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             قبل از هراقدامی به آزمايش و امتحان اشخاصی پيشوايان آزادی  .  . . . .

        طرفدارتحوالت اجتماعیزفلسفه نوين معروف بودند وخود را ی اطرفدارکه به 

      آن طبقه در حدود شصت ازنستند پرداختند ودرميان صدها نفرحکومت قانون می داو

       نگاهداری ايمان به آزادی و استحکام فکری و ِسّر که به استقامت رأی وراو چند نفر

     فشار و بدبختی را داشتند انتخاب نمودند و پس از آنکه مقصود    و تاب و توان تحمل 

 حاصل کردند، آنها اطمينان کامل يک جداگانه در ميان نهادند و ازو منظور را با هر

 .مصمم شدند که برای رسمی کردن مسلک ومرام خوديک کنگره عمومی تشکيل بدهند

 و تعقيب مشکلی که در پيش بود جمع کردن آن عده که اکثرشان مورد سوء ظّن

 .دولتی بودند در يک محل مناسب و دور از چشم اغيار بودمقامات 

ا در خيابان گمرک که در آن پس از مشاوره زياد باغ ميرزا سليمان خان ميکده ر

متروک کوچک در صحرای ن محل کم جمعيتی بود وبه غيرازدرعمومی يک درزما

روز دوازدهم داشت انتخاب نمودند وجماعت را درآنجا برای عصرمعروف امين الملک 

هجری دعوت کردند و به مدعوين گوشزد کردند که با کمال احتياط   1322ربيع االول 

    وارد شوند و نيز به آنها دستور دادند که هرگاه محل مجمع از يکی يکی از در باغ

طرف مأمورين دولتی کشف شود و اشخاص مورد بازرسی قرار گيرند همگی بدون 



    اختالف بگويند که حضور آنها در آن جلسه برای بسط معارف و تکميل کتابخانه     

 . ملی بوده است

هم کرده بودند و دفتری که در سر لوحه برای احتياط صورت ظاهر آن کار را فرا

   برای توسعه معارف و در ذيل آن اسامی اشخاص نوشته شده بود: آن نوشته شده بود

 .باغ گذارده بودنددر روی ميز نزديک مدخل 

اينک ميرزا سليمان خان ميکده که يکی از موسسين مشروطيت ايران بود و آن 

بود با شما حرف می زند و شرح واقعه     مجمع مهم تاريخی در خانه اش تشکيل شده 

 .را برای خوانندگان تاريخ نقل می کند

در روز معهود همان ساعتی که معين شده بود مدعوين يکی پس از ديگری از در 

خود را در دفتر مخصوص امضا نمودند، کوچک وارد باغ شدند و ذکر نام و نشانی 

دی که مريض بود و مرشدآقا که غايب        دولت آبا يحيیمدعوين به استثنای حاجی ميرزا

بود بواسطه عشق و عالقه ای که به مقصود بلکه به مطلوب و محبوب خود داشتند بدون 

بيم وانديشه سرساعت مقرره حضوريافتند ومرشدآقا هم درآخرجلسه وارد شد وعلت 

 :تأخير خود را چنين بيان نمود

چه برداشتم حس کردم که مرد  چون از خانه بيرون آمدم و گامی چند در کو«

برای گمراه کردن او از کوچه های مختلف گذشتم ولی او . ناشناسی مرا تعقيب می کند

و ساعتی در آنجا توقف ناچار به خانه يکی از دوستانم رفتم . همچنان مرا تعقيب می کرد

سپس با  . کردم تا آنکه مطمئن شدم آن جاسوس راه خود را پيش گرفته و رفته است

 ».وستان به مجمع رساندم برای کسب فيض مالقات دجله خودم راع

ينکه وارد در مذاکرات آن جلسه تاريخی بشويم برای ضبط در      ما پيش از ا

نام نامی و اسم گرامی اعضای آن مجمع ملی را که در حقيقت هسته انقالب تاريخ، 

 مشروطيت قدم مشروطيت ايران بود و با نيروی ايمان و اخالص در راه آزادی و

گذاردند و فداکاريها کردند و در آن دوره تاريک چراغ هدايت افکار را در دست گرفته 

 و به پرورش ارواح پرداختند و به قيمت جان و هستی خود به ملت ايران آزادی 

و اميدواريم که فرزندان آينده ايران همانطوری که از داشتن   بخشيدند می نگاريم 

مفتخر و سرافرازند و مباهات می کنند طريقه و روّيه آنان  مردان پدرانی چون آن آزاد

را سرمشق زندگانی خود قرار دهند و سعادت دنيا و آخرت را در خدمت وطن و آزادی 

 . بدانند



ناگفته نماند که سيدحسن حبل المتين برادر مويداالسالم که از جمله آزاديخواهان   

غرخان اتابک از عين الدوله صدراعظم وقت بود و بواسطه مخالفت با ميرزا علی اص

      طرفداری می کرد، درآن مجمع دعوت نشده بود و نيز بطوری که نگارنده اين 

 تاريخ از کسانی که هنوز زنده اند و در آن مجمع حضور داشته اند تحقيق کرده ام

د بحرالعلوم کرمانی برادر شهيد سعيد مرحوم روحی و حاجی عليقلی خان سردار اسع

 . بختياری وسليمان ميرزا هم در آن جلسه حضور داشته اند

تمام افرادی که نام پر افتخارشان در اين نامه ملی ضبط شده در راه مشروطيت      

و بدست آوردن آزادی فداکاری نمودند و انحرافی در راهی که پيش گرفته بودند       

 . دپيدا نشد و لکه خيانتی دامن پاک آنها را آلوده نکر
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پس از آنکه تمام متحدين و هم پيمانها گردهم جمع شدند و از ديدار يکديگر 

برخوردار گشتند همگی در اطراف يک ميز بزرگی که در وسط باغ نهاده بودند و در 

 . قرآن مجيد را جای داده بودند جمع شدندروی آن 

سيدجمال الدين از زير عبای خود يک پرچم ايران که در روی آن باخط درشت 

بيرون آورد و در کنار قرآن مجيد گذارد سپس هريک "  عدالت–قانون "نوشته شده بود 

از متحدين با احترام و حال شوق و جذبه پيش رفتند و با يک دست کالم اهللا مجيد و با 

 در مقابل خداوند که قرآن نماينده او بود و وطن بلند کرده ودست ديگر پرچم ايران را 

که پرچم ايران مظهر آن شناخته می شد قسم ياد کردند که در کتمان اسرار جمعيت 

استوار باشند و يک دل و يک جان در راه بدست آوردن قانون و عدالت و برهم زدن 

 . دستگاه ظلم و بيدادگری کوشش نمايند

شد متحدين با چشمهای اشک آلود که آثار         پس از آنکه مراسم سوگند تمام 

شعف و اميدواری از آن تابش می کرد، يکديگر را چون ياران مهربان در بر گرفتند و 

 . به راز و نياز پرداختندچون کسانی که در عالم تازه ای قدم نهاده 

  همينکه هيجانی که در نتيجه آن اتحاد و يگانگی در دلها ايجاد شده بود قدری 

 :دعوت به سکوت و نشستن نمود و چنين گفتتخفيف يافت ملک المتکلمين جماعت را 

 و دشمن در کمين، ما جان خود را در کف نهاده و برادران وقت تنگ است" 

 آينده ايران عزيز را عهده دار شده ايم، بايد زودتر شروع به کار کرد و از  تقديرات

که در دلهای همه ما نهفته است وگاه گاهی فرصت استفاده نمود وآرزوهای ديرينه را 

با اشک چشم و آه های سوزناک تظاهر می کرده با فداکاری و خون موجوديت بدهيم و 

 . پرچم آزادی را به اهتزاز در آوريم

اينک با اجازه آن برادران به تعليم خط مشی و راهی که بايد پيش گرفت           

 ." می پردازيم

ی که موجب اميدواری در آن زمان بود اين است که ناگفته نماند که چيز

و به عقايد رهبران خود آزاديخواهان بدرجه ای نسبت بهم اطمينان و اعتماد داشتند 

عالقمند بودند که آن جلسه که بيش از پنج ساعت طول کشيد بدون آنکه سر و صدائی 

 -يگر نمايند يا خودبلند شود و يا چنانچه عادت ايرانيان است ايراد و اعتراضی به يکد

 .انتقاد نمايند در مقابل کف زدن و مسرت خاتمه يافتنمائی کنند و يا از گفته يکديگر 

 ای ياران صميمی و دوستان «: مال الدين برپاخاست و چنين گفتسپس سيد ج

 ايران سر دوراهی مرگ و حيات است و انتخاب يکی از اين دو راه ، عدالت و آزادی



يد مستقل و سر افراز و آزاد زيست و يا بايد به بندگی و محو    دردست شماست يا با

  ».دادشدن تن در 

  تخت گيوه درست کردن بود و روحی سرکش    ميرزا عبدالخالق سدهی که شغلش

و افکاری بلند داشت از حاجی شيخ مهدی شريف که بواسطه معمر بودنش رياست جلسه 

ما از عقايد و آرزوهای « :  چنسن گفترا عهده دار بود اجازه سخن گفتن خواست و

يکديگر کامال آگاهيم و از مصائب و سختيهائی که هر يک از ما در راه ايمان خود 

کشيده ايم مطلع هستيم و فساد دستگاه ستمگری و استبداد را می دانيم و نفوذی  که اجانب 

است          در رگ و ريشه اين سامان پيدا کرده برای همه ما روشن و غير قابل بحث 

و همه ما براين عقيده هستيم که تا اين دستگاه ظلم و ستمگری از ميان نرود و امور 

کشور ايران به دست مردان وطن پرست و عاقل و عدالتخواه نيافتد و به جای اراده 

 ».شخصی قانون در مملکت حکومت نکند حيات و بقای ايران ممتنع و بلکه محال است

جز با يک جنبش ملی و از خودگذشتگی و فداکاری     « : ميرزا محسن گفتآقای 

 » .اين کشتی شکسته را به ساحل نجات نمی توان رسانيد

 :سپس حاجی شيخ مهدی که رياست جلسه را عهده دار بود چنين گفت

درآنچه گفته شد همه ما همصدا و هماهنگ هستيم و امتحانی که در سالهای    « 

ثبات قدم و استقامت ما را در راه بوجود آوردن عدالت به دراز داده ايم کافی است که 

ثبوت برساند، پس آنچه در اين راه گفته شود صرف وقت و حماسه سرايی است    

 در اطراف او گفتگو کنيم و تصميم بگيريم اين است که به چه وسيله     چيزی که بايد

جای او کاخ رفيع عدالت را اين دستگاه فاسد و ستمگری را واژگون نماييم و بمی توانيم 

 » .بنياد کنيم

که مشکل ما در اين است       « : حاجی ميرزا عليمحمد دولت آبادی اظهار داشت

حقيقی و طرفداران حکومت قانون بسيار نادرند و آنهايی هم که به آن که آزاديخواهان 

ای رياکار   اصل معتقدند قوت و قدرتی ندارندو عده ای از آنها متأسفانه از طرف ماله

اين دستگاه عظيم را  به سوء عقيده معرفی شده اند، پس چگونه می توانيم و دنياپرست

که هزاران سال است در روی اصول استبداد و خودسری استوار است واژگون کنيم و 

 » .راهی را که پيش گرفته ايم بپايان برسانيم

خاتمه بدهد و جلسه    ملک المتکلمين برای آنکه به مذاکراتی که در جريان بود 

ما سالهاست که در اين امر مهم که مقصد «:وارد در اتخاذ تصميم نهايی بشود چنين گفت

همه ماست مطالعه و دقت کامل کرده ايم و برای پيدا گردن راه و چاره   و منظور 



و مطالعات ما به اين نتيجه که يک حقيقت مسلمی است رسيده است انديشه ها نموده ايم 

قدر مردان خيرخواه و روشنفکر به نيروی معنوی و ايمان مجهز باشند بدون که هر

بدست آوردن قدرت و قوت در هيچ کاری کامياب نمی شوند، چنانچه انبيا و پيغمبران  

 به توسعه و نشر احکام پروردگار بودند تا قدرت و نيرو بدست نياوردندکه برگزيدگان 

 شده مردم همه در خواب غفلت و بيخردی   الهی نايل نشدند، در اين مملکت نفرين

جان می کنند و اين تحمل ظلم را زندگانی عادی و طبيعی می دانند هستند و زير بار ظلم 

ند که بگويند خداوند و چون ظلمی به آنها می شود دل خود را به اين خوش می کن

ن است و اختيارو زمام اين مردم جاهل دردست حکومت و روحانيو. فرمودهاينطورمقدر

آلت بدون اراده آن دو مقام هستند و فعال از طبقه عوام برای منظوری که در پيش   

قدرت در اين مملکت به دست دو طبقه است، يکی دولتيها . کاری ساخته نيستگرفته ايم 

و ديگری روحانيون و تا حال اين دو طبقه بواسطه سازشی که باهم دارند در مملکت 

تفکر و تعقل و مطالعه زياد به اين نتيجه رسيده ايم که چون هدف ما با . حکومت می کنند

ما حق و حقيقت است و خير دنيا و آخرت و نجات وطن و سعادت ملت در آن است بايد 

به تمام وسايل ممکنه برای رسيدن به منظور متوسل شويم و طبقه ای را که افکار و 

ود بيافزاييم و با سعی و کوشش از منافعشان با ما نزديکتر است جمع نموده بر نيروی خ

راه تبليغ افکار و نشر عقايد و نشان دادن مفاسد استبداد و برمال کردن اعمال جابران 

 ».نهضتی بر پا نماييم
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