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در جريان جنگ جهاني اول در كشورمان روزنامههاي مختلفي منتشر ميشد كه اوضاع مربوط به جنگ
را تحت عنوان اخبار داخلي و بينالمللي و همچنين مقاالتي در تحليل اوضاع جهان برخاس��ته از جنگ ،منتشر
ميكردند .چون كش��ور ما عليرغم اعالن بيطرفي ،توس��ط بيگانگان اش��غال ش��ده بود ،فراز و نشيب حوادث
داخل��ي ،براي ملت ايران ك��م اهميتتر از حوادث جبهههاي جنگ نبود ،ضرورت انتش��ار اين روزنامهها امري
مسلم بود .يكي از اين روزنامههاي سالهاي جنگ جهاني اول روزنامه عصر جديد به سردبيري عبدالحميدخان
متينالس��لطنه بود و از آنجا كه بررسي اين نشريه بدون شناخت افكار سياسي سردبير آن ( كه سرانجام موجب
ترور او توسط كميته مجازات شد) امكانپذير نميباشد ،در اين مقاله ضمن بررسي اين نشريه كه بهترين منبع
براي ش��ناخت افكار سياس��ي و موضعگيري سردبير آن است ،به بيوگرافي متين السلطنه از يك طرف و داليل
شكلگيري كميته مجازات و برخي اقدامات آنها از طرف ديگر نيز خواهيم پرداخت.
با آغاز جنگ جهاني اول متينالس��لطنه روزنامه عصر جديد را منتش��ر س��اخت و با وجود نظرات عمومي كه
به خاطر رهايي از فش��ار ظلم و س��تم روس و انگليس (كه طبق معاهده  1907و  1915كش��ور ما را در اشغال
داش��تند) به آلمانها متمايل ش��ده بودند ،او از سياست روس و انگليس حمايت ميكرد .با بررسي روزنامه عصر
جديد به اين نتيجه ميرس��يم كه اگر چه در س��ال نخست ،اخبار در جبههها به طور مساوي و تقريب ًا بيطرفانه
درج ميش��د و در ضمن طي مقاالت مختلف و با ذكر داليل ،س��عي در اثبات بيطرفي خود نيز داشت ،از لحن
بيان مقاالت تمايل نويس��نده به متفقين آشكار ميشود .از سال دوم تمام اخبار و مقاالت ،بيپروا طرفدار جبهه
متفقين ميباشد و اين مطلب را هر خوانندهاي (اگر چه از بينش سياسي عميقي برخوردار نباشد) به راحتي در
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مييابد س��رانجام نيز اين موضعگيري متينالس��لطنه در روزنامه عصر جديد بهانه الزم را براي بدخواهانش
فراهم و ش��رايط را به منظور تس��ويه حسابهاي شخصي از طريق كميته مجازات فراهم نمود و منجر به ترور
او شد.
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عبدالحميد ثقفي ،1ملقب به متينالسلطنه پسر حاجي ميرزا عبدالباقي طبيب تهران در سال  1308قمري به
دنيا آمد .3تحصيالت مقدماتي را در دارالفنون و زبان انگليسي را در مدرسة آمريكاييها آموخت ،سپس رهسپار
لندن و پاريس گرديد و تحصيالت ابتدايي خود را در پاريس و دوره عالي را در انگلستان به پايان رسانيد .او به
زبان انگليس��ي و فرانس��ه تسلط كامل داشت و عربي و تركي را تا اندازهاي آموخته و در علوم حقوقي و سياسي
و مالي نيز كار كرده و از دانش��گاه آكس��فورد فارغ التحصيل شده بود .4پس از پايان تحصيالت مدتي به عنوان
مترجم س��فارت ايران در اس��تانبول بكار منشيگري و ترجمه مشغول ش��د .5پس از مراجعت از استانبول مدتي
گمركات بنادر جنوب به وي س��پرده ش��د و مدتي نيز با س��مت امير البحري كشتي دولتي ايران را به نام پرس
پولي اداره ميكرد .6متينالس��لطنه در س��ال 1317ق به تهران بازگشت و در بوش��هر به استخدام اداره گمرك
درآمد كه در اختيار صاحب منصبان انگليس��ي بود و همزمان روزنامه فكاهي و انتقادي به نام طلوع را منتش��ر
س��اخت ،سپس در س��ال 1319ق روزنامه مظفري را انتش��ار داد و پس از آن مدت پنج سال معاونت رياست
گمرك خراسان و سپس در دورهي دوم وكيل مردم خراسان در مجلس شوراي ملّي گرديد و بعنوان ليدر حزب
اعتداليون تا نيابت مجلس نيز رسيد كه درباره عملكرد او در مجلس دوم فقط اين را ميدانيم كه جزء اعتداليها
بود .7به همين دليل به ش��دت از طرف دموكراتها مورد تهاجم قرار ميگرفت بطوري كه تقيزاده در نامهاي به
شيخ ابراهيم نوشته است «هيئت رئيسه را وجود متينالسلطنه فاسد كرده ،بلكه مجلس را و مملكت را نيز.» 8
با تعطيل ش��دن مجلس دوم به دليل اولتيماتوم روس ،امور خبازخانههاي تهران توس��ط برنارد بلژيكي به وي
محول شد كه به هر دليل از عهدة سرو سامان دادن به نان تهران بر نيامد و به همدستي با نانواها براي گران
كردن قيمت گندم متهم ش��د .9و س��رانجام با آغاز جنگ جهاني اول ( 10مهرماه  )1293متين السلطنه جريده
عصر جديد را در تهران و با كليش��ه فوق منتشر ساخت كه به عقيده مولف كتاب تاريخ هيجده ساله آذربايجان
يكي از روزنامههاي آبرومند ايران بود و در ميان روزنامه نويسان كسي به آگاهي و فهم او نميبوده و همچنين
ميافزاي��د« :در نگارشهاي��ش نيز همه ايران خواهي نش��ان ميدهد »10عصر جديد از ش��ماره  41به بعد يك
تغييرات جزئي و كلي داش��ته اس��ت از جمله نشان (لوگوي) اين روزنامه از شماره  41به بعد به رنگ قرمز چاپ
ميش��ود و ميتوان گفت روزنامه تقريب ًا نيمه رنگي منتش��ر ميشود .11و يك تغيير كلي اين كه از هفتهاي يك
شماره در روز جمعه ،به سه شماره در روزهاي شنبه ،سهشنبه و پنجشنبه تبديل شد 12،كه هر شماره در  8صفحه
و در سه روز به  24صفحه ميرسيد يعني دو برابر صفحات شمارههاي نخست كه  12صفحه بود اما در كليات
مقاالت ،مندرجات و اسلوب تغييري رخ نداد.13
يك نكته قابل توجه اينكه از شماره  41به بعد مطلبي تحت عنوان استقبال از شوخي ،از شوخي و طنز
2
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اس��تقبال ميكند و از خوانندگان ميخواهد كه طنزهاي كوتاه خود را ارس��ال نمايند و به بهترين آنها جايزهاي
(يك پنج هزاري طال) تقديم ميكند! به نظر ميرس��د در ش��رايط بحران اقتصادي ناش��ي از جنگ روزنامه از
درآمد خوبي برخوردار اس��ت و از طرفي در آن اوضاع آش��فته و بحراني ميتوانس��ت خوانندگان خود را وادار به
خنده نموده و تا حدودي از رنج مردمي كه ناخواسته قرباني زد و بندهاي سياست بينالمللي شدند بكاهد و نكته
ديگر دانس��تنش خالي از فايده نيس��ت اين كه تعداد خوانندگان نشريه عصر جديد قابل توجه ميباشد بطوريكه
عالوه بر كساني كه مشترك هستند 2 ،هزار نسخه چاپ شده ،در عصر همان روز ناياب ميشود .14باقر عاقلي
در كتاب روز ش��مار تاريخ ايران در زيرنويس ميآورد« :اگر چه مس��لك سياس��ي روزنامه عصر جديد برخالف
مرام مليون ايران بود ليكن از جهات عديده بر س��اير روزنامههاي تهران بواس��طه صحت اخبار و مقاالت ج ّدي
ترجيح كلي داشت.15
به ادعاي س��ردبير روزنامه عصر جديد در ش��ماره نخس��ت اين روزنامه با هدف درج اخبار داخلي و خارجي و
همچنين آگاهي دادن به هموطنان براي حب ميهن و وطن دوستي چاپ ميشد همچنين اذعان ميدارد كه ....
روزنامهنگار بايد ميانهرو و از علم كافي نيز برخوردار باش��د .....و روزنامه بايد مثل يك كالس درس باش��د ...16و
در شماره  42ص  3يكي از داليل موفقيت خود را از زبان يك خواننده چنين مينويسد :اغلب جرايد ملي ما بعد
از مش��روطيت از آزادي قلم براي فحاش��ي و تهمت به هموطنان و ترويج فساد اخالق نوباوگان قدم بر ميدارند
درحاليكه نش��ريه عصر جديد اين رويه را مردود ميداند و در ش��ماره  41ص  7ضمن بر شمردن ويژگيها متعدد
ب��راي نش��ريه عصر جديد مهمترين ويژگي آن را بيطرفي ميدان��د (و از آنجائيكه به اتهام طرفداري از روس و
انگليس ترور شد دانستن اين داليل از اهميت خاصي برخوردار است)
عصر جديد به هيچ يك از احزاب سياس��ي امروزي ايران عالقه و بس��تگي ندارد ولي نسبت به هيچ يك هم
ضديت و خصومت ندارد و كوشش هم در جد و جهدي كه براي حفظ اساس استقالل ايران ميكنند قابل تقدير
دانسته و بقدر قوه خود مساعي آنها را تأييد كرده و ميكند و اگر گاهي غيرمستقيم مجبور به تنقيد عمليات بعضي
از احزاب سياسي شده مسلم ًا براي اين بود كه به تصور عصر جديد ضرورت پلتيكي از نقطه نظر حفظ ايران اقتضا
ميكرد و ممكن است عصر جديد در اين نظريات اشتباه كرده باشد .ولي هيچگاه سوء قصدي نداشته .17
موضوع دوم مس��ئله روابط خارجي اس��ت كه بيش��تر مورد توجه مقاله حاضر اس��ت مينويس��د :عصر جديد
حتيالمق��دور س��عي در حفظ بيطرفي نم��وده و اعالن بيطرفي اي��ران را از جانب ذات اقدس شاهنش��اهي با
مقتضيات امروز موافق ديده و از اين خط كمتر انحراف يافته اس��ت چيزي كه هست گاهي شكايت از اين كرده
كه دول متخاصمه اين بيطرفي را مراعات نميكنند و در ادامه خود اذعان ميدارد كه اين مسئله را هم پوشيده
نميداريم كه ش��ايد بعضي تمايل معنوي عصر جديد را در تمام اين مدت به يكي از دو دس��ته محارب بيش��تر
ديدهاند .ولي الزم اس��ت قب ً
ال جهت اين تمايل را دانس��ت! «عصر جديد و خوانندگان او از نقطه نظر خصوصي با
متحدين اروپاي مركزي هيچگونه تمايلي ندارند و نه با متحدين هش��تگانه از نقطه نظر خصوصي عداوتي دارند
بلكه عمليات هريك را نسبت به ايران اگر قابل تنفيد دانستهاند نظر به مصالح و منافع ايران بوده است اگر
دو عضو از متحدين هشتگانه روابطي با ايران داشتهاند كه از روي صميميت نبود تقصير ما نيست و اگر
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متحدين اروپاي مركزي منافع پلتيكي در ايران نداش��تهاند آنهم يك چيزي نيس��ت كه ما براي زمينه نظريات
سياس��ي خود تتبع و ايجاد كرده باش��يم( .18اگر با دقت مطلب باال را بخوانيم به نظر ميرسد نويسنده ميخواهد
ذه��ن خوانن��دگان را منحرف كرده و او را متمايل به متحدين تلقي كنند نه متفقين و اين درحالي اس��ت كه در
ش��مارهاي نخس��ت از تحليلهاي او درب��اره روس و انگليس از يك طرف و عثمان��ي از طرف ديگر به راحتي
گرايش او مش��خص ميش��ود .مث ً
ال در ش  5ص  7تحت عنوان بيطرفي ايران و اوض��اع ناگوار آذربايجان و
كردس��تان؛ از متانت و بردباري ملت ايران در تحمل و صبر و خويش��تنداري در مقابل اقدامات روس تعريف
ميكند! اضافه ميكند اگر شكايتي هم از دو همسايه هست منظور روس و انگليس كه خيلي زياد است ،اقتضا
نميكند در چنين موقعي كه انواع گرفتاريها براي آنها دس��ت داده ،ما نيز به يك حال سس��ت عنصرانه به قدر
خود يك س��نگي ولو كوچك باش��د پرتاب كرده و عدم ظرفيت خود را بروز دهيم و جالب است كه درباره جبهه
مخالف در ش��ماره  7صفحه  6تحت عنوان دولت عليه عثماني و جنگ بينالملل مينويسد :ورود اين دولت به
جنگ يك اشتباه بزرگ است و جالب اينكه متينالسلطنه حدس ميزند اگر جنگ به نفع متحدين نيز تمام شود
بازهم حيثيت دولت عثماني توس��ط متحدين تخريب خواهد شد! و نكته جالب ديگر اينكه در ش  12ص  6در
توجيه بعضي از اخبار روزنامه مينويسد :خاطر خوانندگان را متوجه اين نكته ميسازيم كه اگر مالحظه ميكنند
تمام يك نمره مملو از اخبار آژانس رويتر يا پطروگراد و يا پر از اخبار آژانس وولف اس��ت اين مس��ئله را مربوط
به تمايالت ما ندانند و نيز زايد ميدانيم از اين كه گفته ش��ود اين روزنامه هيچ ارتباطي با احزاب و دس��تهجات
نداشته .و اين همه اصرار نويسنده در اثبات بيطرفي نشريه خود دليلي بر طرفداري ميباشد!
همچني��ن از نظر ام��ورات داخلي عنوان ميكند كه :ما روزي دو هزار ش��ماره از روزنامه را چاپ ميكنيم و
 450نفر نيز مش��ترك در ش��ش ماهه دوم اضافه گرديد و در عصر همان روز نس��خههاي روزنامه عصر جديد
ناياب ميش��ود و دليل ميآورد كه اين اقبال عمومي نش��انگر بيطرفي نشريه ماست و همچنين در شماره 12
ص  6مينويس��د كه تعداد مشتركين ما كه عدهاش بيش��تر از هر يك از جرايد پايتخت ميباشد ميتواند دليل
بر بيطرفي روزنامه ما باشد.
ویژگی دیگری که از مطالعه روزنامه به آن واقف میش��ویم این است که متینالسلطنه از جسارت کافی که
الزمه روزنامهنگاری میباش��د برخوردار اس��ت و برای اثبات این ادعا میتوان به موضعگیری او در مقابل اقدام
کمیته مجازات در ترور اس��ماعیلخان رئیس انبار غله اشاره کرد .عبدا ...متولی در کتاب کمیته مجازات در این
باره مینویسد« :روزنامههایی که همزمان با فعالیت کمیته مجازات به چاپ رسیدهاند به صورت اندک و جزئی
وارد بحث کمیته ش��دهاند و از عملیات کمیته هراس داش��تند و در حالیکه غالب روزنامهها تنها در حد انتش��ار
خبر مطالب را پیگیری میکردند متینالس��لطنه صراحت ًا از اقدامات آنها انتقاد و خواستار دستگیری عامالن آن
19
شد.
متینالسلطنه با وجود درج مقاالت متعدد در سال اول و دوم در اثبات بیطرفی سرانجام در تاریخ  1خرداد
 1296توسط کمیته مجازت به بهانه طرفداری و جاسوسی به نفع متفقین ترور میشود .عبدا ...متولی در کتاب
کمیته مجازات به نقل از منش��یزاده که یکی از اعضای مؤس��س کمیته است میآورد« :متینالسلطنه سردبیر
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روزنامه عصر جدید از کسانی بود که به داشتن جنبه روسو فیلی شهرت یافته است.20
در ش��ماره  23ص  2-4س��ال دوم مقال��های با عنوان چ��را ما داد و بیداد نمیکنیم ب��ا اینکه با هدف اثبات
بیطرفی عصر جدید درج ش��ده ،جدایی تفکرات متینالس��لطنه را نسبت به سایر جراید هم عصر آن مثل خاور،
کاوه و  ...به خوبی آش��کار میس��ازد و معتقد اس��ت که در هر صورت و با هیچ بهانهای نباید به سیاست روس
و انگلیس در ایران تاخت چون آنها را عصبیتر خواهد کرد؟! و در س��ر مقاله دیگری در حالیکه تمام کش��ور از
غرب و ش��مال و جنوب توسط گروههای متخاصم اشغال شده مطالبی چاپ میکند که مضمون آن این است:
«مادامی که هنوز دولت بیطرف است ...خروج از بیطرفی برای همه افراد با هر نيت و انگیزهای نه تنها مثمر
ثمر نیست بلکه بر اشکاالت ملت میافزاید و از نظر عصر جدید از مراتب وطنپرستی و امتی خارج است .و در
ش��ماره دیگری آلمان و عثمانی را به خاطر اش��غال ایران مورد سرزنش قرار داده و در تمایل به قرار گرفتن در
کنار روس و انگلیس چنین نوش��ته اس��ت« :تحریکات یک دسته از دو دسته متخاصم در ایران کار را به جايی
رس��اند که تمام حدود غربی ایران داخل در این میدان وس��یع جنگ شد .با این حال ،باز باید دید که آیا شایسته
است که فقط تماشاچی بود؟ و به نظر میرسد در این مقاله صحبتهای قبلی خود را در رابطه با بیطرفی نقض
کرده و ورود به جنگ در کنار متفقین را خواس��تار میباش��د( .با مطالعه مقاالتی از این دس��ت به علت دشمنی
افرادی مثل تقیزاده نسبت به متینالسلطنه نیز میتوان واقف شد .این دو در حالیکه به لحاظ علمی و اجتماعی
در یک سطح قرار دادند در جناح مختلف ،علیه یکدیگر مقاله نوشته و به رقابت میپردازند).
کسروی نیز در کتاب تاریخ  18ساله آذربایجان به این نکته اشاره کرد؛ او ضمن اینکه متینالسلطنه را فردی
ارزشمند و آگاه و هواخواه ایران میداند او را متمایل به متفقین معرفی میکند.21
با مطالعه مطالب فوق به این نتیجه میرسیم که متینالسلطنه از مدارا در مقابل روس و انگلیس فراتر رفته
و بر این اس��اس فرصت مناس��ب برای کمیته مجازات فراهم کرد تا به این بهانه او را ترور نمایند و بخصوص
که او صراحت ًا به قتل میرزا اسماعیل (رئیس انبار غله تهران) اعتراض کرده و خواستار پیگیری مجدانه قاتلین
او شد ،قتل او برای کمیته محتوم شد.
س��ید حس��ن تقیزاده سردبیر روزنامه کاوه در ش��ماره  5تا  6ص  10با عنوان خدمت نمیکنید جنایت چرا؟
موضع روزنامه عصر جدید در مقابل جنگ را مورد انتقاد شدید قرارداد و مینویسد« :این موقع که که آتش بیداد
روس و انگلیس ایران را سرتاس��ر مش��تعل کرده و یک ملت و مملکتی را میسوزاند هنوز مشتی خائن با کمال
بیش��رفی س��خن از بیطرفی یا طرفداری روس و انگلیس میرانند عجب! امروز که روز انتقام است امروز که
 ...باز جمعی از وطن فروش��ان کوس مخالفت میکوبند ،هنوز اوراق ننگینی مثل «اطالعات» و «عصر جدید»
ملتی��ان را یاغ��ی و خادمین وطن را خائن جلوه میدهند  ...اطالعات و عصر جدید و امثال آنها بدانند که ،امروز
ملت ایران برای حفظ اس��تقالل و آبروی تاریخی خود کمر مردانگی بس��ته اس��ت  ...ایران باید بیطرف بماند
یعنی چه؟ بیطرفی چه معنی دارد؟ و با لحن تمس��خر آمیز ادامه میدهد :ش��اید ایران این جراید غیر از ایران
ماس��ت و یا ش��اید برای کلمه بیطرفی تفسیر دیگری دارند و یا شاید مقصود از بیطرفی بیشرفی باشد! امان
از قلمهای بیحیا!....
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متولی معتقد است درباره اینکه قتل متینالسلطنه به دست کمیته مجازات واقع ًا به اتهام جاسوسی رخ داده باشد
تردید جدی وجود دارد و در اثبات این نظریه مینویسد:
اگر چه اعضای کمیته مجازات از واخوردگان ناکام مشروطه هستند که از نامالیمات و نامرادیهای پس از
آن رنجیده و برای جبران ناکامیهای سیاس��ی خود بنیانگذار چنین حرکت خش��ن و ضداجتماعی شدند اما نباید
از این نکته غافل ش��د که پیش��ینه بنیانگذاران کمیته مجازات نش��انگر هماهنگی و همکاری با جناح خاصی از
مشروطهخواهان است ،جناحی که اکثراً مورد حمایت آشکار و نهان انگلیسها بود!  22و در جایی دیگر میآورد:
برخی از ش��واهد و قراین نش��ان میدهد که این قتل احتما ًال با پیش زمینه ش��خصی اتفاق افتاده است که در
23
بررسی این پیش زمینه هویت پشت پرده اردشیرجی در ماجراي کمیته بهخوبی آشکار میشود
متولی برای اثبات این نظریه خود به مقاله انتقادی متینالس��لطنه در روزنامه مظفری که در س��ال 1319ق
توس��ط او در بوش��هر چاپ میشد اشاره میکند و نامهای در پاس��خ به مقاله اردشیرجی میآورد و نتیجهگیری
میکند که این نامه جی پاس��خ ش��دیدالحن به مقاله متینالس��لطنه اس��ت و کینه و عداوت در آن موج میزند
و از نظر او اردش��یرجی پس از س��الها ،فرصت مناس��ب برای تالفی پیدا کرده از طریق کمیته مجازات انتقام
میگیرد.
در اینجا این سؤال پیش میآید که چرا میان افرادی که خاستگاه مشترکی دارند و در جهت منافع کشوری
مش��ترک فعالی��ت کرده و در دامن آنها نیز پرورش یافتهاند اخت�لاف نظر تا آنجا پیش میرود که منجر به قتل
یکی از طرفین میشود ،و در پاسخ به این سؤال ناگزیریم بطور خالصه به چگونگی تأسیس کمیته مجازات و
ارتباط آن با گروههای مختلف بپردازیم.

مهدی بامداد درباره تش��کیل کمیته مجازات نوشته است ،منشیزاده برای انتقامجویی از خائنین به مملکت
در س��ال  1334ق برابر  1295خورش��یدی کمیته مجازات را به اتفاق اسدا ...خان ابوالفتحزاده و محمد نظرخان
مشکوةالممالک تشکیل داد  .24در سوابق اعضای مؤسس این کمیته در منابع مختلف میخوانیم که همه عالوه
حمیت ،انجمن مخفی اول و دوم ،عضو انجمن غیرت نيز بودند که از نظر رائین انجمن
بر عضویت در انجمن ّ
غیرت به تحقیق یکی از انجمنهای فراماسونری در ایران است و همچنین عضو انجمن بینالطلوعین بودند که
عالوه براین سه نفر تقیزاده نیز عضو آن بود (که وجه اشتراک همهگویی ،تنفر از متینالسلطنه نیز بود!)

و شاید:
درباره انتخاب متینالس��لطنه به عنوان س��ومین قربانی (بعد از حاج اس��ماعيل خان رئيس انبار غله و كريم
دواتگر) ،منش��یزاده میگوید :متینالسلطنه جزء کسانی بود که به وابستگی شهرت داشت و در این ایام لیست
عجیبی با اسامی یکایک کسانی که کمیته محرمانهای به نام کمیته همکاری ایران و روس تشکیل داده بودند
و به نفع اجانب فعالیت میکردند از طریق مجهولی به دست سران کمیته رسید .این لیست که نام اول آن
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متینالس��لطنه بود در جلسه کمیته مطرح ش��د و تصمیم به قتل متینالسلطنه گرفته شد و به این ترتیب اولین
روز خرداد  1335ق متینالسلطنه در دفتر کار خود در اداره روزنامه به قتل رسید.25
ابوالفت��حزاده که مجری این ت��رور بود در گزارش خود به کمیته میگوید چون من از تأخیر مأموریتی که در
مورد قتل قوامالدوله به عهده داشتم ناراحت بودم و به دالیلی موفق به انجام آن نمیشدم به نظرم رسید بجای
قوامالدوله هر چه زودتر تکلیف متینالس��لطنه را یکس��ره کنم به این جهت به رفقا گفتم از طرف کمیته حکم
دیگر صادر و ابالغ گردید که کار متینالسلطنه را جلو بیندازیم .26

عبدالحميدخان متينالسلطنه
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اولین بیانیه کمیته نیز پس از قتل متینالس��لطنه (عبدالحمید خان) منتش��ر ش��د که با این عبارت آغاز شده
بود :هموطنان! متینالس��لطنه کش��ته شد در حالی که با خود بار س��نگینی از خیانت و بیشرافتی را همراه برد.
ما جامعه را از وجود این عنصر بیحیثیت پاک کردیم تا سرمش��قی باشد برای سایر اشخاص خیانتپیشه  .27به
عقیده متولی با مطالعه بیانیه فوق چند نکته را میتوان اس��تنباط کرد که در مقاله حاضر به بعضی از آنها که با
موضوع ارتباط بیشتری دارند اشاره میکنیم .کمیته در این بیانیه مسئولیت قتل متینالسلطنه و میرزا اسماعیل
خان را برعهده گرفت و علت ترور این افراد را خیانتکاری و جاسوس��ی برای اجانب ذکر کرد و کس��انی را که
قصد جاسوسی و خیانت داشتند تهدید کرده است و از مردم برای معرفی خائنین و جاسوسان به وطن درخواست
همکاری شده است.28
متولی در بخش دیگری از کتاب خود مینویسد .با بررسی متن بیانیه کمیته به نکاتی برمیخوریم که نشانگر
نفوذ فکری اردش��یرجی در کمیته میباش��د ،و برای اثبات تئوری خود چنین اس��تدالل میکند که نکته اول در
بیانیه بازگش��ت دادن افکار و اذهان به روزگار ایران باس��تان است و اضافه میکند :با بررسی اسناد و نوشتهها،
طرح چنین دیدگاهی در آن اوضاع و احوال ایران به یک شخص ختم میشد و آن کسی نبود جز اردشیر ریپورتر
که از مروجین چنین طرز تفکری در تاریخ معاصر ایران اس��ت .نکته دوم اس�لامزدایی و مخالفت با نمادهای
مذهب اس��ت و برای این نکته نیز دلیل میآورد که« :اس�لامزدایی و مبارزه با روحانیت از برنامههای اساسی و
دراز مدت اردشیرجی بود» و از طرفی در صفحه  169کتاب او میخوانیم متینالسلطنه زمانی که روزنامه طلوع
را در بوش��هر منتش��ر میکرد مقالهای در انتقاد از اردشیرجی و زردش��تیان ایران نوشته که در مقابل اردشیرجی
پاس��خی تهدیدآمیز به آن مینویس��د که نفرت و خشونت در آن موج میزند با این جمله تمام میشود :براستی
س��وگند اگر در تهران میماندم داد خود و همکیش��انم را از اولیا دولت علیه ایران میخواستم  ...امیدوارم که گر
بمانیم زنده بر دوزیم جامة کار که از فراق چاک ش��ده اس��ت !29در پایان متولی چنین نتیجه میگیرد که ش��اید
این دادخواهی اردش��یرجی به س��الها بعد موکول شد یعنی زمانی که متینالسلطنه روزنامه عصر جدید را منتشر
کرد و نوع هدایت روزنامه نیز به گونهای بود که فضای الزم برای بدخواهانش فراهم س��اخت تا او را به اتهام
جاسوسی تلف کردند .30
پس براس��اس مطالب گفته شده میتوان چنین نتیجه گرفت که مرگ متینالسلطنه بیش از اینکه عملیاتی
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علیه خائنین وطن بوده باش��د یک تسویه حساب ش��خصی بود ،بخصوص وقتی از ارتباطات اعضای انجمن با
افرادی چون مورگان شوس��تر ،جمعيتهای بهایی و عضویت در لژهای فراماس��ونری (با نامهای انجمن غیرت
و بینالطلوعی��ن) را م��د نظر قرار دهیم 13و از طرف دیگر به این نکته توجه داش��ته باش��یم که بین افرادی که
از ط��رف کمیته مجازات برای ترور انتخاب میش��دند هیچ س��نخیتی وجود ندارد تا بتوان براس��اس آن هدف
مشترکی برای کمیته تعریف نمود همچنین تذکر این نکته نیز ضروری است که اگر اعضای کمیته خائنین یا
به اصطالح خودش��ان وطن فروش��ان را مورد هدف قرار میدهند چرا افراد مهمتری که پست سیاسی یا نقش
کلیدی در راهبرد سیاستهای داخلی و خارجی و سوابق واضحی در خدمت به منافع بیگانگان داشتند را انتخاب
نکردند و این س��ؤال که چه عواملی مانع از اجرای ترور افرادی چون قوامالس��لطنه و وثوقالدوله شد که سوابق
مشخصتری نسبت به متینالسلطنه داشتند! در پاسخ به این سؤال میتوان به نظریات متعددی اشاره کرد که
در ش��ناخت ماهیت این گروه نیز میتوان به آنها اس��تناد کرد از جمله متولی به نقل از آشتیانیزاده در ص 211
کتاب خود میآورد« :کمیته مجازات بیانگر س��رخوردگی چند نفر از طرفداران و وابس��تگان به مشروطهخواهی
که بر اثر آتش هیجانات درونی خود دست به ایجاد یک تشکیالت تروریستی زدند» یا وثوقالدوله در پاسخ به
این سؤال که آیا در تشکیل کمیته مجازات انگلیسیها دست داشتند چنین پاسخ میدهد :این چند تن آدمکش
روی احساسات و عقاید شخصی خود دست به آدمکشی زدند و کمال الوزراء و عمادالکتاب که هر دو از ع ّمال
س��فارت انگلیس بودند ،ریاست آن گروه را به عهده گرفتند و کسروی نیز دربارة این گروه مینویسد« :کسانی
به نام کمیته مجازات به آدمکش��ی برخاس��ته و روز روش��ن بیباک و بیپروا خون مردم را ریخته و آش��کارا در
روزنامهها «بیانیه» پراکنده و وانمود میکردند که خونریزی را به نام ایران دوستی میکنند و جز به بدخواهان
نخواهند پرداخت .32و در جای دیگر مینویسد« :چون گرفتار شدند پرده از کارشان برافتاد و معلوم شد که بیش
از همه افزار دست بدخواهان بودند.33
البته نباید از این عامل به عنوان علت تامه غافل ش��ویم که عصر جدید تنها نش��ریهای بود که به عملکرد
کمیته در ترور میرزا اسماعیل خان رئیس انبار غله به شدت اعتراض کرده و خواستار مجازات عامالن آن شد.
حال باید به سؤالی که قب ً
ال مطرح شد پاسخ دهیم.
اگر طرفدارای متینالس��لطنه (در عصر جدید) از روس و انگلیس در جریان جنگ جهانی اول ثابت ش��ده و
اردشیر ریپورتر نیز سالها در جهت منافع انگلستان در ایران فعالیت میکند و هر دو اهداف مشترکی را در خدمت
به منافع انگلس��تان در پیش گرفتهاند ،پس چه عاملی باعث حذف متینالس��لطنه توسط اردشیرجی (اگر چه از
طریق کمیته مجازات و يا غیر مستقیم) میشود؟
عبدا ...متولی در پاس��خ به این پرس��ش مینویس��د :این نکته را نیز نباید از نظر پنهان داش��ت که ش��اید
متینالس��لطنه که از تحصیلکردگان انگلیس بود در رقابتهای دو جن��اح عمل کننده انگلیس در ایران ،قربانی
34
شده باشد.
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 .1به گفته جواد تبریزی نسل متینالسلطنه به ابوعبیده ثقفی میرسد -.تهران :اساطير ،1385 ،ص.26
 .2افشار ،ایرج؛ رجال عصر مشروطیت سید ابوالحسن علوی ،تهران  ،1385ص .26
 .3متول��ی ،عبدا...؛ کمیته مجازات -.تهران :موسس��ه مطالعات تاريخ معاصر؛ وزارت امور خارجه،1378 ،
ص  164به نقل از منصور اتحادیه احزاب سیاسی
 .4همان ص  164و  165و نیز ر.ک .به تبریزی ،جواد ،اسناد تاریخی کمیته مجازات.
 .5تبری��زی ،جواد ،اس��رار كميته مج��ازات  -تهران -فردوس  ،1362ص ، 38به نق��ل از دكتر اعلمالدوله
ثقفي(برادر متينالسلطنه).
 .6ر.ک .به همان ص 38 - 36
 .7متولی ص  164به نقل از اتحادیه ،منصوره ،احزاب سیاسی
 .8همان ص  165به نقل از اوراق تازهیاب مشروطیت و نقش تقیزاده
 .9برای اطالع از جزئیات این جریان ر.ک .به متولی ،همان ،ص  165و نیز مستوفی ،عبدا ...شرح زندگانی
من ...،ص  1299و نیز ر.ک .به کتاب آبی محرم  1331ج  8ص  2104و نیز افشار ص .91
 .10کسروی ،احمد ،تاریخ  18ساله آذربایجان -.تهران ،1384 :ص .619
 .11در شماره  41به نقل از یکی از خوانندگان آمده است:
کرم نما بکن این جریده را رنگین!
		
حالوت سخنت از هزار جایزه به
 .12در مقال��های در ش  41ص  9علت یومیه ش��دن روزنامه را عدم رس��یدگی ب��ه هر دو روزنامه عنوان
میکند.
 .13روزنامه عصر جدید ش  ،42ص .3
 .14همان ،ش  41ص .6
 .15عاقلی ،باقر ،روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی -.تهران :گفتار ،چاپ چهارم1386 ،
ص .118
 .16برای آگاهی از ویژگیهای کامل روزنامهنگاران و ش��رح وظایف آنها ر.ک .به عصر جدید .ش  1ص
.1
 .17عصر جدید ش  41ص.8 -7
 .18همان ...ص .8
 .19برای آگاهی کامل از چگونگی تشکیل کمیته ،اعضا ،اهداف و اقدامات و سرانجامشان ر.ک .به متولی،
عبدا ...کمیته مجازات و نیز ر.ک .به تبریزی ،جواد ،اس��رار تاریخی کمیته مجازات و نیز ر.ک .به بهرامی،
عبدا ...خاطرات عبدا ...بهرامی از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا اول کودتا .تهران -علمي.1363 -
 .20روسوفیلی در اصطالح سیاسی کسی را گویند که طرفدار نفوذ روسها باشد( .لغتنامه دهخدا)
 .21کسروی ،احمد  ...همان ص .619
 .22متولی ،همان ،ص .216
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 .23همان ص .168
 .24بامداد ،مهدي؛ شرح حال رجال ايران قرنهاي  -....تهران :زوار ص.31-29
 .25متول��ی ص  65ب��ه نقل از ترقی ش  1152ص  27و نکته قابل ذکر این که درباره تاریخ و مکان ترور
متینالسلطنه اختالف نظر وجود دارد .متولی در کتاب کمیته مجازات ص  66-68علت اختالف تاریخ را
آورده اس��ت اما درباره مکان اجرای ترور باقر عاقلی ص  118ایرج افش��ار ص  91مکان را منزل او ذکر
کرده و متولی به نقل از منشیزاده ،جواد تبریزی و احمد علی سپهر مکان ترور را محل کار او در خیابان
قوامالس��لطنه مینویس��د درباره رفع این اختالف میتوان حدس زد که محل کار و منزل او یکی باشد اگر
چه در یک منبع منزل او خیابان امینالدوله آمده است
 .26تبريز ،جواد ،همان ،ص.33
 .27ب��رای مطالعه متن کامل بیانیه ر.ک .به متولی ،هم��ان ،ص ،109همان ،ص  109و نیز تبریزی ،همان،
ص .39 - 38
 .28متولی 109
 .29همان 169
 .30همان 170
 .31متولی معتقد است که تعدادی منابع منشیزاده و ابوالفتحزاده را بهایی نیز میدانند ،همان ،ص.121
 .32کسروی ،احمد ،همان ،ص.619
 .33همان .644
 .34متولی ،همان،ص.170
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