
 

  انقالب مشروطه
  يکصد سال پس از برداشتن
  دو گام در يک انقالب

  
انقالبی که خصلت های عمده آن را . امسال يکصدمين سال انقالب مشروطيت در ايران است

عضو کميته مرکزی وقت حزب توده ايران می " رحيم نامور"در مقاله زير و به قلم زنده ياد 
 پس از يورش -ران بود و در مهاجرت دوماو از متخصصين انقالب مشروطه اي. خوانيد

 در کابل پايتخت افغانستان چشم ١٣۶٢-١٣۶١جمهوری اسالمی به حزب توده ايران در سال 
  .بر جهان فروبست

از سوی اصالح طلبان داخل و خارج حاکميت نيز امسال همايش هائی برپا شد، که همايش 
آنها بود و سخنرانی فصيح و  پرکيفيت ترين..." انقالب مشروطه در يکصدمين سال آن"

  .آن، شايد برجسته ترين سخنرانی ايراد شده دراين همايش بود  محمد خاتمی درعالمانه
 و هم در سخنرانی ديگران، کوشش شد از درگيری ريشه ای ميان دو یهم در سخنرانی خاتم

فاصله گروه از روحانيون و مذهبيون ايران بر سر ماهيت آزادی خواهانه انقالب مشروطه 
  .گرفته شود و بر تنش افزوده نشود
بيم دارم « سال پيش آيت اهللا مهدوی کنی منعکس شد ١٠آن تنش ادامه دار که در هشدار 

در واقع اشاره به همين دو برداشت، يعنی ماهيت » !سرنوشت انقالب مشروطه تکرار شود
 آن انقالب و آزاديخواهانه انقالب مشروطه از يکسو و کوشش برای مذهبی معرفی کردن

يعنی همان کشاکشی که اکنون . از سوی ديگر است" مشروطه"و نه " مشروعه"باصطالح 
  .جمهوری اسالمی جريان دارد نيز در

گروه طرفدار مشروعه که اکنون پرچمدارانی چون مصباح يزدی، علی مشگينی، احمد جنتی 
 برپائی حکومت اسالمی بدست حکومتی دارد معتقد است، برای ها روحانی کار ها و ده و ده

بايد در همان انقالب مشروطه کار را روحانيون تمام می کردند و قدرت را بدون هر گونه 
ائتالف سياسی با ديگر نيروهای سياسی بدست می گرفتند و حکومت اسالمی مشروعه را 

آنها معتقدند که تعلل شيخ فضل اهللا نوری مرجع تقليد آن زمان و عدم . اعالم می کردند
حمايت قاطع روحانيون ايران از وی موجب شکست آن انقالب برای تشکيل حکومت 

آنها اشاره . شد و در همين شکست شيخ فضل اهللا سرخود را نيز به باد داد" مشروعه اسالمی"
 .نمی کنند که امثال ثقه االسالم نيز روحانی بود و در دفاع از مشروطه سرش باالی دار رفت

  )خوانيد درباره مجاهدت های او می خوانيد ادامه میدر مقاله ای که در ( 
همين گروه از روحانيون ايران که بعدها پايه گذاران انجمن حجتيه شدند و يا در منطقه 

را با کمک و رهنمود انگلستان گذاشتند، در جمهوری " اخوان المسلمين"خاورميانه بنياد 
آوردن دولت احمدی نژاد و  بر سرکارمبتکر ) بعد از درگذشت آيت اهللا خمينی(اسالمی دوم 

اين بخش از ماهيت کشاکش های . تبديل واليت فقيه به حکومت اسالمی و سلطنت فقها هستند
در مقاله شادروان نامور، که در سال ) مشروطه(دو مرحله و يا دو خيز در يک انقالب 

ذاشته شده ارگان مرکزی حزب توده ايران منتشر شد مسکوت گ" مردم" در روزنامه ١٣۵٨
. که در ديگر آثار وی در ارتباط با انقالب مشروطه به آن پرداخته شده است حالی است، در

  !با اين يادآور، حال مقاله تحليلی زير را با خيالی آسوده تر می توان منتشر کرد
  
  
  
  



 

  انقالب مشروطه در دو گام
   

هدف خالصه و محدود انقالب مشروطيت ايران، انقالبی بود با خصلت آزادی خواهی، با 
انقالبی بود ملی عليه . کردن قدرت و اختيارات نامحدود و مستبدانه شاه در چهارچوب قانونی

، - روسيه تزاری و انگليس-سلطه خارجيان و بخصوص دو قدرت امپرياليستی مقتدر زمان
همچنان مشخصات خصلت اول اين . که از شمال و جنوب ايران را محاصره کرده بودند

ب محدود کردن شاه مستبد در چارچوب قانون بود، در بخش دوم مشخصات اين انقالب انقال
عبارت بود از مبارزه عليه اعطای امتيازات استعماری به سرمايه داران خارجی،الغای 
امتيازات موجود با هميت ماهيت، مبارزه عليه قبول هر گونه وام اسارت آور از سرمايه 

  .ی خارجیداران و قدرت های سرمايه دار
  

اين انقالب از لحاظ ماهيت، از سلسله انقالب های بورژوائی قرن نوزدهم بود و از لحاظ 
موقعيت تاريخی، از طرفی روبرو بود با آغاز اوج گيری دوران امپرياليسم، و در جهت 
مقابل، مقارن بود با شروع انقالب های پرولتری و دوران تکامل لنينی مارکسيسم و از اين 

در پشت سر اين انقالب، يک . ر سببی با اين انقالب ها خويشاوندی پيدا می کردجهت بطو
بورژوازی تجاری نوزاد قرار داشت، که بطور عمده در نواحی شمال ايران جان می گرفت 
و تن نحيف خود را افتان و خيزان به جلو می کشيد و می کوشيد تا خود را از سلطه مناسبات 

ز نيم قرن سخت جانی به خرج داده، و بعلت پشتيبانی دو قدرت مستولی فئودالی، که بيش ا
و چنان که ديديم خواست های آن از . شمالی و جنوبی، هنوز بر سر پا مانده بود، نجات دهد

خواست های محجوبانه يک بورژوازی تجاری تازه رس فراتر نمی رفت، و با وجود اين، از 
بريتانيای کبير، از سمت جنوب و دولت همان آغاز پيدايش خود، با خصومت ددمنشانه 

  .ميليتاريستی بی نقاب تزاری روسيه از سمت شمال، مواجه گرديد
  

استان های مازندران، . آتش انقالب در وهله نخست نقاط شمالی ايران را فرا گرفته بود
 گيالن، آذربايجان، که مراکز اصلی تحرکات انقالبی را تشکيل می دادند، همه در شمال ايران

و در مجاورت روسيه تزاری قرار داشتند و عرصه اصلی نبرد را در جريان نهضت انقالبی 
در حالی که نواحی جنوب، يعنی منطقه ای که عمال در زير تسلط . ايران تشکيل می دادند

. آن محسوب می شد، در آرامش نسبی بسر می برد" منطقه نفوذ"بريتانيا قرار داشت و جزء 
 سفير وقت بريتانيا مقيم ايران به سفارت متبوعه اش، تا حدود زيادی اين واقعيت در نامه

انعکاس يافته است، نواحی جنوب نسبتا آرام است، و بطور کلی نسبت به دولت مرکزی 
  .وفادار است

ليکن مسافری که از جنوب به شمال سفر می کند، متوجه می شود که هر منزل از سفرخود 
م آزاد تر و نظرشان نسبت به شاه و دولت خصمانه تر می را که طی می کند، لحن سخن مرد

احساسات . و خارجی ها برحسب ارتباطات خود با دولت کنونی محبوب و يا منفورند. گردد
در آذربايجان از هر جای ديگر شديد تراست و در پايتخت خيلی قوی ... استقالل خواهی 

  ١."است
ی در ايران است، شاه و دربار سلطنتی و در زمينه ديگر منوط به موقيت مرجح دولت تزار

جناح عمده ای از درباريان زير بار وام های دولت تزاری، با انقالبی که موجوديت نظم 
اجتماعی آن را به خطر می افکند، و علت پشتيبانی بی قيد و شرط آنان از نظام استبدادی 

  .ايران روشن می گردد
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خاصمت دولت تزاری، و از اين راه وابسته با اين توضيحات، يکی از زمينه های عمده م
بدان بودند، گمرکات شمال ايران در زير نظارت مامورين تزاری اداره می شد، بريگاد 
قزاق، يگانه نيروی مسلح با انضباط ايران، تحت فرماندهی مامورين و افسران تزاری قرار 

  .داشت
گيرد، از دست پروردگان محمد علی ميرزا که می بايست بزودی جای پدر عليل خود را ب

شاپشال و تا مغز استخوان وابسته به دولت تزاری بود و همانندی نظام حکومتی او را طبعا 
  .به سوی دربار تزاری می کشاند

برای دولت تزاری تامين سلطنت آينده وليعهد، براساس اصول استبدادی، در نهايت درجه 
 می توانست موقعيت مرجح خود را اهميت قرار داشت و با دست چنين پادشاهی نه تنها

برقرار نگهدارد، بلکه اميد داشت که بدست محمدعلی ميرزا، موقعيت هر چه مستحکم تری 
  .نسبت به رقيب جنوبی خويش بدست آورد

  
. اما بريتانيای کبير، در موقعيتی، قرار داشت از هر لحاظ در نقطه مقابل دولت تزاری روسيه

ی پيشرفته حکومت می کرد که طبعا استقرار نظام در بريتانيا يک دولت بورژواز
مشروطيت، از لحاظ ماهيت حکومتی، نمی توانست تهديدی برای آن باشد، خاصه آنکه 

بدين جهات و به سبب قرابت نسبی بين . بريتانيا را يک قاره تمام از ايران جدا می کرد
ی رفت که آن دولت، اگر نهضت انقالبی ايران و نظام حاکم بر بريتانيا، قاعدتا انتظار م

اما می دانيم که . پشتيبان انقالب ايران نباشد، اقال با آن درصدد معارضه و مخاصمت برنيايد
می دانيم که بورژوازی انقالبی ديروز، چون به قدرت رسيد، به حاکميت سرمايه . چنين نبود
حک شده بود، با آزادی، برابری، برادری، که بر روی پرچم بورژواهای انقالبی . تکيه کرد

رسيدن آن به قدرت، بدل شد به مانع بازدارنده ای در مقابل کشورهای رشد نيافته، و 
بورژوازی حاکم، با پشتيبانی از منحط ترين و ارتجاعی ترين نيروهای اجتماعی در اين 
کشورها، می کوشيد آنها را در رخوت قرون وسطايی ميخکوب کند و ثروت های طبيعی آنها 

در اين زمان مستعمرات بريتانيا در سراسرجهان مشرق و آفريقا گسترده . راج ببردرا به تا
هندوستان، اين شبه قاره با جمعيت وسيع خود، تابع امپراطوری بريتانيا شمرده می شد و . بود

هرگونه توسعه نهضت انقالبی درايران می توانست نهضت بيدار باش به توده های اسير اين 
  .ا را عليه بريتانيا برانگيزدسرزمين باشد و آنه

بريتانيا بر تمام خطه نيمه جنوبی ايران تسلطی بالمنازع داشت و اينک ديگر سال ها می 
گذشت که بريتانيا کبير پايه سيادت خود را بر سواحل جنوبی و شمالی خليج فارس مستقر 

  .بودکرده و اکثريت عظيم شيخ نشين های جنوب خليج را در بند اسارت خود کشيده 
در حقيقت به مرور زمان، در نيمه جنوبی ايران، و بخصوص در نقاط ساحلی، مامورين و 
امنای دولتی ايران، وابسته به مرکز فرماندهی بريتانيا در جنوب شده وجزء جيره خواران 

بنا براين هرگونه گسترش نهضت انقالبی در ايران نه تنها . شرکت هند شرقی در آمده بودند
يتانيا را در اين کشور، بلکه حاکميت آن را در مستمرات آسيائی به خطر می امتيازات بر

در عين . سازش با يک نهضت انقالبی اصيل در ايران برای بريتانيا امکان پذير نبود. افکند
حال بعلت تسلطی که دولت تزاری بر دربار سلطنتی ايران داشت، بريتانيا نمی توانست بدون 

ار کردن زير پای خود، برای درهم کوبيدن انقالب ايران دست در تدارک قبلی و بدون استو
دست دولت تزاری بگذارد، بدون چنين تدارکاتی، سرکوب انقالب ايران موقعيت يک سلطنت 
تحت نفوذ رقيب را در ايران استوارتر از پيش می ساخت و ميوه پيروزی ضد انقالب يک 

ن از نظرامپرياليسم بريتانيا بطورقطع می انقالب ايرا. سر به دامن دولت تزاری می افتاد
  . بايست درهم شکسته شود، اما بنحوی که به سود رقيب تمام نگردد

  .به اين جهات بود که بريتانيا در قبال نهضت انقالبی ايران يک روش دو پهلو در پيش گرفت



 

لت در ظاهر بی طرفی متمايل به جانبداری از انقالب و در باطن تالش برای کشاندن دو
  .تزاری به سازش برای سرکوب نهضت

اين را بسياری از مورخين، از . بريتانيا در سفارت خود را به روی مشروطه خواهان گشود
 و )١٩١٠ سال (جمله و در درجه اول پروفسور ادوارد براون، نويسنده تاريخ انقالب ايران 

لم در داخل نهضت انقالبی ياران ايرانی او، يعنی گروه تقی زاده، که نماينده يک روند ناسا
بريتانيا و در پايان تبرئه آن دولت از " حسن نيت"ايران بود، وسيله ای قرار دادند برای اثبات 

  .مسئوليت سرکوب انقالب
اين برآمد نه تنها به سود نهضت انجام نگرفت، بلکه مقدمه و زمينه ای بود در جهت نقض 

 باز بريتانيا می کوشيد تا دولت تزاری را در پس از سال ها. استقالل و تماميت ارضی ايران
تقسيم آسيا و از آن جمله ايران و در نتيجه سد کردن حدود نفوذ دولت تزاری در ايران، که 
پيوسته به سوی جنوب پيشروی می کرد، براه آورد، و دولت تزاری که خود را در موقعيت 

  . متفوقی می ديد، تن به اين محدوديت نمی داد
  

  ن راه را برضد انقالب هموارکردند سازشکارا
  

با آغازتحريکات انقالبی در ايران، فرصتی بدست بريتانيا افتاد که بطور ضمنی به دولت 
تزاری گوشزد کند که انقالب ايران در درجه اول يک همسايه ديوار به ديوار در معرض 

خواهد بود و خطر قرار می دهد و شعله اين آتش بالفاصله متوجه مرزهای آن سوی شمال 
يگانه راه فرو نشاندن اين شعله، سازش بين دو قدرتی است که از شمال و جنوب بر اين 

اين در حقيقت يکنوع گروکشی بود برای براه آوردن دولت تزاری، . کشور تسلط دارند
چنانکه به محض اينکه دولتين در پشت پرده به توافق برای محدود کردن منطقه های نفوذ در 

 ايران رسيدند، دولت بريتانيا، جازم و مصمم برای سرکوب انقالب ايران، با آسيا و در
نقطه اوج اين توافق کودتای خونين محمد . خاطری آسوده دست در دست دولت تزاری گذاشت

اما . علی ميرزا بدست لياخوف بود که به دوران نخست انقالب مشروطيت نقطه پايان گذاشت
گر پيروزی محمد علی ميرزا بر انقالبيون را تنها نتيجه مسلما خطای بزرگی خواهد بود ا

اين شکست را در عين حال عوامل داخلی . قدرت او و پشتيبانی دو قدرت امپرياليستی بدانيم
مذبذب، دو رو و نااستوار، که جمعا در حلقه فراماسونری بودند، از قبيل ناصر الملک، 

توسعه نهضت انقالبی و ايجاد انجمن های توده مشيرالدوله، تقی زاده و همتاهای آنها، که از 
ای، بمثابه ارگان مسلح انقالب، سخت هراسان شده بودند و سازش با محمد علی ميرزا را بر 
پيروزی کامل يک انقالب اصيل توده ای ترجيح می دادند، باعث شدند واين نخستين ضربه 

  . ای بود که از ناحيه اين گروه بر انقالب ايران وارد آمد
  

پايان حيات مجلس اول، در اثر پيروزی ضد انقالب، آغاز يک دوره مبارزه مسلحانه بود که 
رهبران   و ديگرعلی مسيو که خود پرورده مکتب ستارخاندر تبريز و در زير رهبری 

  . بود، آغاز گرديد"مرکز غيبی"
اری قرار اگر محمدعلی ميرزا و نيروهای ارتجاع سياه ايران مورد حمايت شديد روسيه تز

مورد حمايت مادی و معنوی و  يافتند ون روسيه تزاری پيوند انقالبيباداشتند، انقالبيون تبريز، 
در واقع پادزهر ضد انقالب از همان سرزمينی رسيد که ميليتاريسم . اين انقالبيون واقع شدند

  .را بر پيکرانقالب ايران پاشيده بودزهر خود تزاری 
قالب بزرگ فرانسه، در اين شعار خالصه می  از همان آغاز اناگر سياست تزاريسم روسيه،

، در بطن اين "دفاع از حقوق پادشاه فرانسه، دفاع از حقوق همه پادشاهان است" شد که، 
نظام اينک يک روسيه انقالبی بوجود آمده بود، که در قبال انقالب ايران، در حقيقت معتقد 

  ."مه انقالبات نجات بخش استدفاع از حقانيت انقالب ايران، دفاع از حقانيت ه"بود که، 



 

  : می نويسدماکسيم گورکیلنين ضمن نامه خود به 
ايران و هر .  می گوئيم چنين است، سرمايه داری شما را می بلعد)کارگران(آنچه ما به آنها "

. جای ديگر را خواهد بلعيد و به اينکار ادامه خواهد داد تا آنگاه که شما آن را سرنگون کنيد
  ...اينست حقيقت

بگذار آنها لياخوف های خود را به آن . يناکوف ها می توانند بروند در ايران راه آهن بسازند
وظيفه مارکسيست ها آنست که سرمايه داری را در پيشگاه کارگران افشاء . کشور بفرستند

  ".در برابر آن مقاومت کنيد. سرمايه شما را خفه می کند. کنند
تنها خود ايرانيان مقيم آن سامان، که سازمان سياسی خود چنين بود که از سرزمين قفقاز نه 

  بوجود آورده بودند، بلکه تعداد بی شماری از -اجتماعيون و عاميون -را بعنوان همت
اعضاء حزب سوسيال دمکرات قفقاز و تفليس، که در فنون جنگی آزموده بودند، به کمک 

  .انقالبيون آذربايجان شتافتند
تبريز با سوسيال دمکراسی روسيه و توسعه روحيه همبستگی بين اين رابطه نزديک مجاهدان 

نهضت و آن انقالب، نه تنها عرصه را بر محمد علی ميرزا تنگ کرد، بلکه برای دو قدرت 
امپرياليستی روسيه و بريتانيا مايه نگرانی مرگباری بود و لذا هر سه طرف را به تالش بدون 

  .اشتن سازمان مجاهدان وا داشتوقفه شبانه روزی برای از ميان برد
دولت تزاری درصدد مقابله مستقيم با مجاهدان برآمد، ولی در اينجا نيز بريتانيا نتوانست، 

  .پيش از اينکه زير پای خود را استوار سازد، با ورود قوای تزار به آذربايجان موافقت کند
ه مجاهدان تبريز، در برخی قيام و مقاومت قهرمانان. حوادث از نظری به مدد بريتانيا شتافت

  .نقاط ديگر ايران مردم را به جنب و جوش وا داشته بود
در شمال زمينه قيامی بدست گروهی از مجاهدان، که از طرف سوسيال دموکراسی قفقاز 

، که از سپهدار و همچنين يپرم خان و برادرانش و معزالسلطانپشتيبانی می شد، با شرکت 
بوجود " منبعد با ملت ستيزه نکند" گريخته و متعهد شده بود که رساال وسردار تبريز از جلو 

  .آمد
ولی بريتانيای . در جنوب نيز تحريکات انقالبی اصيلی آغاز گرديد که مرکز آن در بوشهربود

کبير، که با هرگونه تحرک اصيل ملی در قلمرو نفوذ خود به شدت معارضه کرده بود، با 
هن آبی های خود، اين اقدام را راسا با سرعت تمام وارد ساختن نيروی دريائی و پيرا

در اينجا بين . سرکوب کرد، اما در مقابل به ياری دوستان بختياری خود در اصفهان شتافت
سران ايل، به سرکردگی صمصام السلطنه، از يک طرف و محمد علی ميرزا از سوی ديگر 

، برادر صمصام، عضو لژ در اين هنگام سردار اسعد. اختالفات شديدی بروز کرده بود
 بازگشته بود، به خارجه انگلستانفراماسونری، که تازه از ديدار سر ادوارد گری، وزير 

 عليه محمد علی ميرزا قيام زير لوای مشروطيتبرادر پيوست و چنان صواب ديده شد که در 
  .کنند

 و نه فقط -ئیبا تمهيد اين مقدمات و در دنبال يک توطئه جهانی عليه همه نهضت های آسيا
 بريتانيای کبير، که از ديرگاه روابط بسيار نزديک با بختياری ها برقرار کرده بود و -ايران

اينک يکی از اعضای لژ فراماسونری را در راس تحريکات عشايری اين نواحی مشاهده می 
کرد، ديگر موجبی برای مانع شدن از ورود نيروهای تزاری به تبريز نمی ديد و قزاق های 
تزاری، بعنوان بازکردن راه خواربار، به سوی تبريز سرازير شدند و نيروهای مجاهد را به 

  .کلی در منگنه گذاشتند
  

  :لنين می نويسد
بدنبال لياخوف . قتل عام نوينی بدست قوای نيکالی خونخوار در انتظار انقالبيون ايران است"

رين ترديدی نمی توان داشت کوچکت... غيررسمی، اشغال رسمی آذربايجان صورت می گيرد
اين توطئه ... که آزادی عمل روسيه عليه انقالب ايران جزئی است از توطئه های ارتجاعی



 

امروز در بالکان، فردا در ايران و سرانجام ... ای است مستقيما برای خفه کردن انقالب آسيا
  ٢..."در آسيای صغير و غيره و غيره

  
. دست نيروهای انقالبی جنوب و شمال واژگون گرديدبساط قدرت مطلقه محمد علی ميرزا ب

حاصل جمع همه اينها آن که، در تهران يک نيروی انقالبی مرکب از قوای شمال، که خود 
معجونی بود از نيروهای انقالبی و فئودالی، و قوای جنوب مرکب از نيروهای خالص عشيره 

ر، در راس قوای شمالی، سپهبدا. ای و ايل بختياری حاکميت دولتی را در دست گرفت
قوای عشايری جنوب، . گرايشی به سوی شاه مخلوع و چشمی به سوی دولت تزاری داشت

در زير فرمان سردار اسعد با لژ فراماسونری بريتانيا مربوط و از آن راه با امپرياليزم 
 را در دست شاهزادگان تهران دست سردار اسعدلژ فراماسونری در . بريتانيا وابسته بود

خونخواری مانند عين الدوله، که يکسال تمام بر مردم آذربايجان باران مرگ بارانيده بود، 
شعاع السلطنه برادر شاه، ظل السطان عموی شاه و جالد مردم اصفهان و تقی زاده ها و 

  .نواب ها و مشيرالدوله ها و حکيمی ها و ديگر فراماسونرها گذاشت
" مخالفين مشروطه"، درصدد تصفيه حساب با اين ترکيب ناهمگون چون به قدرت رسيد

و معلوم شد که تعداد اين مخالفين، در تمام ايران، از شش تن تجاوز نمی کرد، که تنها . برآمد
يکی از ! سه تن از آنها از زمره اشراف و کشور مداران و سه تن ديگراز مردم عادی بودند

ياخوف انجام وظيفه می کرد و مانند اين سه تن آخر، آجودان باشی قزاق بود، که زير دست ل
در حالی که خود لياخوف به مجلس شورا رفت و . پنج تن ديگر به چوبه دار آويزان شد

شمشير کمر خود را باز کرد و در مقابل سرداراسعد گذاشت و سردار شمشيررا بار ديگر به 
و اين ! استوظيفه سرداری خود عمل کرده ه بر او ايرادی نيست او ب: کمراو بست و گفت

يکی از عمده ترين نقاط ضعف قيام مسلحی بود که محمد علی شاه را از کشور راند، و از 
خاصيت طبقاتی فاتحين تهران و دلبستگی های آن ها به قدرت های امپرياليستی ناشی می 

 با شعف )فاتحين تهران(" رفورماتورها"بهمين جهت است که پروفسور ادوارد براون بر . شد
در بخشش گناهان و چشم پوشی از گناه خرابکاران يا به اصطالح "ود می فرستد که تمام در

کيفر تبهکاران، که با بکار بردن نيرو و نفوذ خود شاه پيشين را در سياست ارتجاعی حمايت 
اينک مصلحين يا رفورماتور . و تقويت نموده و در تباهی مشروطيت پافشاری می نمودند

 بزرگ منشانه تری از جوانان ترک که در انقالب آن کشور در های ايران روش کريمانه و
  ." به مخالفين انقالب نشان دادند در پيش گرفتند١٩٠٩اوايل 

بسيار مطلوب بود، " روش کريمانه"آری، برای آقای پروفسور و دو قدرت امپرياليستی اين 
رفورماتورهای " اتفاق زيرا با اين عفو و بخشايش، ماده های فساد بر جای ماندند و اينها، به

، شيرازه های از هم گسيخته رابطه با دو قدرت امپرياليستی را بار ديگر برقرار "بخشايش گر
  .ساختند

و آنگاه نوبه تصفيه حساب با نيروهای مسلح مجاهدان آذربايجان فرا رسيد که خار چشم هر 
  .ايران بودند" انقالبی"دو قدرت امپرياليستی و دولت 

مشترکا به هر حيله و دستان بود، حتی با توسل به قوه قهريه، تحت رياست يپرم اين سه نيرو 
  .را به تهران کشاندند خان و سردار بهادر، پسر سردار اسعد، سردار و ساالر

هائی دوگونه  در مورد يپرم خان، ما با يکی از شخصيت های جالب قيام با صفات و خصلت
البی بود، با استعداد سرشار سازماندهی و در وی از يک سو فردی انق. سر و کار داريم

  .کارهای انقالبی خود قاطع و بی تزلزل
از سوی ديگر عضويت حزب داشناکيون، حزب بورژوازی بزرگ ارامنه را داشت و در 

اين وابستگی ها او .  بود)عين حال وابسته به سازمان سوسياليست های انقالبی روسيه  اس ار
                                      
2 ٢٤و٢٢،٢٣ن انگلیسی، صفحه هنضت های رهائی خبش، از لنین، بزبا   



 

به سوسيال دموکراسی روسيه و نسبت به مجاهدان آذربايجانی که را به مخالفت شديد نسبت 
  .با اين حزب همبستگی داشتند، می کشانيد

پس  از انتقال سردار و ساالر به تهران، توطئه مرگباری عليه آنها چيده شد که هدف اساسی 
 خارجه دو سفارت روسيه و بريتانيا، به اتفاق وزير. آن، از بين بردن ستاد مسلح انقالب بود
باغ کارگردانی اين تراژدی، که منجر به فاجعه . وقت، در مرکز اين توطئه قرار داشتند

خصومت شديد او .  و زخمی و زمين گير شدن سردار گرديد بعهده يپرم خان واگذار شداتابک
با تمام انديشه های سوسيال دموکراسی، که سردار و مجاهدان تبريز از جمله مظاهر آن 

ی در او قوت داشت و آن چنان پرده ای جلوی چشمان او کشيده بود، که مجال بودند، به حد
وی بدون توجه به اينکه اقدام و عملش به سود کدام . تامل درباره عواقب کار به او نمی داد

محافل و کدام قدرت های اسارتگر خارجی تمام می شود، درصدد پايان دادن بکار سردار و 
  .ساالر برآمد

 اند که عمل يپرم را در معارضه با مجاهدان اصيل آذربايجان معلول فريب کسانی کوشيده
فرضا اين ادعا را قبول کنيم، بايد بگوئيم که يپرم خان فريب . خوردگی او به شمار آورند

خورد، زيرا روحا و فکرا آماده اين فريب خوردن بود، عوامل ذهنی و تعصبات عقيدتی او از 
در آن زمان با طبقه حاکمه پيدا کرده بود از سوی ديگر، او را يک سو، و وابستگی هائی که 

بدين سان . در سراشيب فريب خوردگی به پيش راند تا در کنار ضد انقالبی ها جای گرفت
استقامت رای و پشتکاری که ديروز صرف مبارزه عليه دربارمحمد علی ميرزا می شد، 

  .فاجعه پارک اتابک را به بار آورداينک برای سرکوب ستاد اصيل انقالب بکار افتاد و 
چون اين خار از سر راه قدرت های امپرياليستی برداشته شد، آنها موقع را مغتنم شمردند تا 
با دستياری دستگاه حاکمه خود ايران، که اينک بطور عمده بدست فراماسونری ها افتاده بود، 

  .و بن ريشه کن سازنداساس مشروطيت را، که تنها اسکلتی از آن باقی بود، از بيخ 
  .تدريج زمان دخالت های مستقيم، اعتراضات و ايرادات و اتمام حجت ها فرا رسيد بدينسان، ب

چون مجلس دوم و خاصه فراکسيون دموکرات حاضر نبودند زير بار قبول اولتيماتوم بروند، 
اکثريت باز هم يپرم خان بود که قدم پيش گذاشت و با دادن يک اتمام حجت چهار ساعته، 

مجلس را ناگزير به قبول تشکيل کميسيون مخصوصی برای فيصله دادن به اين کار ساخت، 
و اين کميسيون به اميد اينکه شايد مجلس را از تعطيل شدن برهاند به قبول اولتيماتوم رای 

  .داد
 آذر ماه، دولت آمادگی خود را برای قبول اولتيماتوم به اطالع سفارتين ٢٩عصر روز

 آذر، در گيالن و آذربايجان تجاوز قوای تزاری به ادارات دولتی و مجاهدان ٣٠ روز.رسانيد
  .در گيالن، در همان روز اول، کار به پايان غمناک خود رسيد. آغاز شد

در تبريز، مجاهدان که دارای نيروی مجهزی بودند، با تصويب ضياء الدوله و ثقه االسالم،  
ه چهار روز بطول انجاميد، بين آنها و قوای مسلح تزاری به دفاع از خود پرداختند و جنگی ک

  .آغاز شد
انعکاس اين خبرها مطبوعات و محافل ملی را برآشفت و عليه اين تبهکاری ها فرياد 
اعتراض بلند کردند، ولی آنچه موجب خشم و نگرانی محافل ملی گرديد، به دولت دل داد، تا 

عطيل بکشاند تا اخبار راجع به حوادث گيالن و باز هم با دست يپرم خان مطبوعات را به ت
با بسته شدن مطبوعات، مجلس نيز بدون پشت و پناه ماند و . تبريز در جائی انعکاس نيابد

روز دوم دی ماه، ناصرالملک نايب السلطنه، بار ديگر بموجب فرمانی دستور تعطيل مجلس 
  .را صادر کرد

ود، قبول اولتيماتوم را گردن نهاد، اينک با مجلسی که تنها دو روز پيش، به اميد بقای خ
بدنامی و در حالی که ديگر بين توده های مردم آبروئی برای آن نمانده بود، به تعطيل کشانده 

اين جريان اسف بار، که به کودتای ناصرالملک شهرت يافته است، فاجعه انگيزترين . شد
ردگی و چه از لحاظ دوام نتايج حادثه ای بود که، چه از لحاظ ژرفائی و چه از نظر گست



 

در اين . وخامت بار آن، کودتای خونين محمد علی ميرزا را بکلی تحت الشعاع خود قرار داد
 گريه را به مستی -، شاعر ملی ايران، تصنيف معروف خود راابوالقاسم عارفزمان بود که 
  :ه می شد ساخت، که در بند دوم آن گفت-  شکوه ها ز دست زمانه کردم-بهانه کردم

  شد چو ناصرالملک، مملکتدار
  اغيارخانه ماند و 

  ارليس غيرفی الد
  زين سپس حريفان خدا نگهدار
  . من ديگربه ميخانه خانه کردم

  
 آذر ٣٠پس از تعطيل مجلس و به بند کشيدن مطبوعات، دولت ايران با دست باز، در شب 

اين ابراز . ر دو سفارت اطالع داد، آمادگی خود را برای قبول مواد اولتيماتوم به ه١٢٨٩ماه 
آمادگی به منزله صدور فرمان موافقت با تعرض های وسيع عليه تمام مظاهر مشروطيت، به 
خصوص در همه نقاط شمالی، مرکز تحريکات انقالبی بود، اين تعرض ها در گيالن و 

  .ستندنيروهای مجاهد گيالن زود درهم شک. مخصوصا آذربايجان با شدت تمام آغاز گرديد
 )!(بهمين جهت از طرف دولت انقالبی . در تبريز، مقر مجاهدان قهرمان مقاومت شديدتر بود

و با اين . دستور داده شد که مجاهدان به مقاومت خود پايان دهند و اسلحه خود را تسليم کنند
 .تسليم، قوای تزاری برای قلع و قمع بازماندگان نسل شجاعان، با دست بازتری وارد عمل شد

و در اين هنگام بود که ثقه االسالم، دو فرزند رشيد علی مسيو، که يکی از آنها به هنگام 
 سال داشت، و برادر کوچکتر ستارخان و عده ای ديگر از رهبران مجاهدان ١۶اعدام فقط 

بدست قوای تزار به باالی دار رفتند، در حالی که در حقيقت اين دست جنايتکار گروه 
کشور بود که به خاطر حفظ منافع طبقاتی خويش، خود را بزير دامن فرمانروا در مرکز 

قدرت های امپرياليستی و استعماری کشانده و حلقه های طناب دار بر گردن اين قهرمانان 
  !جان باز استوار کرده بود

  


