
   تاريخي انجمن ايراني نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  141ـ169، صص 1394 تابستان، وچهارم بيست ي  م، شمارهششسال 

  

بازخواني روايت تشكيل كميسيون پنج نفره مجلس در واكنش 
   روسيه به ايران1911به اولتيماتوم 

  

  *رضا مالئي توانيعلي
  

  چكيده
مجلس دوم در واپسين روزهاي حيات خود، دستخوش بحران بـزرگ اولتيمـاتوم             

رغـم   بـه . به ايران شد، كه سرانجام به عمر ايـن مجلـس خاتمـه داد      روسيه   1911
مباحث گوناگوني كه تاكنون پيرامون اولتيماتوم روسيه درگرفته است؛ هنوز برخي           

يـك  ها موجب بروز    اي از ابهام قرار دارد و همين ابهام       داد، در هاله   از ابعاد آن رخ   
، طـرح ايـن ادعاسـت كـه         هـا يكي از اين ابهام   . رشته خطاهاي آشكار شده است    

مجلس در واپسين لحظات انقضاي فرصت اوليتمـاتوم يـك كميـسيون پـنج نفـره                
تشكيل داد تا با اختيارات تام، دولـت را در حـل و فـصل موضـوع اولتيمـاتوم و                    

در مشروح مذاكرات مجلـس     نه  كه  حال آن . تدارك پاسخ مقتضي به آن ياري دهد      
 سخني از معرفي اعضاي اين كميـسيون        شوراي ملي و نه در روزنامه مجلس، هيچ       

مقالـه حاضـر بـراي      . هاي آن به ميان نيامده است     ها و نيز تصميم   و تشكيل جلسه  
كوشـد ضـمن بررسـي    ـ تبييني مـي  به اين مساله، با رويكرد توصيفي  پاسخ گفتن

هاي تاريخي موجود   هاي جاري در اكثريت قريب به اتفاق روايت       ها و ابهام  تناقض
داد مهم بپردازد و     تشكيل كميسيون، به بازخواني برخي از ابعاد اين رخ        و مرتبط با    

  . تر دفاع كنداز يك روايت معقول
  

هاي كميسيون پنج نفـره، انحـالل       اولتيماتوم، مجلس دوم، روايت   : هاي كليدي واژه
  .مجلس
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  مقدمه
 فوراً  .1: ، در اولتيماتومي شديد از ايران خواست      1290 آذر   7دولت روسيه روز چهارشنبه     

 از اين پس بدون رضايت روس و انگليس از هيچ           .2.  پايان دهد  1به خدمت شوستر و لكفر    
كـشي روسـيه بـه خـاك ايـران را            مخارج قشون  .3. دولت خارجي مستشار استخدام نكند    

 ساعت صبر نخواهد كرد و      48 روسيه در اجراي اولتيماتوم مزبور بيش از         .4. پرداخت كند 
بخشي دريافت نشود، نيروهاي روسيه بـه سـوي تهـران           خ رضايت اگر ظرف اين مدت پاس    

صورت، بديهي است كه موضوع غرامـت ايـران بـه روسـيه افـزايش               خواهند تاخت؛ دراين  
  2.خواهد يافت

انتشار خبر اولتيماتوم، مردم ايران را به هيجان آورد و خشم و نفرت نسبت به روسيه را        
مجلس، مطبوعات،  . شور با خطر مواجه شده بود     تا باالترين حد افزايش داد؛ چون اساس ك       

در تهران، جمعي . ها به مقاومت پرداختند   هاي سياسي با كنار نهادن اختالف     فعاالن و جريان  
ي روسـيه را محكـوم      جويانـه هاي مداخلـه  سياست» يا مرگ يا استقالل   «از مردم با شعار     

ي و انگليـسي تحـريم و       كاالهـاي روسـ   . مردم شهرهاي ديگر نيز به خروش آمدند      . كردند
خراسـاني  خونـد  آراني و ژه مازنـد  علماي عتبات به وي  .  شد آميز برپا چندين تجمع اعتراض  

خراسـاني  خونـد   آضمن اعالن جهاد عليه روسيه، راه ايران را در پيش گرفتند، كه با مرگ               
  . آذر اين سفر ناكام ماند21در 

واهـان مقاومـت در برابـر       هاي طـوالني خ   در چنين فضائي، مجلس با برگزاري نشست      
در نتيجه، نمايندگان اعتدالي كه اكثريـت مجلـس را در دسـت             . روسيه و رد اولتيماتوم بود    

الـسلطنه را   اين امر ناصرالملك و دولت صمـصام      . داشتند از همراهي با دولت بيمناك شدند      
خـواني و شـعار     روزهـا گذشـت و مجلـس بـا مخالفـت          . در وضعيت دشـواري قـرار داد      

                                                 
دانـست و هـم        لكفر از سوي شوستر، مأمور تفتيش و نظارت ماليه تبريز بود كه هـم زبـان فارسـي مـي                    .1

  .ها در تبريز زندگي كرده بود مدت
؛ مورگـان   236ــ 237اميركبيـر، ص  : ، تهـران  ربايجـان تـاريخ هيجـده سـاله آذ      ،  )1371( احمد كـسروي   .2

كوشش فرامرز برزگر و اسمعيل رائين،        ، ترجمه ابوالحسن موسوي شوشتري، به     اختناق ايران ،  )1344(شوستر
تاريخ معاصر ايران از تاسـيس تـا   ، )1379(؛ پيتر آوري 212ـ213شاه، ص عليبنگاه مطبوعاتي صفي  : تهران

  .306عطائي، ص: جمه محمد رفيعي مهرآبادي، تهران، تر1، جانقراض سلسله قاجاريه
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عرصه چنان تنگ شد كـه حتـي        . اعتبار ساخت هي، دولت را نزد افكار عمومي بي      خوا  وطن
زيرا مخالفان اولتيماتوم، مورگان شوستر را نه يـك          1.برخي از وزيران، از كار كنار كشيدند      

ها و انزجارهاي ملي از بيگانگان      ها و كينه  ي بغض پرستي و نشانه  فرد عادي بلكه نماد ميهن    
  2.شمردندمي

اي را نداشت، لحن خود را اندكي       سيه كه هرگز انتظار چنين واكنش سرسختانه      دولت رو 
 9رد قاطعانه اولتيماتوم ـ كه در نشست اضطراري مجلس در روز جمعـه    تعديل كرد؛ زيرا 

ي ملت ايران همراه شـد؛ درنتيجـه، دولـت روسـيه را      آذر رخ داد ـ با پشتيباني همه جانبه 
شـايد آنچـه طـرح      . اي بـه ايـران ندهـد      اولتيماتوم تازه واداشت تا دست كم دو هفته هيچ        

 آذر، مجلس،   9زيرا روز   اعتمادي مجلس به دولت بود؛      كرد، بي اولتيماتوم تازه را منتفي مي    
. دولت را مكلف كرد تا بار ديگر با روسيه براي تغيير و تعديل شرايط اولتيماتوم مذاكره كند                

اعتمـادي مجلـس     گرفت؛ از يك سو، مورد بي     دولت ايران بر سر يك دوراهي دشوار قرار         
از سوي ديگر، مجلس حاضر به      . بايست از كار كناره بگيرد    واقع شد كه به لحاظ قانوني مي      

لذا دولت براساس منطق نظام پارلمـاني، اسـتعفا داد          . سازش و قبول شرايط اولتيماتوم نبود     
اي از نماينـدگان مجلـس بـه        و تشكيل كميتـه   ) ناصرالملك(السلطنه  اما با ميانجيگري نايب   
. ، مجدداً رأي اعتماد گرفت و به ادامه كار واداشته شد          )الملك  موتمن(رهبري رئيس مجلس    

توانست ور بود ـ نميطبيعي بود كه روسيه در اين فاصله ـ كه كشور در بحراني عميق غوطه
اي دولـت، هـيچ      با اسـتعف   تر شود و  اي بدهد؛ زيرا ممكن بود اوضاع پيچيده      اولتيماتوم تازه 

  3.مقام مسئولي نتواند به اولتيماتوم روسيه پاسخ دهد
توانست هرآيينه ايـران  كرد، ميهرچند روسيه دولت بسيار نيرومندي بود و اگر اراده مي     

را اشغال كند؛ اما روشن است كه اشغال ايران پيامدهاي زيانباري بـراي آن كـشور داشـت؛     
                                                 

  .52عطار و فردوسي، ص: ، تهران3، جحيات يحيي، )1363(آبادي يحيي دولت .1
بنياد موقوفـات   : ، ترجمه ضياءالدين دهشيري، تهران    سياست اروپا در ايران   ،  )1358( محمود افشار يزدي   .2

  .143ـ144دكتر محمود افشار يزدي، ص
، ترجمـه    پژوهشي در باره امپرياليـسم     1914ـ1814روس و انگليس در ايران      ،  )1371(دهزا  فيروز كاظم  .3

  .601انقالب اسالمي، ص: منوچهر اميري، تهران
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هاي منتهي بـه جنـگ جهـاني        بنديكشور را در بلوك   المللي آن   زيرا هم موقعيت خطير بين    
انگيخت؛ چون  انداخت و هم واكنش انگليس و كشورهاي ديگر را بر مي          اول به مخاطره مي   
هاي بسيار كم   خواست به اين كار بسيار پرهزينه تن دهد، كوشيد تا از راه           روسيه هرگز نمي  

ايـن،   از گذشته.  اولتيماتوم وادارد  تر يعني فشارهاي سياسي دولت ايران را به پذيرش        هزينه
-اي در اختيار دولـت ايـران و شـخص نايـب         روسيه با اين روش، قصد داشت فرصت تازه       

هاي سياسي مجلـس را وادار بـه پـذيرش     السلطنه بگذارد تا بتوانند با اعمال نفوذ و رايزني        
 موافقـت مجلـس را      كه دولت ايران به روسيه تعهد سپرده بود كه يـا           گو اين . اولتيماتوم كنند 

  1.كندجلب و يا آن را منحل مي
 اي تشكيل نداد و تنها پـس از شـنيدن خبـر           در اين فاصله مجلس هم عمالً هيچ جلسه       

 21شـنبه  درگذشت آخوند خراساني ـ كه قصد داشت از نجف روانه تهران شود ـ روز پنج  
ـ              جلسهآذر    در چنـين    2.شداي برگزار كرد؛ اما در اين نشست موضـوع اولتيمـاتوم طـرح ن

تواند به اهداف فضائي، دولت روسيه دريافت كه اگر موضوع اولتيماتوم بالتكليف بماند، نمي 
السلطنه، السلطنه و رئيس مجلس به دولت صمصمام      لذا در پي اعتماد نايب    . خود دست يابد  

ايـن اولتيمـاتوم شـش روزه،       .  آذر به ايران داد    24ي ديگري در روز     اولتيماتوم شش روزه  
در ايـن شـش روز،      . دولت را واداشت تا موضوع را بار ديگر با مجلس در ميـان بگـذارد              

هـا و  انتـشار اخبـار خـونريزي   . مجلس كوتاه نيامد و همچنـان بـر طبـل مخالفـت كوبيـد          
ها در تبريز، رشت و انزلي و ايجاد وحشت در محافل تهران از يك سو      روس هايرحمي بي

 بر پذيرش اولتيماتوم از سوي ديگر، سبب شد مهلـت           و اتمام حجت دولت به مجلس مبني      
هاي شب  كه تا نيمه1290 آذر 29رين نشست خود در روز  مجلس در آخ  . مقرر انقضا يابد  

اي پنج نفـره از ميـان خـود برگزينـد و اختيـارات              ادامه داشت، ناگزير تصميم گرفت كميته     
  .توافق با روسيه ياري دهدگيري را به آن واگذار كند تا دولت را در رسيدن به تصميم

بـه عبـارت   . ي اصلي اين مقاله، بر سر تشكيل يا عدم تشكيل اين كميسيون است           مساله
ديگر، پرسش اصلي اين است كه آيا كميسيون پنج نفره تشكيل شد يا نشد؟ اگر تشكيل شد 

                                                 
  .479، صتاريخ هيجده ساله آذربايجان .1
  .499ـ500 همان، ص.2
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چرا در صورت مذاكرات مجلس و نيز روزنامه مجلس ـ كه رويدادهاي پارلمان را منعكس  
هاي آن در ميان نيـست؟ اگـر    كرد ـ هيچ سخني از انتخاب اعضاي كميسيون و تصميم مي

تشكيل نشد چرا در خاطرات نمايندگان آن دوره مجلس و برخـي از منـابع اصـلي، از آن                   
سخن رفته است؟ بنابراين، با توجه به تناقض موجود، اين موضوع را چگونه بايـد تفـسير،                 

   كميسيون را بايد يك توهم بدانيم يا يك واقعيت؟تحليل و تبيين نمود؟ آيا تشكيل
صورت مستقل، مورد بررسي قـرار      با عنايت به آن چه گفته شد، مساله مزبور تاكنون به          

هاي متفاوتي نسبت به آن صورت گرفته       هاي موجود، برداشت  نگرفته است؛ اما در پژوهش    
رو، مقاله حاضر با بررسـي      ازهمين. است، كه در ادامه مقاله پيرامون آن سخن خواهيم گفت         

هاي موجود و در دسترس ـ و بدون قضاوت پيشيني و نگـاه   اكثريت قريب به اتفاق روايت
هاي موجود پيرامون موضوع كميسيون پنج نفـره را  ترين ابهام كوشد ابتدا مهمگزينشي ـ مي 

در هـاي موجـود و تـشكيك        شناسائي و تبيين كند و سپس با نقد و ارزيابي اغلب روايـت            
  .هاي جايگزين دفاع كندها، از طرح روايت آن

  
  هانگاشتهكميسيون پنج نفره در منابع اصلي و خاطره

انـد، بـه    هايي كه پيرامـون كميـسيون پـنج نفـره تـدوين شـده              روايت  به طور كلي مجموعه   
نگاران انقالب مانند احمـد كـسروي،       نخست، تاريخ : بندي هستند هاي زير قابل تقسيم    گروه

 از وقـوع انقـالب بـا       پـس ها  اين گروه سال  . زاده، اديب هروي، و حسن حالج     ملكمهدي  
استفاده از اسناد و مدارك و نيز خاطرات خـود بـه تـدوين روايـت كميـسيون پـنج نفـره                      

  .پرداختند
اش در برابر اولتيماتوم، سـرانجام      رغم مقاومت اوليه    ي كسروي، مجلس دوم به      به نوشته 
دان مـشروطه وادار شـد بـر سـر پـذيرش اولتيمـاتوم بـا دولـت                  خان و مجاه  با فشار يفرم  

ي  اي پنج نفره را برگزيد و رشته رأي كميته19 رأي در برابر    39كه با   همداستان شود، چنان  
.  اما اين كميتـه تـشكيل نـشد        ،امور را به آن سپرد تا به همدستي دولت، با روسيه كنار آيد            

 آذر در پي تهـاجم      29را نپذيرفتند؛ ولي شب     ها عضويت در آن     زيرا هيچ يك از دموكرات    
هـا، وحـشت در تهـران افـزايش يافـت و            ها به تبريز، رشت و انزلي و خونريزي آن        روس
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ي مجلـس برپـا       لذا در همان روز كه آخرين جلسه      . خواهان را به سستي گرايش داد     آزادي
. يم زنجـاني بـود    ها سرداراسعد و ديگري شيخ ابراه      تن برگزيده شدند كه يكي از آن       5شد،  

اين پنج نفر شبانه گرد آمدند و رأي به پذيرش اولتيماتوم دادند و آن را به اطـالع سـفارت                    
  1.رساندند
ـ كـه در پـي جراحـي         زاده، ورود سردار اسعد از اروپا به ايران       ي مهدي ملك    نوشتهبه  

چشم وي صورت گرفـت ـ و هـواداري او از پـذيرش اولتيمـاتوم باعـث تقويـت موضـع         
آفرينـي سـردار، جمعـي از         در نتيجه بـا نقـش     . السلطنه شد يندگان هوادار دولت و نايب    نما

نمايندگان مجلس به پشيباني از سياست دولت برخاستند و با نفوذ سردار اسعد، كميـسيوني               
پنج نفره مركب از نمايندگان مجلس براي همكاري بـا دولـت و حـل موضـوع اولتيمـاتوم         

منتخبين كميسيون مزبور بود كه سرانجام به پذيرش اولتيماتوم         خود او هم از     . انتخاب شدند 
  2.تن دادند

اديب هروي نيز از تشكيل كميسيون پنج نفره سخن گفته؛ اما هيچ گزارشـي از تركيـب                 
 انتشار داد، ادعا كـرده      1312 حسن حالج در كتابي كه در        3.اين كميته به دست نداده است     

 هيأت پنج نفره افزون بر پذيرش اولتيمـاتوم، بـا           است كه براساس دستور مخفي دولت، اين      
  4.، راي به انحالل مجلس ملي هم دادندءاكثريت آرا

كتاب در . خاطرات شوستر و كتاب نارنجي، كتاب آبيدوم، اسناد و منابع خارجي مانند 
 ايـن موضـوع بـه       كتاب آبي  اما در    خورد؛داد به چشم نمي     هيچ گزارشي از اين رخ     نارنجي

ها بعد با   شوستر كه سال  .  شده است كه در گفتار بعدي به آن خواهيم پرداخت          تفصيل بحث 
هـاي  استفاده از خاطرات شخصي و منابع ديگر، كوشيد كتابي تازه پيرامون حـوادث سـال              

اي مبهم طـرح كـرد و از يـك گـروه     حضورش در ايران تدوين كند، اين داستان را به گونه         
هـا، نماينـدگان    هـا و بختيـاري    كه ژاندارم  از آن    پسي او،     به نوشته . هفت نفره سخن گفت   

                                                 
  .480ـ481 همان، ص.1
  .1472ـ1473، ص6ـ7 جعلمي،: تاريخ انقالب مشروطيت ايران، تهران، )1371(زاده  مهدي ملك.2
  .274خراسان، ص: ، مشهدتاريخ پيدايش مشروطيت ايران، )1331( محمد حسن اديب هروي.3
  .69سليمي، ص:  تهرانتاريخ نهضت ايران،، )1312( حسن مديرحالج.4
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روه هفـت نفـره     هاي مجلس را قفل كردند، آن گ      مجلس را از محل كار خود اخراج و درب        
احتماالً  (1.طور دلخواه تشكيل شده بود به آن امر خوفناك اقدام كردند         كه از پيش خود و به     

  ).منظور پذيرش اولتيماتوم است
 و  3الشعراء بهـار   ملك 2آبادي، سياسي عصر مشروطه، يحيي دولت     سوم، از گروه فعاالن   

 اما  اند،ي مختلط مجلس و دولت سخن نگفته        عبداهللا مستوفي در آثار خود از تشكيل كميته       
اي االجـل را بـه گونـه      مستوفي معتقد است روسيه برحسب تصادف يا عمداً، تاريخ ضـرب          

السلطنه سالور در خـاطرات خـود        عين 4.دكرتنظيم كرده بود كه با تعطيل مجلس تطبيق مي        
اي كـه از  ي مستقيمي به تشكيل كميسيون پنج نفره نكرده است؛ امـا در دو نامـه             هيچ اشاره 

 مخبرالـسلطنه   5.الدوله نقل كرده به تشكيل كميسيون اشاره شـده اسـت          عمادالسلطنه و افخم  
ي از تركيب اين كميتـه      ، اما هيچ گزارش   هدايت هم از تشكيل كميسيون پنج نفره سخن گفته        

   6. استبه دست نداده
و ) ي اول و پنجم نمايندة دوره(چهارم، نمايندگان اعتدالي مجلس مانند تهراني كاتوزيان   

تهراني كاتوزيان در گـزارش نـسبتاً طـوالني         ). ي دوم    دوره  نماينده(آبادي  محمد دولت علي
هـا؛ شـيخ    طرفدار اسعد از بي   سر: خود، اشخاص منتخب را به قرار زير معرفي كرده است         

هاي هوادار اعتدال؛ سيدحسن مدرس     طرفالملك از بي  ها، فهيم ابراهيم زنجاني از دموكرات   
ي او نماينـدگان      بـه نوشـته   . هاطرف طراز اول مجلس؛ سعيداالطبا از اعتدالي      از علماي بي  

  7.درنگ مذاكرات خود را از سرگرفتندعضو كميسيون بي
                                                 

  .242 صاختناق ايران، .1
  .197، ص3، جحيات يحيي .2
  .اميركبير: ، تهران1، جتاريخ احزاب سياسي، )1357( محمدتقي بهار.3
زوار، : ، تهـران  شرح زندگاني من يـا تـاريخ اجتمـاعي و اداري دوره قاجاريـه             ،  )1371( عبداهللا مستوفي  .4

  .361ص
: كوشش مسعود سالور و ايرج افـشار، تهـران          ، به 5، ج السلطنهخاطرات عين ،  )1377(ميرزا سالور  قهرمان   .5

  .3627، 3634اساطير، ص
قلـي  ؛ مهـدي 158جام، ص: كوشش امير اسماعيلي، تهران    ، به روطيتطلوع مش ،  )1362(قلي هدايت  مهدي .6

  .288نقره، ص:  تهرانقاجاريه و مشروطيت،: گزارش ايران، )1363(هدايت
: ، بـا مقدمـه ناصـركاتوزيان، تهـران        تاريخ انقالب مشروطيت ايـران    ،  )1379( محمدعلي تهراني كاتوزيان   .7

  .853ـ855انتشار، ص
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، 1290 دي   28/  ذيحجـه  28دي هـم معتقـد اسـت، مجلـس در           آبـا محمد دولـت  علي
اي مركب از سرداراسعد، سيد حسن مدرس، شيخ ابراهيم زنجاني، خليـل            كميسيون پنج نفره  

ي اولتيمـاتوم تـشكيل جلـسه         الملك و دكتر سعيداالطبا را برگزيد تا با وزيران درباره         فهيم
ا دادند و جـرأت شـركت در جلـسه را    الملك و سعيداالطبا استعف  ولي زنجاني و فهيم   . دهند

، كميـسيون   1290 دي   29/ 1329 ذيحجـه    29شـنبه   لذا در روز مقرر يعني پـنج      . نداشتند
ها را به اوج    ها به تبريز نگراني    اما همان روز عصر خبر موحش تهاجم روس        1.تشكيل نشد 

 پـس از    السلطنه و  ذيحجه در منزل نايب    30درنتيجه، كميسيون مشورتي روز جمعه      . رساند
مذاكرات فراوان، به ترتيبي كه وزير خارجه پيشنهاد كرده بود اولتيماتوم را پذيرفت و همان               

طورشفاهي پاسخ پذيرش اولتيماتوم به سفارت روسيه داده شد و فردا مراسله رسمي  شب به
  2.آن ابالغ شد

پــنجم، نماينــدگان دمــوكرات مجلــس، ماننــد عزالممالــك اردالن و دهخوارقــاني كــه 
عزالممالـك اردالن از نماينـدگان      . هاي مغاير با تشكيل كميسيون در مجلس داشتند        دگاهدي

 اولتيماتوم را رد    ،نويسد، همان شب كه مجلس    دموكرات و مخالفان سرسخت اولتيماتوم، مي     
كرد ناصرالملك چند تن از نمايندگان مجلس از جمله صـادق طباطبـائي، سـليمان ميـرزا،       

مورتاش و من را نزد خود فراخواند و موضوع واكنش مجلس را با             شيخ ابراهيم زنجاني، تي   
. هريـك از نماينـدگان حاضـر در رد اولتيمـاتوم سـخناني گفتنـد              . عصبانيت مطـرح كـرد    

ناصرالملك كه قانع نشده بود، گفت، پس، با اين حساب بايد با روسيه جنگ كنـيم؟ اردالن        
 آن را رد كرده است پس دولـت بايـد   گفت دولت پيشنهاد قبول اولتيماتوم را داده و مجلس   

ناصرالملك كه خود را در تنگنا يافت، گفت خودم . استعفا كند و دولت ديگري تشكيل شود
. حتي دستور داد كالسكه او را حاضر كنند. راساً در مجلس با نمايندگان سخن خواهم گفت       

. ه مجلس فرستادمجلس به انتظار او نشست ولي او از آمدن انصراف داد و هيأت دولت را ب
خواهيد دولت را ساقط كنيد؟ گفتـيم چـه         هاي مجلس پرسيد، واقعاً مي      وزير خارجه در پله   

                                                 
  .42 همان، ص.1
  .45 همان، ص.2
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 دولت پيشنهاد داد كميسيوني تشكيل شود تا به كمك دولت، اولتيماتوم را رد 1!اشكالي دارد
ها مجلس را اشغال    صبح روز بعد كه به مجلس آمديم، نظامي       . كند، مجلس هم تصويب كرد    

. ده بودند و دولت، مجلس را منحل كرده بود و نمايندگان با تأثر از مجلس خارج شـدند   كر
ي تـشكيل كميـسيون پـنج     ي او فلـسفه  روايت اردالن يك روايت شاذ است؛ زيرا به نوشته 

 2.نفره، پاسخ رد دادن به اولتيماتوم بود كه از نگاه او ايـن كميـسيون هرگـز تـشكيل نـشد                    
وارقاني به علت اهميتش در گفتـار بعـدي بـه تفـصيل نوشـته               هاي دهخ خاطرات و تحليل  

  .خواهد شد
ها ي هوادار اعتداليون و دموكرات طور عمده، به دو دسته هاي كشور كه بهششم، روزنامه

ي مجلــس بــه عنــوان هــوادار جريــان اعتــدالي مجلــس و   روزنامــه. شــدندتقــسيم مــي
در ترويج روايت مغشوش و نادرست      السلطنه و ناصرالملك    ي روايت صمصام    دهنده بازتاب

السلطنه به  ي صمصام   ي كابينه   ي مجلس با انعكاس عريضه      روزنامه. از كميسيون نقش داشت   
ناصرالملك، كه در آن خبر تشكيل كميسيون توسط مجلـس تأييـد شـده بـود، ايـن راه را                    

واضـع  ها و تشريح م   هاي دموكرات در اين عريضه، ضمن انتقاد از كارشكني      . هموار ساخت 
هاي مجلس ادعا شده بـود، هنگـامي كـه بـه      ويژه حضور وزيران كابينه در نشست       دولت به 

مجلس پيشنهاد شد يا كابينه ديگري انتخاب كنيد يا به همين كابينه اعتماد نماييد و يا يـك                  
كميسيون تشكيل دهيد تا با اختيارات تام طرف مشورت دولت باشد، مجلس هيچ كـدام را                

ي خصوصي بـراي      ه يك روز مانده به حركت قشون روسيه، در يك جلسه          كنپذيرفت تا آن  
 نفر موافقت كردند؛ اما در جلسه علني كه نـيم           47گيري،  در اين رأي  . كميسيون رأي گرفت  

پس از تعيين اعـضاي كميـسيون، نماينـدگان         .  نفر موافقت كردند   33ساعت بعد برگزار شد     
 از آقاي مدرس بقيه همه استعفا كردند تا آن          يعني غير . عضو كميسيون حاضر به كار نبودند     

كه قضيه جنگ تبريز و رشت و انزلي پيش آمد آن وقت با اضطراب، كميسيون منعقد شد و                  
اما آن فوايد كه در قبول زودهنگام اولتيماتوم بـود از دسـت رفـت؛    . اولتيماتوم تصويب شد  

                                                 
كوشـش     بـه  زندگاني در دوران شش پادشـاه،     : خاطرات حاج عزالممالك اردالن   ،  )1372(اهللا اردالن    امان .1

  .62نامك، ص: باقر عاقلي، تهران
  .63 همان، ص.2
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  1.زيرا نيم ساعت قبل از انقضاي وقت آن را پذيرفتند
ها نه تنها خبر تـشكيل كميـسيون را         هاي مستقل و هوادار دموكرات     روزنامه كه درحالي

-الـسلطنه و ناصـرالمك نايـب      ي صمـصام    اساساً انتشار ندادند، بلكه تأكيد كردند كه كابينه       

السلطنه براي پذيرش شرايط اولتيماتوم، مجلس را منحل كردند تا بتوانند با سفارت روسيه              
چينـي پـذيرش    طور عمده، بر نقش سردار اسعد در زمينـه          ها به امهدر اين روزن  . توافق كنند 

المتين، سردار اسعد در پاريس با سفيران روس ي حبل  به نوشته2.اولتيماتوم تأكيد شده است
و انگليس ديدار كرد و هنگامي كه مجلس سرسختي نشان داد و نزديك بود كار به مناقشه                 

دولت .  با دولت، بر پذيرش اولتيماتوم پافشاري كرد       بكشد فوراً عازم ايران شد و در مذاكره       
خواهـان تهـران،    نخست، هيجان روحانيت، دوم، عدم اطاعـت آزادي       : نگران سه مساله بود   

ي دو دولـت، مجلـس منحـل          با مشاوره . ي مخالفت مجلس    آذربايجان و گيالن، سوم، ادامه    
با كـشتار مـردم موجبـات       شد، نيروهاي روسي در رشت و انزلي و تبريز افزايش يافتند و             

هـا  ، رشته وعده  روحانيت نيز با مكاتبات و طرح يك      خطر  . خواهان فراهم آمد  ترس آزادي 
اما خبر انحالل مجلس براي جلوگيري از بروز بحران، بـه واليـات مـنعكس               . پايان گرفت 

ي فوري برگزاري انتخابات جديد مطـرح شـد و بـدين ترتيـب دولـت                  نشد و سپس وعده   
   3.صله دادموضوع را في

  
  هاي جديدتداوم خطاي تشكيل كميسيون در برخي از پژوهش

هاي جديد، امري   استمرار خطاهاي مربوط به روايت تشكيل كميسيون پنج نفره در پژوهش          
سـنگ  ي هـم    البته اين خطاها بـه منزلـه      . كننده است كه بايد نسبت به آن حساس بود        نگران

، بلكه يك هشدار به مشي پژوهشي غيرانتقادي در نشان دادن اين آثار با منابع اصلي نيست    
بديهي اسـت  . نگاري معاصر است، كه يك امر غيرواقع را به حقيقت تبديل كرده است      تاريخ

                                                 
  .3ـ4، ص1330 محرم6 روزنامه مجلس، .1
  . 3ـ4، 21، ص1330 محرم17المتين، ؛ روزنامة جبل15، ص1330 محرم15نما،  روزنامة چهره.2
-؛ روزنامة چهـره   3، ص 1330 صفر 2المتين  ؛ روزنامة جبل  3ـ4، ص 1330 محرم 17المتين،  روزنامة جبل  .3

  .9، ص1330 محرم15نما، 
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هاي موجود فراهم نيست، ي پژوهش كه در اين فرصت اندك، مجال پردازش و ارزيابي همه
  . ها اشاره خواهد شدترين آناز همين رو تنها به برخي از مهم

 با استفاده از روايـت كـسروي بـه        3 و عبدالحسين نوائي   2 اسماعيل رائين،  1حسين مكي، 
نويـسد،  سهراب يزداني نيـز بـه اسـتناد منـابع آن دوره مـي             . اندتأييد اين موضوع پرداخته   

شان قرار داشت،   كه لوله تفنگ بر شقيقه    نمايندگان در همان شب بيست و هفتم آذر، درحالي        
سردار اسعد عضو آن هيئت بود و آن را به سـمتي            . نفره را انتخاب كردند   اعضاي كميته پنج    

  4.هدايت كرد كه سياست مدارا را در پيش گيرد
در ميان پژوهشگران خارجي، ژانت آفاري هم بر تشكيل كميـسيون پـنج نفـره صـحه                 

 آذر، هنگامي كه خبـر اشـغال رشـت، تبريـز و             27او معتقد است در غروب      . گذاشته است 
 به مجلس رسيد و نيروهاي روسيه تنها چند ساعت بـا پايتخـت فاصـله داشـتند،                  خراسان

اي به رياست سردار اسعد تشكيل داد؛ اما اين امر به اتفاق آرا نبـود و                 نفره 5مجلس هيأت   
هيـأت مزبـور    . تنها شيخ ابراهيم زنجاني از دموكراتها، به تـشكيل ايـن كميـسيون رأي داد              

شروع كرد و همان روز خبر پذيرش به سفارت روسيه اولتيمـاتوم            بالفاصله كار با كابينه را      
  5.را داد

ي رامين يلفاني، مجلس ابتدا كوشيد اعضاي هيأت كميسيون را انتخـاب كنـد؛              به نوشته 
نماينـدگان  .  اما موقع انتخاب اعضا، اختالف درگرفت و مجلس موفق بـه ايـن كـار نـشد                

م زنجاني، دهخوارقـاني، اعـضاي كميـسيون        پيشنهادي عبارت بودند از مدرس، شيخ ابراهي      
 دقيقه تا پايان وقت اولتيماتوم باقي است، بعـد          45او گفت تنها    . شب نزد ناصرالملك رفتند   

مدرس گفـت اگـر شـما مـصلحت را در قبـول             . از آن سپاه روسيه به تهران خواهد تاخت       
                                                 

  .103بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص: ، تهران1، جمدرس قهرمان آزادي، )1358( حسين مكي.1
  .381زرين، ص: ، تهرانخان سرداريپرم، )1350( اسماعيل رائين.2
ــوائي عبد.3 ــت، )1355(الحــسين ن بابــك، : ، تهــرانهــاي ايــران از آغــاز مــشروطيت تــا اولتيمــاتوم  دول

  .287ـ288ص
  .275ني، ص:  تهران،مجاهدان مشروطه، )1388( سهراب يزداني.4
، ترجمـه رضـا رضـائي،       ش1290ـ1285/ 1911ـ1906انقالب مشروطيت ايران    ،  )1379( ژانت آفاري  .5

  .431بيستون، ص: تهران
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  1. به باد دادنددانيد ما هم مي پذيريم تا بعداً نگوييد مالها كشور رااولتيماتوم مي
  

  هاي آنمنشا روايت كميسيون پنج نفره و ابهام
ي مجلـس،     رسد منشا اصلي جعل خبرهاي مربوط به تشكيل كميسيون پنج نفـره           به نظر مي  

هاي آن عصر راه يافت، دستگاه ناصـرالملك        نگارانه و روزنامه  هاي خاطره كه به درون متن   
ها مـنعكس كردنـد و از آن پـس بـر سـر      سانهالسلطنه باشند كه اين خبر را در ر      و صمصام 

ي پيامدهاي مربـوط      ي مجلس، كوشيدند همه     ها با استناد به آخرين مصوبه     آن. ها افتاد زبان
ي مجلـس،   روزنامه. به پذيرش اولتيماتوم را به گردن مجلس بياندازند تا خود را تبرئه كنند      

يـن روايـت را در قالـب        بـار ا  شـد، نخـستين   كه توسط جريان اعتـدالي مجلـس اداره مـي         
 همـين   2.درخواست انحالل مجلس با امضاي اعـضاي كابينـه بـه ناصـرالملك انتـشار داد               

افزون . روزنامه بعدها به عنوان يكي از منابع اصلي تاريخ مشروطه، مورد توجه قرار گرفت             
ن هاي غربي همچو  هاي ديگري كه اخبار مربوط به ايران را از رسانه         بر اين نشريه، روزنامه   

هـا، ايـن   شوند؛ زيرا در آنميكردند نيز از سرمنشاهاي اصلي اين روايت تلقي   تايمز نقل مي  
ها، بايـد از خـاطرات جريـان اعتـدالي و هـوادار             دركنار اين روزنامه  . روايت نقل شده بود   

  . ها سخن گفتيم ـ ياد كرد كه اين خبر را با قوت انتشار دادندتر از آنناصرالملك ـ كه پيش
 از ديگـر منـابع      خارجة بريتانيا دربارة انقالب مشروطة ايران     ب آبي يا اسناد وزارت    كتا

 در  39 دسـامبر بـا اكثريـت        20، مجلـس روز     كتاب آبي ي    به نوشته . انتشار اين خبر است   
ي پنج نفري تعيين شود و به آن اختيار داده شـود    رأي تصويب كرد كه يك كميته    19مقابل  

ايـن كميتـه تعيـين شـد و عـضو           . ي امور با روسيه مشورت كند       لهكه با كابينه در باب فيص     
، 1290 آذر   29/  دسامبر 21اي كه روز    اين كميته در جلسه   . ي آن سردار اسعد بود      برجسته

ي پـذيرش اولتيمـاتوم    السلطنه شكل داد، رضايت خـود را دربـاره        با كابينه به رياست نايب    
ي مهم اين است،       نكته 3.فارت روسيه رسيد   آذر، موضوع به اطالع س     30ابراز داشت و روز     

                                                 
موسـسه مطالعـات تـاريخ معاصـر ايـران،          : ، تهـران  زندگاني سياسي ناصـرالملك   ،  )1376( يلفاني  رامين .1

  .262ص
  . 3ـ4، ص1330 محرم6 روزنامه مجلس، .2
گزارش هاي محرمانه وزارت امور خارجه انگليس در باره         : كتاب آبي  ،)1363) (كوشش  به( احمد بشيري  .3

  . 71، 77نو، ص: ، تهران5، جانقالب مشروطه ايران
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  .كه در اين گزارش نام ساير اعضاي كميته نقل نشده است
اگر گزارش سفارت انگليس و به دنبال آن روايت انبوهي از منابع داخلي را مبنـا قـرار                  
دهيم و به درستي آن صحه بگذاريم، قطعاً دچار تعارض خواهيم شد؛ زيرا چند تناقض مهم                

هاي نخست، زمان تشكيل كميسيون روشن نيست و زمان       : ها وجود دارد   روايت در متن اين  
دوم، تركيـب اعـضاي     . طرح شده با متن مذاكرات مجلـس شـوراي ملـي سـازگار نيـست              

هاي متفاوتي نقل شـده و يـا اساسـاً در برخـي آثـار               كميسيون در منابع مختلف به صورت     
برخي از منزل سردار    . روشن نيست سوم، مكان تشكيل اين كميسيون      . مسكوت مانده است  

هـا، از   چهـارم، در برخـي از روايـت       . انـد   السلطنه سخن گفته  ي نايب   اسعد و برخي از خانه    
استعفاي تعدادي از نمايندگان كميسيون سخن رفته است و معلوم نيست كه كميسيون با چه               

مـذاكرات  پـنجم، براسـاس صـورت    . تركيبي از آرا، به پذيرش اولتيمـاتوم رأي داده اسـت          
طور مشترك با نمايندگان دولت مذاكره كنند؛ امـا در            مجلس مقرر بود كميسيون پنج نفره به      

هاي موجود، تنها از نمايندگان مجلس سخن رفته و هيچ رد پائي از اعضاي كابينـه                  گزارش
رسد؛ زيرا همه را يكـسره بـه گـردن مجلـس              شود، كه اساساً مشكوك به نظر مي      ديده نمي 

  .انداخته است
  

  تحليل مواضع مجلس درباره تشكيل كميسيون پنج نفره
درست است كه مجلس به تشكيل كميـسيون پـنج نفـره رأي داد؛ امـا هرگـز اعـضاي آن                     

هاي حيات مجلس دوم،   در واپسين دقيقه  . كميسيون را انتخاب نكرد و از آن پس منحل شد         
رأي نمايندگان   60ي از    رأ 39موضوع تشكيل كميسيون همراه با اختيارات الزم به اكثريت          

 نفر سخن به ميان     7 تا   5وگو شد از    ي اعضا كميسيون گفت   درباره عده . حاضر تصويب شد  
 نفر تصويب شد؛ اما در اين باب كه كميسيون حق داشته باشد از خارج هم                5آمد كه همان    

هاي ثبت شده در صورت مذاكرات مجلس       آخرين جمله . به خود منضم نمايند، رأي نياورد     
خواهيد كميسيون را حاال معين       مي. به اكثريت تصويب شد   : رئيس«: وم، به شرح زير است    د

وزير امور خارجه با جمعي اظهار داشتند كـه حـاال معـين             (خواهيد بعد از تنفس       بكنيد، مي 
در ايـن موقـع كـه شـش      . (كنيم  شود بعد انتخاب مي      دقيقه تنفس داده مي    پنجرئيس،  ). كنيد
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كه چنان» .گذشته بود رئيس حركت كردند و مجلس ختم شد        ) شب(ساعت و نيم از ساعت      
مذاكرات مجلس هيچ نشاني از انتخابات تعيـين اعـضاي كميـسيون در             شاهديم در صورت    

  1.ميان نيست
   ي كه بر مجلس حاكم بود و مذاكراتي كه در چهار نشست منتهي بـه               روشن است با جو

توانست اعضاي شد نيز نميس منحل نمياولتيماتوم در صحن علني درگرفت، حتي اگر مجل   
روسـي، چنـان قـوي بـود كـه           فضاي ضـد  ي آن روز    در جامعه . مورد نظر را انتخاب كند    

شدند تا مبادا افراد مسلحي نمايندگان مرعـوب را بـه            بازرسي بدني مي   ،تماشاچيان مجلس 
ي  تي همـه   در چنين فضايي، ح    2.ها، اسلحه دو نفر ضبط شد     در همين بازرسي  . قتل برسانند 

نمايندگان اعتدالي كه قصد استعفا داشتند تا مجلس را از اكثريت بياندازند و دست دولت را                
 25هـاي سـري و افكـار عمـومي روز           در پذيرش اولتيماتوم باز بگذارند، زير فشار كميته       

اي نه تنها از استعفا سرپيچيدند بلكه خـود را          ذيحجه، تشكيل جلسه دادند و با صدور بيانيه       
به همين خـاطر مجلـس از       و   3،معرفي كردند » اجتماعيون عاميون استقالليون ايران   « نام   به

هـاي سـري مجلـس رأي        اگر در نشست   گزارش تهراني كاتوزيان، حتي   به  . رسميت نيافتاد 
نمايندگان بر پذيرش برخي از اصول اولتيماتوم و تمايز قائل شدن بين پيشنهادها بـود؛ امـا                 

  4.آمدند جرأت نداشتند از قبول اولتيماتوم سخن بگويندمي ميهنگامي كه به نشست عمو
آيد كه مجلس هرگـز قـصد       از فحواي سخنان و مواضع نمايندگان مجلس، چنين بر مي         

 زير فشارهاي خاص به تشكيل كميسيون پنج        كه  با وجود اين  نداشت اولتيماتوم را بپذيرد و      
ي كردن مذاكرات از وصول به نتيجـه در         كوشيد با طوالن  نفره رأي داد؛ اما روشن بود كه مي       

تعيين اعضاي كميسيون خودداري ورزد تا بتواند در اين فضاي پرالتهاب، به يـك گريزگـاه                
آبادي بـه درسـتي گفتـه اسـت،         دولتچنان كه يحيي    . دست يابد و از منافع ملي دفاع كند       

ري، مجلـس در     به تعبيـر پيتـر آو      5.امكان نداشت اين مجلس، پاسخ مثبتي به روسيه بدهد        
                                                 

  .4، ص332جلسه،  ي دوم مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره.1
  .853، صتاريخ انقالب مشروطيت ايران .2
  .853 همان، ص.3
  .847، 850ـ851 همان، ص.4
  .197، ص3، جحيات يحيي .5
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رو، كابينه به لحـاظ حقـوقي و قـانوني          همين از. عزم خود مبني بر رد اولتيماتوم راسخ بود       
دستانه به كودتا دست يازيد و مجلس را      كرد؛ اما كابينه در اقدامي پيش     بايست سقوط مي  مي

  1.با سرباز و تفنگچي تصرف كرد
يون پنج نفره، بتـوان از بـروز        گيري مجلس در باره تشكيل كميس     شايد با استناد به رأي    

شكاف در صف حزب دموكرات سخن گفت، زيرا بخشي از آنها آمادگي داشتند تا كميسيون 
اكثريـت  . خواستند به پذيرش اولتيمـاتوم تـن دهنـد        مزبور تشكيل شود؛ اما آنان هرگز نمي      

دند حتـي   رو، حاضر بو   يناز ا . نداشتندالسلطنه  نمايندگان مجلس، اعتمادي به دولت و نايب      
ي اجرائيه را از كار بياندازند تـا          ي استعفاي كامل پيش ببرند و عمالً قوه         دولت را تا مرحله   

دولت روسيه نتواند همتائي براي مذاكرات و تحميل شرايط خود داشته باشـد و نـاگزير تـا                
شـرايط اولتيمـاتوم را     ها صبر كند و يـا برخـي از          تشكيل كابينه بعدي و رأي اعتماد به آن       

دانستند كه استعفاي دولت نه ممكن بود و نه مطلوب؛ زيـرا             نمايندگان مي  البته. عديل نمايد ت
كه خـود   چنان. يك از نخبگان سياسي در آن شرايط حاضر به پذيرش مسئوليت نبودند           هيچ
بديهي است كه در اين فضا، يك طرف مناقشه         . السلطنه قصد داشت كشور را ترك كند      نايب

  . و آن قرباني مجلس بودشدبايد قرباني مي
تندروانـه و آرمانگرايانـه بـود و در         ) در رد اولتيماتوم  (درست است كه مواضع مجلس      

قـرار داشـت؛ امـا از همـين         ) در پذيرش اولتيماتوم  (بينانه دولت   هاي واقع تعارض با نگرش  
توانست موجب بسيج مخالفان و واداشتن دولت به مقاومت شـود تـا در              موضع، مجلس مي  

الـسلطنه و ناصـرالملك     ع روسيه تغييراتي به سود كشور ايجاد كند؛ اما دولت صمصام          مواض
ي مجلـس همـراه       السلطنه هرگز آماده پذيرش چنـين خطـري نبودنـد و بـا خواسـته              نايب
داد؛ مسلم است   حتي اگر مجلس در شرايط اضطرار به پذيرش اولتيماتوم تن مي          . شدند نمي

  .السلطنه حاضر به پذيرش همه شرايط اولتيماتوم نبودالسلطنه و صمصامكه مانند نايب
با توجه به مواضع مجلس، نه سپهدار تنكابني و نه سردار اسعد يار همـرزم او در فـتح                   

ها به طور كلي هم از عملكرد شوستر         بختياري 2.تهران، تمايلي به ادامه كار مجلس نداشتند      
                                                 

  .303، ص1، جتاريخ معاصر ايران از تاسيس تا انقراض سلسله قاجاريه .1
تصحيح اللهيـار     ، به )سپهساالر اعظم (خان تنكابني   هاي محمدولي ياداشت،  )1377(خان تنكابني    محمدولي .2

  .78دانشگاه شهيد بهشتي، ص: اهللا ايرجي كجوري، تهرانخلعتبري و فضل
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السلطنه و هم سرداراسـعد نـه تنهـا         هم صمصام . مند بودند و هم از عملكرد مجلس دوم گله      
حاضر به قبول اولتيماتوم بودند؛ بلكه در ديدار با نمايندگان سفارت روسـيه بـه صـراحت                 
اعالم كردند كه حاضرند براي رهائي از شرّ شوستر و مجلس دوم، دست به كودتـا بزننـد و             

ابـت سـلطنت    دولتي موافق روس و انگليس شكل دهند و يكي از خوانين بختياري را به ني              
  1.برگزينند

  
تفسير مساله تناقض در موضوع انتخاب اعضاي كميسيون پنج نفـره و انتخـاب              

 روايت جايگزين
ي انتخاب اعـضاي كميـسيون و تركيـب آن صـورت            بخشي از مساله  تاكنون تفسير رضايت  

كوشد، ضمن طرح تفسيرهاي موجـود، روايـت مـورد          رو، نگارنده مي  ازهمين. نگرفته است 
درميـان پژوهنـدگان تـاريخ معاصـر،        . د را به عنوان روايت جايگزين مطرح كنـد        قبول خو 

مجلـس  : نويسد مي  مدرس با استناد به اصل مذاكرات مجلس، در مقدمه كتاب        حسين مكي   
. ، موفق به انتخاب اعضاي كميـسيون نـشد        1290 دي   29/ 1329 ذيحجه   29ي    در جلسه 

 شوند و مجلس هم بـه همـين منظـور           ي بعد، اعضاي كميسيون انتخاب      مقرر شد در جلسه   
دوم دي دولت مجلس    / تشكيل جلسه داد، اما چون مطابق ميل دولت نبود، روز دوم محرم           

قواي نظامي و نيروهاي بختياري مجلس را اشغال كردنـد و پـس از اخـراج                . را منحل كرد  
اثري گونه  از جريان اين جلسه مجلس، هيچ. اجباري نمايندگان، درب مجلس را قفل كردند

 نفـر انتخـاب شـده مخـالف         5نمايـد كـه     ظاهراً چنين مـي   . در آرشيو مجلس وجود ندارد    
 2.اند و دولت ناگزير به انحالل مجلس شده استاولتيماتوم بوده

ي مجلس و نه در     هاي تاريخي سازگار نيست؛ زيرا نه در روزنامه       تفسير مكي با روايت   
ي  مجلـس دوم، بـه تـشكيل جلـسه         مذاكرات مجلس و نه در خاطرات نماينـدگان       صورت

حـال، او  درعـين .  ذيحجه اشاره نشده است    29/  دي 29مجلس پس از آخرين جلسه شب       
                                                 

، ترجمـه    پژوهشي دربـاره امپرياليـسم     1914ـ1814روس و انگليس در ايران      ،  )1371(زاده   فيروز كاظم  .1
  . 613ـ614 صانقالب اسالمي،: منوچهر اميري، تهران
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تأثير رسد وي در اين موضوع تحتنظر ميبه. به تركيب اعضاي كميسيون اشاره نكرده است
  . روايت شاذ اردالن قرار دارد، كه هدف از تشكيل كميسون را رد اولتيماتوم دانسته است

محمد تركمان، از ديگر پژوهشگران تاريخ معاصر، در روزشمار زندگي مـدرس ضـمن              
ثبـت نـشدن نـام مـدرس و چهـار           : نويسدتأييد عضويت مدرس در كميسيون پنج نفره مي       

نماينده ديگر به عنوان اعضاي كميسيون در صورت مذاكرات مجلس، به علت عدم تشكيل              
 اما او به فرايند ايـن انتخـاب و تركيـب     1.ستجلسه علني پس از استخراج آراي صندوق ا       

  .هاي اعضاي كميسيون اشاره نكرده استاعضا و زمان انتخابات و نشست
. هاي موجود را حل كننـد     توانند تناقض ها، نمي به گمان نگارنده هيچ يك از اين تحليل       

. مجلس استرو، تنها راه ميانه، توسل به روايت دهخوارقاني از نمايندگان دموكرات ازهمين
كوشيدند، صداي واقعـي    او و ساير نمايندگان دموكرات مانند عزالممالك اردالن عامدانه مي         

هاي نادرست، به گوش ايرانيان برسانند؛ زيرا نمايندگان        مجلس را در هياهوي جعل روايت     
-اعتدالي، هم خواهان پذيرش اولتيماتوم بودند و هم قصد داشتند ناصـرالملك و صمـصمام              

ترين قدم اولتيماتوم، مفصل  دهخوارقاني از مخالفان ثابت   .  را از اين مخمصه برهانند     السلطنه
ي واپسين روزهاي حيات مجلـس دوم نگاشـت         ترين گزارش را درباره   حال دقيق و درعين 

نگارنده يقين دارد كـه او خـاطراتش را         . هاي جاري بسيار سودمند است    كه در رفع تناقض   
ي كميـسيون پـنج نفـره نگاشـته        روايت رسمي و جعل شـده      اساساً، با هدف تصحيح همين    

اش در مجلس دوم، عمدتاً به نگارش تفصيلي ايـن          ي نمايندگي   است؛ زيرا او با وجود دوره     
تـوان بـه    رخداد بسنده كرده است و اين خود يك اقدام آگاهانه و معناداري است كـه نمـي                

 اولتيمـاتوم را رد كـرد،       هنگـامي كـه مجلـس     : نويـسد او مـي  . آساني از كنـار آن گذشـت      
ي اولتيماتوم به دولت اختيار تام بدهيـد يـا   يا درباره: ناصرالملك دو پيشنهاد به مجلس داد   

رئيس مجلـس، بـراي اختبـار و امتحـان و           . براي تشكيل يك كميسيون رأي مخفي بگيرد      
تـصويب  رأي   42 اكثريت    تنفس به عمل آورد كه با      گيري مخفي در اتاق   استمزاج يك رأي  

گيري كرد كه به    گيري، در صحن علني نيز رأي     وي پس از حصول اطمينان از اين رأي       . شد
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   1. رأي پذيرفته شد36اكثريت 
آبادي، تهرانـي كاتوزيـان و        محمد دولت اين موضوع از سوي ساير منابع، از جمله علي        

گيري د، رأينويساو مي. شودها اشاره شد ـ پشتيباني مي الدوله ـ كه پيشتر به آن نطق وثوق
. ي تـنفس داد     رئيس امر به انتخاب كميسيون نموده و اجـازه         «:هاي شب انجام شد   در نيمه 

ي   هائي كه بناي انتخاب كميسيون داشتند، ورقـه       آن. نمايندگان از اتاق مجلس خارج شدند     
-انتخابشان را در اتاق ديگر به هيأت مستخرجه دادند و در اين اثنا، ميان دو نفـر از وطـن                   

اول، آن دو نفر را و بعد از انـدك زمـاني آن             . هان و يك نفر الشخوران، نزاع واقع شد       خوا
يك نفر را در محبس مجلس، حبس نمودند و بعد از اين واقعات ذكر شده، رئيس مجلـس                  
نمايندگان را به مجلس عودت نداد و بعد از آن شـب، ديگـر مجلـسي منعقـد نگرديـد تـا                      

  2.» و رسميت بيابدانتخاب كميسيون مزبور اعالن شده
ي توانـد جمـع بـين همـه       ي كميسيون پنج نفره، مي    بنابراين، روايت دهخوارقاني درباره   

واقع، اگر اصـل انتخـاب اعـضاي         در. هاي موجود باشد  ي تناقض حل همه ها و راه  گزارش
. ترين روايت همين است كه با شواهد موجود سـازگار اسـت           كمسيون را بپذيريم، پذيرفتني   

و با واپسين فراز ثبت شده در صورت مذاكرات مجلس هم انطباق دارد؛ زيرا پيش               گزارش ا 
از انتخاب اعضاي كميسيون، نمايندگان به تنفس فراخوانده شدند و عمالً مجلس تعطيل شد              

از قراري كه شنيده    : نويسددهخوارقاني در ادامه مي   . و از آن پس هرگز تشكيل جلسه نداد       
 كميسيون عبارت بودند از شيخ ابـراهيم زنجـاني كـه بـدون              ي آن شد اعضاي انتخاب شده   

ي  ز فرقـه ا هـا عـضويت در كميـسيون را پـذيرفت و    ي پارلمـاني دمـوكرات   تصويب شعبه
الملك و پنجم آنها سيدنصراهللا يا      طبا، سيد حسن مدرس، فهيم    سعيداال. دموكرات خارج شد  

  3.ميرزا محمدصادق طباطبائي يا كس ديگر
كاتوزيـان  . نظـر وجـود دارد     ي نفر پـنجم، اخـتالف     اني تنها درباره  در روايت دهخوارق  

اند؛ امـا دهخوارقـاني     آبادي نفر پنجم را سردار اسعد معرفي كرده       محمد دولت تهراني و علي  
                                                 

  .106دنيا، ص: هران، با مقدمه علي سياهپوش، توقايع ناصري و توضيح مرام، )1356( رضا دهخوارقاني.1
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نفر پنجم حتي اگر سـردار      . ي هويت نفر پنجم، ترديد كرده و از دو نفر نام برده است            درباره
از سـخنان   نكته مهم كه. كندام اين روايت آسيب وارد نمياسعد باشد باز به اصالت و انسج

ي نماينـدگان شـركت       بند هم، همـه   آيد اين است كه در همين انتخاب نيم       دهخوارقاني برمي 
گيري به درستي به اجـرا در نيامـد و مجلـس بـه شـمارش آراي                 نكردند و تشريفات رأي   

تمل است كه دولت و ناصـرالملك       بنابراين مح . ها اقدام نكرد  اعضاي كميسيون و معرفي آن    
 پرداخته و كميسيون را شكل داده باشند و حتـي بـا تقلـب و تبـاني و در        ءبه بازخواني آرا  

ي پـذيرش  ها دربـاره اي انتخاب كرده باشند تا نظر آنگونهغياب مجلس تركيب اعضا را به    
ين كميـسيون هـم     نتيجه، انتخابات ا   كه مجلس بسته شد، در     جاازآن. اولتيماتوم تأمين شود  

كه بعـدها هـم هرگـز       واقع، وجاهت قانوني نداشت تا بعدها ثبت شود چنان         ثبت نشد و در   
  .بنابراين، مجلس اعضاي كميسيون پنج نفره را انتخاب نكرد. ثبت نشد

الملك، يكـي   وجو از فهيم  دهخوارقاني، گزارش عملكرد اين كميسيون را بعدها با پرس        
الملـك هنگـامي كـه      نويسد بـه گفتـه فهـيم      كند و مي   نقل مي  از اعضاي كميسيون پنج نفره،    

اعضاي كميسيون نزد ناصرالملك رفتند؛ وي با سخنان پراكنده آنـان را سـرگرم كـرد و در                  
پايان به ساعتش نگاه كرد و گفت تنها سه ربع به پايان ساعت اولتيماتوم وقت باقي اسـت،                  

درسـت اسـت كـه    . كت خواهنـد كـرد  ا قواي روس به سوي پايتخت حر   بايد عجله كرد والّ   
ي اولتيمـاتوم بپذيرنـد؛ امـا بـا           نمايندگان كميسيون قصد داشتند نظر ناصرالملك را دربـاره        

عنايت به مخالفتي كه مجلس از خود بروز داد، ناگزير بودند، اسناد و مدارك مبادله شده با                 
كه اسناد و مدارك را     اميتر بپذيرند؛ اما هنگ   سفارت روسيه را مطالبه كنند تا با خيال آسوده        

ترتيب، بدين. ها را بررسي كرد   توان آن مطالبه كردند، ناصرالملك گفت ديگر دير شده و نمي        
ها شرايط اولتيماتوم را پذيرفتند و آن را امضا نموده به سفير روسيه دادند و سفير گفـت                  آن

 كـه واقعـه   قشوني كه قرار بود به سمت تهران حركت كند، حركـت نخواهـد كـرد مگـر آن              
  1.خاصي رخ دهد
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  نتيجه
، 1290 دي   2 تا انحالل رسمي مجلس در       1290 آذر   7از زمان طرح اولتيماتوم روسيه در       

ي مجلس چهار جلسه پيرامون اولتيماتوم تشكيل داد كه در سه تاي آن، به تفـصيل دربـاره                
. ني تعطيل شـد   داري آخوند خراسا  داشت تعزيه   اولتيماتوم سخن رفت و يكي از آنها به پاس        

يابيم كه مجلس مقاومـت و      هاي پيرامون آن تفكر كنيم، درمي     اگر در اقدام مجلس و روايت     
هـاي متفـاوت و پرابهـامي پيرامـون         اي از خود بروز داد؛ اما روايـت       شجاعت شكوهمندانه 

واپسين اقدام مجلس، يعني انتخاب اعضاي كميسيون پنج نفره، ارائه شده است كـه در ايـن                 
هـاي  هائي از آن را نشان دهـيم و بـا تـشكيك در برخـي از روايـت                 كوشيديم جنبه مقاله،  

تـرين روايـت    نادرست موجود، هم از عملكرد و مواضع مجلس دفاع كنـيم و هـم صـحيح               
 .ي عملكرد مجلس را بشناسانيم درباره

ترديدي نيست كه هدف روسيه از اين اولتيماتوم، پايان دادن به فعاليت مجلـس و نظـام    
آفرينـي مجلـس شـوراي      گيري و نقش  روسيه قدرت . طه و چيرگي بر امور ايران بود      مشرو

شمرد و خواهان فروكاستن جايگاه آن تا سـرحد يـك           هاي خود مي  ملي را منافي سياست   
 را كـامالً بـه اجـرا        1907مجلس دولتي و فاقد اختيارات موثر و نظارتي بود، تـا قـرارداد              

  .درآورد
 بر موضع مخالفت باقي ماند و ،پرسش، كه چرا مجلس تا پايان بنابراين در پاسخ به اين      

طور مستقيم اعضاي كميسيون پنج نفره را انتخاب        از پذيرش اولتيماتوم سرباز زد و هرگز به       
نخست، دفاع از كيان و استقالل كشور و ايـستادگي          : توان داليل زير را اقامه كرد     نكرد، مي 

نشيني بيـشتر   لت ايران و واداشتن روسيه به عقب      بر اين موضع، جهت برانگيختن دولت و م       
ي مثبتـي داد و روسـيه را بـه تعـديل             آذر نتيجه  9بود، يعني همان راه حلي كه در نشست         

ويـژه نماينـدگان دمـوكرات آن بـه شـخص             اعتمادي مجلس به  دوم، بي . مواضعش واداشت 
در حـال زد و بنـد بـا         كردند آنـان    السلطنه بود، كه تصور مي    السلطنه و دولت صمصام   نايب

آميـز بـودن    سوم، مخـاطره  . روسيه هستند و يا چنان كه بايد از منافع كشور دفاع نمي كنند            
پذيرش اولتيماتوم، كه ممكن بود يك ننگ ابدي را براي كشور رقم بزند و مجلس به عنوان     

يمتـي  كوشيد به هر ق   خواست مسئوليت آن را به گردن بگيرد؛ لذا مي        نماينده ملت هرگز نمي   
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هاي مجلس رو نگارنده براين باور است كه حتي اگر نشست از اين. در برابر آن مقاومت كند
ها مذاكرات مختلف   يافت، همچنان درباره تركيب اعضاي كميسيون و صالحيت آن        ادامه مي 

ساخت و حتي ممكن بـود مجلـس را         گرفت و رسيدن به نتيجه را دشوار مي       و متعدد درمي  
ي آن  ن تندرو و دموكرات را به عنوان عضو كميسيون انتخاب كند كه نتيجه            وادارد، نمايندگا 

خواست اصالحات ماليه ايـران     چهارم، مجلس به هيچ قيمتي نمي     . مخالفت با اولتيماتوم بود   
ي   بخشي رسيده بود، متوقف شود؛ زيرا بنيـه       كه با استخدام مورگان شوستر به نتايج رضايت       

. ديـد دولت مشروطه بود و با پذيرش اولتيماتوم آسيب مـي         ي آشيل     اقتصادي كشور، پاشنه  
دانستند كه تشكيل كميسيون يعني رأي به پذيرش اولتيمـاتوم،          درستي مي پنجم، مجلسيان به  

  .كوشيدند با هر سياستي كه منجر به پذيرش اولتيماتوم شود، مخالفت كنندلذا آنها مي
 مـذاكرات مجلـس پيرامـون       به همين داليل، نگارنده پـس از بررسـي دقيـق مـشروح            

اي هاي موجود، ترديد كرده و كوشيده است تا اين موضوع را به گونـه             اولتيماتوم در روايت  
لذا معتقد است، برخالف آنچه گفته شده و بـه يـك            . معقول و سازگار با واقعيات تبيين كند      

ن طور مـستقيم در تعيـين اعـضاي كميـسيو           باور عمومي تبديل شده است، مجلس هرگز به       
توانست به تعيين اعـضاي كميـسيوني   مشاركت نكرد و با توجه به مواضع و عملكردش نمي      

بنابراين، ترديدي نيست كـه كميـسيون مـورد        . كه معنايش پذيرش اولتيماتوم باشد، تن دهد      
السلطنه از ميان نمايندگان اعتـدالي هـوادار          به پيشنهاد دولت و شخص نايب      منابع،   ي  اشاره

نمايندگاني كه خواهان استعفا بودند تا مجلس از اكثريت بيافتد و دولـت             يعني همان   (دولت  
و يا از ميان نمايندگاني كه از سوي رئيس مجلس مأمور شـدند             ) بتواند اولتيماتوم را بپذيرد   

در همـان حـال،   . انـد   شـده كابينه را پس از رد اولتيماتوم، به ادامه فعاليت وادارند، برگزيده         
السطنه خبر تـشكيل كميـسيون را انتـشار دادنـد تـا مجلـس را در                 بالسلطنه و ناي  صمصام

بنـابراين، حتـي بعيـد      . اي شريك جرم و همراه خود نشان دهند       پذيرش اولتيماتوم، به گونه   
  .ي انحالل يا پس از انحالل مجلس شكل گرفته باشدنيست، كميسيون پنج نفره در آستانه
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  منابع و مĤخذ
، ترجمـه محمـد رفيعـي    خ معاصر ايران از تاسيس تا انقـراض سلـسله قاجاريـه        تاري،  )1379(ـ آوري، پيتر  

 .عطائي: مهرآبادي، تهران

، ترجمه رضا رضائي،     ش 1290 -1285/ 1911 -1906انقالب مشروطيت ايران    ،  )1379(آفاري، ژانت ـ  
 .بيستون: تهران

  .تاريخ ايران: ، تهرانمجلس و انتخابات از مشروطه تا پايان قاجاريه، )1375(ـ اتحاديه، منصوره
 .خراسان: ، مشهدتاريخ پيدايش مشروطيت ايران، )1331(مدحسنـ اديب هروي، مح

 بـه كوشـش  ، زندگاني در دوران شش پادشـاه    : خاطرات حاج عزالممالك اردالن   ،  )1372(اهللا  ـ اردالن، امان  
  . نامك:تهرانباقر عاقلي، 

بنيـاد موقوفـات   : ، ترجمه ضياءالدين دهشيري، تهرانسياست اروپا در ايران   ،  )1358(ـ افشار يزدي، محمود   
  .دكتر محمود افشار يزدي

هاي محرمانه وزارت امور خارجه انگليس در باره          گزارش: كتاب آبي ،  )1363( )كوشش  به(ـ بشيري، احمد    
  .نو: ، تهران5، جانقالب مشروطه ايران

  .اميركبير: ، تهرانتاريخ احزاب سياسي، )1357(ـ بهار، محمدتقي
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: ، تهران1، جمدرس در پنج دورة تقنينيه، )1367(ـ تركمان، محمد

، به تصحيح اللهيـار     )سپهساالر اعظم (خان تنكابني   هاي محمدولي ياداشت،  )1377(خان ـ تنكابني، محمدولي  
  .دانشگاه شهيد بهشتي: اهللا ايرجي كجوري، تهرانخلعتبري و فضل

 .فردوسي: ، تهرانمحمد دولت آبادي خاطرات سيدعلي، )1362(حمدم ـ دولت آبادي، علي

  .سخن: كوشش ايرج افشار، تهران ، بهخاطرات و مالحظات، )1390( ـ ــــــــــــــ
 . عطار و فردوسي: ، تهران3، جحيات يحيي، )1363( دولت آبادي، يحييـ

  .دنيا: لي سياهپوش، تهران، با مقدمه عوقايع ناصري و توضيح مرام) 1356(ـ دهخوارقاني، رضا
  .زرين: ، تهرانخان سرداريپرم، )1350(ـ رائين، اسماعيل
كوشش مسعود سـالور و ايـرج         ، به 5، ج السلطنهخاطرات عين ،  )1377( )السلطنهعين(ميرزا  ـ سالور، قهرمان  

 .اساطير: افشار، تهران

تصحيح فرامـرز   تري، به كوشش و     ، ترجمه ابوالحسن موسوي شوش    اختناق ايران ،  )1344(ـ شوستر، مورگان  
  .شاهعليصفي: برزگر و اسمعيل رائين، تهران
: ، بـا مقدمـه ناصـركاتوزيان، تهـران        تاريخ انقالب مشروطيت ايـران    ،  )1379(ـ كاتوزيان تهراني، محمدعلي   

 .انتشار

ترجمـه  ،   پژوهشي در باره امپرياليسم    1914 -1814روس و انگليس در ايران      ،  )1371(ـ كاظم زاده، فيروز   
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  .انقالب اسالمي: منوچهر اميري، تهران
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ هيجده ساله آذربايجان، )1371(ـ كسروي، احمد
  .بنياد تاريخ انقالب اسالمي: ، تهرانمدرس، )1366(ـ مدرسي، علي، 

  .سليمي: ، تهرانتاريخ نهضت ايران، )1312(ـ مديرحالج، حسن
  .زوار: ، تهران2،جدگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريهشرح زن، )1371(ـ مستوفي، عبداهللا
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، تهران1، جمدرس قهرمان آزادي، )1358(ـ مكي، حسين

  .علمي:  تهران6ـ7، جتاريخ انقالب مشروطيت ايران، )1371(ـ ملك زاده، مهدي
  .وزارت امورخارجه: ، تهرانم روسيه به ايرانگزيده اسناد اولتيماتو، )1380(ميرمحمد صادق، سعيدـ 

 .بابك: ، تهراندولتهاي ايران از آغاز مشروطيت تا اولتيماتوم، )1355(ـ نوائي، عبدالحسين

  . جام: كوشش امير اسماعيلي، تهران ، بهطلوع مشروطيت، )الف1363(قليـ هدايت، مهدي
  .نقره: ، تهرانطيتقاجاريه و مشرو: گزارش ايران، )ب1363( ـ ـــــــــــــ
  .ني: ، تهرانمجاهدان مشروطه، )1388(ـ يزداني، سهراب
  .موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران: ، تهرانزندگاني سياسي ناصرالملك، )1376(ـ يلفاني، رامين

  . 322، 321، 320، 319هاي، دورة دوم، جلسه)1329(ـ مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي
  .1330 محرم 15، 24نما، ش ـ روزنامه چهره
  .1330 محرم17، 26المتين، س نوزدهم، شـ روزنامه حبل
  .1330 صفر2، 28المتين، س نوزدهم، ش ـ روزنامه حبل

  .1329 ذيحجه12ـ روزنامه مجلس، 
 .1330 محرم6ـ روزنامه مجلس، 




