احمد (1369). تاريخ مشروطة ايران. تهران: 

اميركبير.
آذربايجان.  هجده سالة  تاريخ  احمد (1378).  كسروی،   .7

تهران: اميركبير.
8. مرادی، يونس (1377). از مشروطه تا جمهوری، نگاهي 
مشروطيت.  دوران  در  قانونگذاری  مجلس  ادوار  به 

تهران: اوحدی.
9. مستوفي، عبداهللا (1371). شرح زندگاني من يا تاريخ 

اجتماعي و اداری دورۀ قاجاريه. تهران: زوار.
وقايع  سالشمار   .(1378) محمدتقي  رضوی،  مدرس   .10
آستان  مشهد:  سيزدهم.  و  پنجم  قرن های  در  مشهد 

قدس رضوی.
11. ملك زاده، مهدی (1371). تاريخ انقالب مشروطيت 

ايران. (ج6-7). تهران: علمي.
خطرات.  و  خاطرات   .(1375) مهدی قلي  هدايت،   .12

تهران: زوار.
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