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و شماره )  خورشيدی1325آذر ماه  (49 - 51متن زير در نشريه وزين و معتبريادگار، شماره ی چهارم صفحه ی 
، چاپ شده است برای اطالع عالقمندان به تاريخ مشروطه را ) خورشيدی1325دی ماه  (63 - 74پنجم صفحه ی 

يادگار چاپ شده است رعايت کنم تالش کرده ام که رسم الخطی را که متن در نشريه. دوباره نويسی کردم .  
از آنجا که در متن اشاره به عکس مسيو نوز بلژيکی در لباس ماليی شده است، اين عکس و عکس ديگری در 

همين موضوع را از کتاب تاريخ مشروطه ايران نوشته ی شادروان احمد کسروی اسکن کرده ام و در انتهای متن 
روان کسروی استتوضيحات اين دو عکس از شاد. آورده ام .  

با اين اميد که انتشار دوباره متن حاضر کمکی هر چند کوچک به آگاهی عالقمندان درباره گوشه کوچکی از تاريخ 
  .مشروطه باشد

 
 

مرحوم ميرزا ابراهيم خان منشی زاده که يکی ديگر از جمله همين آزاديخواهان صديق و پر حرارت و از 
وقتی در صدد بوده است که تاريخ تفصيلی نهضت مشروطيت و ...  است فداکاران و جانبازان صدر مشروطه

يادداشت های نفيسی گرد  ترجمه احوال مشروطه خواهان بزرگ را گرد آورد و برای اين کار اسناد و مدارک و
حبت آورده بوده است که قسمت مهمی از آنها بدبختانه از ميان رفته فقط پاره ای اوراق متفرق آن باقيست که به م

  .آقای مهندس احمد منشی زاده فرزند آن مرحوم تحت اختيار نگارنده گذاشته شده است
از جمله اين اوراق شرحی است که در طی آن حيدر خان عمواوغلی تفصيل احوال خود را از بدو ورود بايران تا 

رير کرده و آنرا آن برای مرحوم منشی زاده تق) 1325 رجب 22 قمری تا 1320از حدود سال (موقع قتل اتابک 
  .مرحوم به خط خود نوشته است

چون اين شرح شيرين و جذاب حاوی بسی مطالب تاريخی و دقايق راجع بمشروطيت ايران است ما ابتدا آن را 
بعين عبارت با پاره ای توضيحات نقل ميکنيم بعد بتکميل احوال مرحوم حيدرخان ميپردازيم، اينست عين تقريرات 

  :آن مرحوم
 

« ر باکو با چند نفر ايرانی مربوط بودم، مظفرالدين شاه در سفر اول بفرنگ با ميرزاعلی اصغرخان اتابک مقتول د
چون در آن . را داير کند) 1(يک نفر مهندس مسلمان الزمشان شده بود که در مشهد مقدس کارخانه چراغ برق

3(مرا معرفی نموده ماشين) 2(باکوی زمان بين مسلمانها مهندس چراغ برق بسيار کم بود لهذا مسلمانها ) Otto 
Deuz  اگرچه خريد اشيا بتوسط حکيم (و لوازم چهارصد چراغ را خريداری نموده بسمت خراسان حرکت کردم

  .(الملک بود ولی من که بواسطه اتابک معرفی شده بودم اين سمت را قبول کردم
 

در آنجا بود و بعضی وحشيگريهای ) 4(ه نيرالدوله پس از داير کردن کارخانه مزبور در مشهد که حکومت شاهزاد
خالف وجدان انسانی مشاهده مينمودم از آنجايی که از سن دوازده سالگی در روسيه داخل در امور سياسی بوده و 

ر ميشد که در ايران متحمل پاره ای و هيچ زمان تحمل بعضی مضرات اقتصادی را نميتوانستم بياورم چطو
ت باشمحشيگريها شده و ساک .  

 
چيزی که اثر فوق العاده در قلب من نموده و بتعجب من می افزود آن بود که ميديدم حاکم در عين حرکت و عبور 

از کوچه و بازار عده کثيری از فراشها و آدمهای مفتخوار تقريبا بعده چهارصد نفر جلو و عقب خود انداخته و 
ظيم کردن می نمودند چون اين قسم ترتيبات را مطلقا  و حکم بتعکسانی را که نشسته بودند بزور آنها را بلند کرده

نديده بودم و ضمنا متولی باشی ضريح مطهر نيز از اين حرکات معمول ميداشت چون کار من راجع بتوليت بود 
  .لهذا روزی متولی باشی مرا بخانه خود خواسته شروع ببعضی تحقيقات نمود



 
با من بود وارد اطاقی شدم، جمعی نشسته و خود متولی باشی در باال در بتوسط يک نفر از نوکرهايش که مدتی 

يک طرف بخاری و حاجی وزير نيز در طرف ديگر بخاری جلوس کرده و يک صندلی در نزديک آنها بود، من 
ه بودندمخصوصا روی آن صندلی نشستم ولی سايرين تماما دو زانو روی زمين جلوس کرد .  

رد آيا شما ميدانيد که ادب چيست؟ جواب دادم بلی ميدانم ادب چيست اگر مايل باشيد متولی باشی از من سوال ک
  .حاضرم که برای شما تشريح کنم

 
پرسيد بسيار خوب بگوييد ببينم ادب چيست؟ جواب دادم ادب عبارت از آنست که انسان حرکتی را ناشی نشود که 

ميشود چنانکه دروغ نگفتن و دزدی نکردن و مردم را مردم او را ديوانه خطاب کنند، آنهم جزء اخالق محسوب 
يط چهارگانه باشد او را آدم مودب ميشود فريب ندادن تماما در جزء ادب محسوب است، هر کس که دارای اين شرا

  .گفت
 

گفت صحيح ولی رسوم بزرگ و کوچکی در بين شما هست يا نه؟ شماها ببزرگان احترام بايد بکنيد يا نه؟ گفتم بلی 
ترام بزرگان را ما محفوظ ميداريم اما نه آن بزرگانی که شما خيال ميکنيد، ما بزرگ کسی را می گوييم که اح

از . م صحبتهای ما بتوسط مترجم رد و بدل ميشدچون زبان فارسی را خوب نمی دانستم لذا تما. دارای علم باشد
 که صحبت ما در عوض اينکه در خصوص اينگونه صحبتهای من بسيار متغير شد و تغير او از آنجا معلوم شد

کارها تحقيق و تکميل شود بواسطه همان حرکت من که بدون اجازه روی صندلی نشستم مبدل بيک غرض و هوای 
خود شمرد، من برخاستم و خداحافظی کرده بيرون آمدم ولی او از فرط اوقات تلخی  نفسانی شد و اين را کسر شان

ين جواب ندادن او اسباب دلخوشی من شد و حتم کردم که ديگر با او مالقات نمی جواب خداحافظی مرا نيز نداد، ا
وددر آن زمان متولی باشی سهام الملک بود که به جای نصيرالملک شيرازی برقرار شده ب. کنم .  

 
چون چراغ برق يک چيز تازه در ايران بود لهذا اهل خراسان اغلب بتماشای کارخانه آمده من بهمين مالحظه 

قريبا با تمام اهل خراسان از وضيع و شريف آشنا شدمت .  
از اين تحقيری که من نسبت به متولی باشی کردم فقط يک مقصود عمده در مد نظر و خيال داشتم و آن عبارت بود 
از اينکه باهالی خراسان که عاری از تمدن و فهم پاره ای مسائل بودند حالی کرده بفهمانم که متولی باشی نيز يکی 

است همان رفتار را مجری داشت که با ساير طبقات  از جنس بشر است و از آسمان نازل نشده، با او هم ممکن
مردم مجری ميدارند و چون او دارای پول و تمول است يا بواسطه دادن رشوه و بترتيبات ديگر صاحب اين مقام 

  .گشته ممکن است که مطلقا لياقت آنرا نداشته باشد
 

روزی در اول شب کسی بعجله وارد کارخانه شده گفت که جناب آقای متولی باشی برای تماشای کارخانه می آيد 
پس . من هيچ اعتنايی به حرف او نکرده حتی دادم دروازه کارخانه را نيز بستند. خوب است که چراغ جلو بفرستيد

از اجزاء ورودش را قبول کرده اجازه باز کردن  از آنکه آمد و بقدر نيم ساعت در پشت در منتظر شد بواسطه يکی
  .در را دادم

وقتی که وارد کارخانه شد ابدا اعتنايی باو نکردم، پس از قدری گردش مراجعت نمود، مقصود اصلی من از اين 
  .تحقيرات همانا بصرافت انداختن و حالی کردن بمردم بود که تکليف و وظيفه شخصيت بشريت را درک نمايند

 ورود من بشهر خراسان منظره هولناکی مشاهده نمودم که از آن منظره اهالی خراسان حاکم جديدی را در بدو
تحسين و تمجيد کرده ميگفتند که اين حاکم خوب حاکم سفاکی بوده و خواهد توانست حکومت کند ولی طبع من و 

 و انسانيت يعنی وحشيگری وجدان قلب من از اين منظره بسيار منزجر و متنفر بود و آن حرکت را برخالف
صرف تصور مينمودم و آن عبارت بود از اينکه شخصی را شقه کرده يک نصفه بدن را بيک طرف دروازه و 

نصفه ديگر را بيک طرف ديگر آويخته بودند و من اين منظره وحشيگری را نميتوانستم از مد نظر خود محو 
  .سازم

 
اک بعرصه شهود رسيد آن بود که با عموم مالکين متفق شده گندم را پس از مدت قليلی اتفاق ديگری که از اين سف

از . انبار و احتکار کرده بر قيمت آن افزودند بقسمی که نان را مردم بسختی تحصيل کرده بقيمت گزاف ميخريدند
ز خريدن آن عاجز بودنداين احتکار بر قيمت نان خيلی افزوده شد که فقرا و ضعفا ا .  



 اغلبی از اهالی آشنا شده بودم همين گرانی نان را دست آويز نموده اهالی را بر عليه حاکم ظالم نظر باينکه من با
تحريک و تحريص نموده آنها را بهيجان آوردم که بر عزل حکومت اجماع و قيام نمايند، رفته رفته هيجان غريبی 

ن هيجان عمومی خراسان چندين خانه در ضم. ستار شدنددر مردم ظاهر شده دفعتا ازدحام کرده عزل حاکم را خوا
5.(هم تاراج شد که يکی از آنها خانه نايب التوليه بود که بيست خم شراب از منزلش بيرون آوردند )  

 
نايب التوليه شخصی بود از سرکشيکهای حرم مطهر حضرت رضا که سالی چهل هزار تومان از دهات موقوفه 

ر سرکشيکها بود که در نوبت خود می آمد و چراغهای حرم حضرتی عايدی داشت و اين شخص يکی از پنج نف
کم همدست شده بود و باين نقيب السادات از مالکين عمده خراسان محسوب ميشد که با حا. مطهر را روشن ميکرد

دو خم از آن شراب را در دم بست دروازه صحن گذارده . مالحظه مردم بخانه دويست ساله او ريخته تاراج کردند
ميگفتند که اين شرابها از خانه نقيب السادات سرکشيک حرم مطهر بيرون آمده است که ظاهرا خود را بعابرين 

نقيب نيز مقتول شد و او را در کشيکخانه دفن کردند ولی خودش در حرم  در اين قضيه پسر کوچک. تقديس مينمايد
 نبودم که بقدری ذره ای اسباب حضرت رضا متحصن شد، اما من بر ضد اين ترتيبات بوده مطلقا راضی و مايل

  .غارت و تاراج پيش بيايد
 

چون شخص من از ترتيبات حکومتی ايران بطوريکه بايد مطلع نبوده و نميدانستم که عموم حکومتهای ايران بهمين 
ترتيب و منوال سلوک مينمايند لهذا در خيال خود تصور ميکردم که پس از عزل اين حاکم سفاک ظالم حاکم ديگری 

و مردم آزاری و بيقانونی نکرده با خلق خدا بعدالت  ه می آيد از اعمال حکومت سابق متنبه شده اقدام بکارهای بدک
رفتار خواهد کرد اما متاسفانه نتيجه بعکس شده حاکم ديگری که وارد شد همان کارها را دنبال کرده مطلقا متنبه 

ن قانون نداشته و هر يک از آنها بقوه دفاعيه و استبداد نگرديد، آن وقت من ملتفت شدم که عموم حکومتهای ايرا
صی سلوک کرده هر چه بخواهند و خيال کنند در حق اهالی و رعايا با کمال سهولت و آسانی ميتوانند بموقع شخ

  .اجرا بگذارند بدون اينکه ترس از مجازات قانونی داشته باشند
 

ردم بقدری زياد شد که در صحن حرکت کردن ممکن نبود، اين هيجان تقريبا سيزده روز طول کشيد، ازدحام م
6. (نيرالدوله از حکومت معزول و رکن الدوله منصوب گرديده بطرف خراسان حرکت کرد )  

 
پس از ورود رکن الدوله تغييرات و تبديالت تازه ای در اهالی بروز نکرد و هنوز اسمی از مشروطه در ميان 

 اين باب با آنها ميداشتم آنرا حمل بر يک چيز فوق العاده کرده مطلقا ملتفت نبود، گاهی که من بعضی صحبتها در
اند با پادشاه صحبت کند و زبان آدم در هنگام نميشدند که نتيجه آن چه خواهد شد حتی ميگفتند که شخص نميتو

  .مالقات با سلطان ميگيرد زيرا ممکن است که فورا حکم کند سر آدم را ببرند
 

ازده ماه که من در خراسان اقامت داشتم هر چه سعی و تالش کردم که بلکه بتوانم يک فرقه سياسی در تمام مدت ي
بدستور روسيه تشکيل بدهم ممکن نشد چون کله های مردم بقدری نارس بود که سعی من در اين ايام بی نتيجه ماند 

راهيم نام ميالنی را که کارخانه گيلز نفر مشهدی اب در اين مدت فقط يک. و مطلقا معنی کلمات مرا درک نميکردند
  .سازی آورده مشغول ساختن گيلز سيگار بود با خود همعقيده يافتم که ميتوانستم با او صحبت فرقه ای بميان آرم

 
پس از دو روز .  بسمت طهران عازم شدم1321 رجب 17چون ديدم کوشش من در خراسان بيفايده مانده لذا در 

عزول شده شاهزاده نيرالدوله را که اطراف نيشابور امالک شخصی او بود و خود نيشابور حاکم م. بنيشابور رسيدم
خراسان يکنفر را در آنجا بدار زده بود هم تيول وی و حکومتش نيز با خود او بود ديدم که پس از مراجعت از .  

 
ه با جميع صنعتکاران طهران پس از آنکه وارد طهران شدم بعد از چند ماه در ماشينخانه مستخدم شده بدين مالحظ

چون مقصود عمده من آشنا شدن با مردم و شناختن آنها بود لهذا ازاداره ماشينخانه استعفا کرده در . آشنا شدم
ا اغلبی از تجار و غيره آشنا گرديدم، پس از يکسال تجارتخانه روسی حمل و نقل ايران مستخدم شدم و بدين جهت ب

موده در اداره چراغ برق حاج حسين آقا امين الضرب مستخدم شدم که کارهای اشتغال در آن اداره استعفا ن
  .الکتريسيته عموما تحت اختيار من و سرکشی بامور آن بعهده من محول بود

 



در اين سه اداره که مستخدم شده بودم با خيلی اشخاص آشنايی پيدا کرده بعضی از آنها را اليق ديده پاره ای 
آوردم، فقط چيزی که بآنها می گفتم اين بود که دولت بايد قانونی را دارا باشد که آن قانون را مذاکرات در ميان می 

د، که سلطان و وزراء و حکام دارای اختيارات و منتخبين ملت بمشورت برای مملکت داری وضع کرده باشن
  .اقتدارات محدود باشند، که هر چه دلخواه آنهاست نتوانند مجری دارند

 
رئيس ) 7(وقع راهی با بعضی علما پيدا کرده بودم، اهالی طهران بواسطه عکس انداختن مسيو نوزدر اين م

گمرکات در لباس آخوندی بهانه ای بدست آورده تبعيد او را می خواستند، کم کم ماده غليظ تر شده مردم می گفتند 
  .که ما عدالت و عدالتخانه می خواهيم

 
 بحضرت معصومه قم اول کسانی که بسفارت انگليس متحصن شدند طالب پس از تفصيالت مسجد جمعه و رفتن

مدرسه سپهساالر بودند که هر يک را پنج هزار دينار پول داده بسفارت فرستادم، چون مشغول سيم کشی چراغ 
صحبت کرده موفق شدم برق بمسجد سپهساالر بودند و من هم برای سرکشی بآنجا می رفتم لهذا با طالب .  

 
نکه اجتماع زيادی در سفارت انگليس از هر طبقه مردم جمع شدند مظفرالدين شاه ناچار شد که خواهش پس از آ

از طرف ملت چند فقره پيشنهاد شده بود که يکی از آنها دست خط مشروطيت ايران و افتتاح . ملت را اجابت کند
دوله صدر اعظم بودعين ال مجلس شورای ملی بود، يک فقره مراجعت علما از قم، فقره ديگر عزل .  

 
پس از مراجعت علما از قم مظفرالدين شاه دستخطی در باب مشروطيت داد که بعضی نواقص داشت، اشخاصی که 
با ما همعقيده بودند از خارج شدن مردم از سفارتخانه مانع شده آن فرمان را قبول نکردند تا اينکه شاه مطابق ميل و 

مودپيشنهاد ملت يعنی مجتمعين سفارت فرمان مشروطيت را امضا ن .  
 

از آنجايی که متحصنين سفارت مطلقا اطالعی از وضع مشروطيت نداشته و ترتيب آنرا مسبوق نبودند فلهذا هيئتی 
از عالمان مملکت هميشه دستورالعملهای باطنی خودشان را بآنها تلقين مينمودند که من هم جزء آن هيئت مشغول 

صنيع الدوله بيرون می آمد  مرحومکار بودم ميتوانم بگويم که اغلب دستورها از خانواده .  
 

زمان انتخاب وکال رسيد، جهد کاملی داشتيم که اشخاص عالم برای وکالت انتخاب شوند، يک حوزه غير منظمی 
که از خوبان اهل بازار تشکيل داده شده بود که مواقع الزمه بالضروره جمع شده و شورمی نمودند سعی کرديم که 

دو قسم حوزه تشکيل شد، يکی حوزه خصوصی  ده منظم نمائيم و باين نقشه موفق شدهآنها را تحت يک اصولی آور
 .که عبارت از هفت نفر بود، ديگری حوزه عمومی که اشخاص زياد از خوبان اهل بازار در آنجا عضويت داشتند

**  
 

 و هرکس در انجمنی وکال انتخاب شدند، رفته رفته انجمنها تشکيل شدند که تمام ترتيبات سابقه ما بهم خورده
عضويت پيدا کرده حوزه عمومی ما از هم پاشيد، پس از آن من ماندم و همان هفت نفر حوزه خصوصی که با فرقه 

  .اجتماعيون عاميون کارگری روسيه ارتباط داشتيم
 

 داده پس از آنکه بفرقه اجتماعيون عاميون روسيه اطالع داده شد که در طهران فرقه اجتماعيون عاميون تشکيل
شده و هست از آنجا بشخص من نوشتند که الزمه دستورالعمل را بشعبه مسلمانها و ايرانيها در قفقاز داده شده است 

کنيد و شما شعبه آنرا در طهران افتتاح کرده معا با آنها کار .  
 

اطی پيدا کرده معا کار چند نفر از وکال که با فرقه اجتماعيون عاميون مسلمانهای قفقازيه رابطه داشتند با هم ارتب
که در آن زمان باسم ( ميکرديم تا اينکه در يک جلسه پس از شور زياد قرار بر آن شد که برای ترسانيدن مستبدين 

رزا ارتباط باطنی داشته و برای تخريب اساس مشروطيت انجمن خدمت حوزه ای تشکيل داده و با محمد علی مي
صوص انداخته شوديک بمبی به خانه وزير مخ) کار ميکردند .  

 
چند نفر از فدائيهای باکو که در طهران بودند مامور اين خدمت شدند اما از عهده اجرای آن برنيامده بمب را در 

چون مستبدين از مشاهده متنبه نشده باز مشغول فساد و شرارت . خانه وزير مخصوص گذاشته فرار کرده بودند



شود که صدای آن بگوش اهالی برسد، مقصود از اين   عالءالدوله انداختهبودند لذا رای داده شد که شب بمبی بخانه
 من تنها در پی اين ماموريت 1325 جمادی االولی 15مسئله فقط ترسانيدن مستبدين بود و بس، باين جهت شب 

بطرف برخاسته تقريبا هفت ساعت از شب گذشته بمب بزرگی را که همراه داشتم در در خانه عالءالدوله ترکانيده 
شب بسيار تاريک بود، دو نفر سرباز از جلو پستخانه بدنبال من آمدند، دو نفر ديگر از . ردمباغ وحش حرکت ک

نقشه من . باال يعنی از روبروی من، من از پياده رو خيابان ميرفتم که اين چهار نفر بهم ملحق شده بدنبال من افتادند
وار عقبی يا شمالی حياط کارخانه چراغ برق  االطباء خود را بديبر آن بود که از کوچه ميرزا علی اکبرخان ناظم

برسانم چون تير قطور و بلندی در حياط کارخانه نصب بود که سيمهای چراغ برق در باالی آن وصل بود و من 
قبل از وقت طناب محکمی بآن بسته و سر طناب را از باالی ديوار شمالی حياط کارخانه رد کرده بطرف کوچه 

اجعت از کار آن طناب را گرفته بباالی ديواری که تقريبا چهار ذرع ارتفاع داشت ته بودم که هنگام مرانداخ
  .رسانيده و از طرف ديگر همان تير را گرفته داخل حياط بشوم

 
وقتی که نزديک کوچه ميرزاعلی اکبرخان رسيدم محض اينکه تعاقب کنندگان عقب مرا رها کرده برگردند برگشته 

سر خيابان لختيها که رسيدم پليس پيرمردی .  هفت تير برای آنها خالی کردم، آنها فرار کرده من جلو رفتمچند تير
من فقط در جوابش گفتم خفه شو بگير بخواب  سرش را از رختخواب بيرون آورده گفت کی هستی چه خبر است؟

دپليس گفت چشم اطاعت دارم و فوری سر را زير لحاف پاره خود کرد و خوابي .  
 

سر کوچه ميرزاعلی اکبرخان رسيده بآن کوچه پيچيدم، سگ زيادی بدور من جمع شده از حرکت مرا مانع آمده بی 
در اين بين چند نفر قزاق از عقب من آمده . اندازه پارس ميکردند و من بهر شکلی بود آنها را دور کرده جلو ميرفتم

بسيار تاريک بود لهذا نميتوانستند مرا ببينند فقط بهوای  ن شبچو. نسبت به من بنای شليک و تيراندازی را گذاشتند
چون در پشت حياط کارخانه تقريبا وصل بآن خانه يکی از صاحبمنصبان قزاقخانه . پارس سگها تير خالی ميکردند

رده بال کموسوم به محمد باقرخان ميرپنج که حاليه امير تومان است واقع شده لذا قزاقها از آنجا بيرون آمده مرا دن
  .بودند

 
بخانه ميرزا علی اکبرخان نرسيده کوچه تنگی است که بدست چپ يا بطرف مشرق ميرود که من ميبايست از آن 

از شدت پارس سگها و ازدياد آنها چند قدمی از آن . کوچه عبور کرده خود را بطنابی که سابقا ذکر آن شد برسانم
منا گلوله تفنگ قزاقها هم مثل باران شديد از  داخل کوچه شدم و ضکوچه تخطی کرده جلو رفتم، بعد مجددا برگشته

باالی سر و اطراف من ميگذشت، بهر ترتيبی بود خودم را بطناب مذکور در فوق رسانيده طناب را گرفته باال 
جستم، در اين حين سگی از عقب پای مرا گرفت که من بيک لگد محکمی آنرا از خود دور کردم که تکه دهنه 

ان او ماند ولی آسيبی به پا وارد نشدر من از عقب سر بدهشلوا .  
 

با کمال چستی و چاالکی باالی ديوار رسيده فوری بواسطه تير سابق الذکر از طرف ديگر سرازير شده داخل حياط 
بوده و کارخانه شدم، همه در خواب بودند ساير اتاقها بسته و مقفل بود فقط جايی که من ميتوانستم تا صبح در آنجا 

من . بسيار مرطوبی و هيچوقت آفتاب را بخود نديده بود کسی از حال من واقف نشود آهنگر خانه بود که زمين آن
وارد آهنگرخانه شده جايی را بی رطوبت نيافتم که بتوانم قدری در انجا بنشينم لهذا تا صبح سرپا ايستاده و از 

  .رطوبت زمين آنجا درد رماتيزم بپاهای من عارض شد
 

اتفاق مختصری که در آنجا در خيال من پيش آمد اين بود که صدای پايی در شيروانی سقف آهنگرخانه بگوشم 
رسيد، خيال کردم که تعاقب کنندگان از ترتيبات من درست ملتفت شده اينست که ببام آهنگرخانه آمده اند، لهذا هفت 

ای پای در باالی آهنهای شيروانی تند و سريعتر  صدتير خود را بدست گرفته بيرون آمدم که مدافعه کنم و ضمنا
بگوش ميرسيد ولی پس از آنکه بيرون آمدم هر چه تفحص کردم سايه بزرگی که قابل اعتنا باشم نديدم بعد ملتفت 

شدم که صدای پا از گربه ای بوده است که در باال جست و خيز کرده ميپريده و ميدويده است، اطمينان حاصل 
آهنگرخانه شدم اخلکرده مجددا د .  

 
دربان از بودن من در آنجا که تمام درها بسته . نزديک طلوع آفتاب شد دربان را صدا کردم گفتم که در را باز کند

و مقفل بودند زياده از حد در تعجب و توحش پرسيد که در مقفل بود شما از کجا و کی وارد اينجا شده ايد؟ من 
را کوبيدم تو بيدار نشدی ناچار شدم که بزحمت زياد از  اينجا داشتم هر چه درجواب دادم چون کار الزم فوری در 



دربان در را باز کرد و من از آنجا خارج شده . اين ديوار باال بيايم حاال زود باش در را باز کن که ميخواهم بروم
باز . دا با کمال عجله کوبيدنهمينکه برای خواب حاضر شدم دفعتا در ر. مستقيما بمنزل مديرالصنايع آمدم که بخوابم

هفت تير را برداشته . به خيال خود تصور کردم که از کار من اطالعی کامل حاصل کرده در پی من آمده اند
حاضر مدافعه شدم زيرا بنا نبود که کسی بآنجا بيايد، بعد معلوم شد که کوبنده در دو نفر يهودی بودند که ميخواستند 

سته روی تخت دراز کشيده بخواب رفتم نمايند، در را محکم باشياء کهنه و قديم خريداری .  
 

 در مدرسه صدر اجتماعی از طالب و اهالی بود که ميبايست من هم بآنجا 1325 جمادی االولی 15چون در يوم 
حاجی خان خياط هم در آنجا بود و بمحض ديدن . بروم لهذا بعد از ظهر بآن طرف حرکت کرده وارد مدرسه شدم

ه فراهم آورده ديشب در خانه ن مالحظه در حضور جمعی بطور شوخی گفت باز اين چه بساطی است کمن بدو
  .عالءالدوله بمب انداخته ايد؟ من از اين حرف او خنده ای کرده دست وی را گرفته فشار دادم که ساکت بشود

 
ينيم واقعه ديشب چه تاثيراتی طرف عصر که اجتماع متفرق شد با حاجی خان بطرف خيابان الله زار آمديم که بب

بلی اين مسئله تاثيرات فوق العاده در مردم داده است حتی اروپائيهای مقيم طهران نيز . در افکار مردم داده است
ست، ديگر ملت بحقوق خود واقف شده حق گرفته شده از عقيده پيدا کرده و ميگفتند که ايران ديگر ايران سابق ني

تقريبا يکماه که از اين واقعه گذشت تمام آن اثرات از نظر مردم محو شد و . خواهند کرددولت را بخوبی نگاهداری 
که محمد ... مستبدين بيش از پيش بر فساد خود افزوده مشغول کار بودند و ضمنا ميرزاعلی اصغر خان اتابک 

 نفر از وکالی پارلمان زا او را مخصوصا برای انهدام اساس مشروطيت از فرنگ بايران آورده بود هفتادعلی مير
  .را بدادن پول و وعده و غيره طرفدار و حامی خود قرار داده و آنچه که ميل داشت باکثريت آراء از پيش ميبرد

 
خيانتهای سابقه ميرزاعلی اصغر خان ابدا منظور نظر نبوده مجددا شروع بخيانتهای پی در پی کرده اتصاال بدون 

آنی استراحت در کار انهدام اساس مشروطيت بود چنانکه شيخ فضل اهللا مجتهد را نيز پول داده تحريک کرده با 
پا نمود جمعی هواخواهانش بحضرت عبدالعظيم فرستاد و آن غائله را بر .  

 
حوزه مخفی اجتماعيون عاميون طهران که مرحوم حاجی ملک المتکلمين و آقا سيد جمال واعظ نيز در آن حوزه 

کميته مجری هم حکم . حکم اعدام اتابک را فرستادند» کميته مجری«عضويت داشتند اعدام اتابک را رای داده به 
جوقه چهار نفری و در تحت رياست من  قسيم به سهت» تروريست«را بهيئت مدهشه که عبارت از دوازده نفر 

کميسيون مخصوص از برای تعيين اسلحه يعنی اينکه ترور با بمب بشود يا با اسلحه ديگر منعقد . بودند فرستادند
گرديد پس از مشورت زياد تعيين اسلحه شد و باکثريت آراء بمب و اسلحه ديگر را صالح نديده بنا شد که با رولور 

در هيئت مدهشه قرعه کشيده شد بنام عباس آقا بيرون آمد، دو نفر هم برای او محافظ قرار . انجام پذيرداين کار 
چندين دفعه بقيطريه عمارت ييالقی اتابک در شميران رفته که من هم با آنها بودم و ممکن نشد که کار . داده شد

  .انجام پذيرد
 

 من و عباس اقا و ميرزاعلی اکبر و 21روز جمعه . ن خواهد آمداتابک بپارلما) 8( رجب 22خبر داده شد که فردا 
فردا بپارلمان رفته بليطی برای عباس آقا گرفته شد که در جزء تماشاچيان . حسن آقا برادر عباس اقا بحمام رفتيم

ده ميکرديم، دو ساعت و نيم از شب اتابک بيرون آم بپارلمان رفت ولی ما در حياط و در مجلس راه رفته صحبت
تقريبا شش قدم بدر مانده سيدی برای تظلم سيد عبداهللا را . با سيد عبداهللا مجتهد صحبت کنان بطرف در می آمدند

همينکه دو قدم ونيم. نگاه داشت ولی اتابک جلو آمد در حالتيکه چندين الله در جلوش می آوردند  .... »  
 

ادامه می دهد» يادگار«در اينجا نشريه  :  
« قسمت از سرگذشت حيدر خان که تقرير خود اوست بهمين جای ناتمام ختم ميشود نگارنده ندانستم که بدبختانه اين 

  «.آيا او آنرا همچنين ناتمام گذاشته يا نسخه ای که در دست ماست نا تمام است
 

وسيه اين همان کارخانه ايست که بمباشرت حاجی محمد باقر رضايوف ميالنی بدستور مظفرالدين شاه از ر - (1)
  . شروع بکار کرده است1320خريده و برای روشن کردن آستانه و باالی خيابان بمشهد آورده شده و در 

 



 آن 25 تا 1318 جمادی الثانيه 23توقف مظفرالدين شاه در باکو در سفر اول او بفرنگستان حين مراجعت از  - (2)
  .ماه طول کشيد

 
  . شدهاين کلمه در متن فقط بخط روسی نوشده - (3)

 
 قمری است بعد از فوت 1318ابتدای حکومت حاجی سلطان حسين ميرزا نيرالدوله بر خراسان بيستم شوال  - (4)

  .محمد تقی ميرزا رکن الدوله
 

  : قمری چنين مينويسد1321محمد يوسف هروی در کتاب عين الوقايع در صادرات سال  - (5)
« ری نيرالدوله بدستور العمل چند نفر اعيان که عداوت سابقه با بلوای بيجهت اغلب اهالی مشهد بر ضد ايلت کب

شاهزاده ی معظم اليه داشتند و بگرانی نان اقدام نموده بتحريک اهالی پرداختند و چندين زن را بفساد وا داشتند در 
بی روی داد بازار آشفته بود و هنگامه غري... ايالت شد  ماه صفر و آن اغتشاش مايه خسارت زياد بملت و دولت و

تا باشاره مفسدين اول بخانه و منازل يوسفخان بيگلر بيگی بعد بخانه جناب نقيب االشراف نايب التوليه سرکشيک 
ه که ريخته اسباب و اموال دفينه آن سيد جليل را بتاراج بردند و گندم و جو و آالت حديديه و خشبيه و مسينه و غير

 و مردمان بيرحم درختان گل و گلدان های مرتب را بر هم شکسته بدتر از چندين سال ذخيره داشت همه بيغما رفت
  ...از اين بخرابی ابنيه و امارات او جد و جهد داشتند

در آنوقت والی واال تبار معظم که طرف شدن با ملت را بی ثمر دانسته بود تلگرافی از فرمانفرمايی استعفا داده 
  «.پس از چند روز روانه طهران شد

 
 1318مقصود از اين رکن الدوله شاهزاده علی نقی ميرزا پسر محمد تقی ميرزا رکن الدوله است که در  - (6)

ورورد علی نقی ميرزا رکن الدوله بمشهد بعد از عزل نيرالدوله روز يکشنبه غره جمادی االولی . فوت کرده بود
  . قمری صورت گرفت1321از سال 

 
 بخدمت ايران استخدام و برياست 1320 همشهريان خود در اواخر سال مسيو نوز بلژيکی با پنج تن از - (7)

گمرک منصوب و سال بعد وزير پست و تلگراف و خزانه دار کل و رئيس اداره تذکره و عضو شورای دولتی شد 
بر ضد او قيام نمودند و عزل او را  و چون در همين ايام مردم طهران عکسی از او در لباس آخوندی بدست آوردند

  .خواستار شدند
 

 20 بقتل رسيد بنابراين جمعه هم 1325 رجب 21 باشد زيرا که اتابک در روز شنبه 21اشتباه است بايد  - (8)
يادگار (21ميشود نه  )  

 


