
 
 

 

 !ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
 

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

آورد  دو برخورد به دست
 انقالب مشروطيت

در برخورد به قانون اساسی انقالب مشروطيت که از 
منظر تاريخی خونبهای انقالب مردم ايران است و 
چگونگی ارزيابی آن می توان به روش علمی متکی شد و 

اينکه درک علمی را به گور سپرد و به ذهنی گرائی و يا 
کمونيستها همواره در ارزيابيهای . خيالبافی چنگ انداخت

خويش به معيارهای ماترياليسم تاريخی وفادارند و 
رويدادهای اجتماعی را در متن شرايط مشخص تاريخی 

ارزيابی ار انقالب . مورد سنجش قرار می دهند
نی ـاساسی آن از اين قاعده مستثمشروطيت ايران و قانون 

 .نيست
انقالب مشروطيت از آن نوع انقالبات بورژوائی بود که 

 روسيه و فعاليت ١٩٠٥بشدت تحت تاثير انقالب 
قرار داشت و در ) سوسيال دموکراسی قفقاز(بلشويکها

آستانه آغاز جنگ جهانی امپرياليستی برای تقسيم مجدد 
ن به وقوع پيوست و جهان و رشد نهضت پرولتاريائی جها

باين جهت هم جنبه ضد امپرياليستی بخود گرفت و هم با 
تکيه به ايده مترقی سوسيال دموکراتهای قفقاز ضد استبداد 

اين انقالب . مذهبی و روابط عقب مانده اجتماعی بود
بورژوائی در زمانی به وقوع پيوست که عمر تاريخی 

رياليسم سرمايه داری جهانی به پايان می رسيد و امپ
بمنزله ارتجاع محض و سياه در پی تقسيم جهان و قتل عام 

تنها انقالب پرولتری می توانست به اين روند . عمومی بود
مخوف نقطه پايانی بگذارد که در انقالب کبير اکتبر 

انقالب مشروطيت عليرغم ماهيت بورژوائی . گذاشت
خويش در متن چنين شرايط تاريخی به وقوع پيوست و 

ست که مقام تاريخی آن با انقالبات بورژوائی اين ا
اين انقالب مردم را در مرکز توجه . متعارف متفاوت است

قرار می داد و برای آنها حقوقی قايل می شد که تا به آن 
. روز از جانب شاهان و روحانيت بزير پا گذاشته می شد

، عليرغم شرکت انقالب مشروطيت عليرغم ناکامی هايش
ضربات سختی به پيکر ارتجاع ايران  در آن ناچيز دهقانان

استبداد شاهی را . اعم از سلطنت و روحانيت وارد ساخت
به بند کشيد و به ملت ايران حقوقی را اهداء کرد که مذهب 
اسالم آنها را از ملت ايران دريغ می کرد و کفر محض به 

 .حساب می آورد
 دست راستی های نيهيليست نظير خمينيستها از ديدگاه

استبداد دينی با نفس اينکه قانون اساسی مشروطيت بر 
 ٢ادامه در صفحه ...رکن اراده ملت متکی است با اين

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  مل هفتـــــاــ س – م شـدوره شــــ
٢٠٠۶  سپتامبر –١٣٨۵شهريور–٧٨ مارهـش

  طاهری-مقاله ارسالی از رفيق ميم  

 شاه و شيخ
 
، سرانجام با روی کار آمدن رضا شاه الب مشروطيت ايران پس از فراز و نشيب های گوناگونانق

، ناشی اين سرکوبی ناشی از بناحق بودن انقالب و به معنای شکست نهائی انقالب نبود. سرکوب گرديد
رکوب انقالب های ديگری هم س. از عدم تناسب آرمانهای انقالبی مدرن با جامعه و فرهنگ ايران نبود

انقالب کبير جهانشمول .  سرکوبيش را ناشی از به نا حق بودنش می پنداشتند،شدند که تنها ضد انقالبيون
چرا به . انقالب کبير جهانشمول اکتبر روسيه پس از سه دهه سرکوب گشت. فرانسه بزودی سرکوب شد

 پنجاه و هفت دگر چه از انقالب بهمن. راه دور برويم؟ نهضت ملی شدن نفت خودمان هم سرکوب گرديد
 اگر هر چه را که سرکوب .، سرکوبی بيشتر انقالب ها را می نماياندبگوئيم؟ نگاهی غم انگيز به تاريخ

، بهتر است بدنبال ، بهتر است بدنبال پيروزمندان و استيال يافتگان برويم، بناحق انگاريمکردند
 .استعمارگران و سپس امپرياليسم راه بيفتيم

، و هر انقالب بزرگ ديگری اما راهی که انقالب مشروطه گشود. سرکوب گرديد  مشروطيت،آری
برای تقريبا نخستين . روحيه مشروطه خواهی در سرزمين ما بر جا ماند. ، ديگر بازگشتنی نبودگشود

، هزاران شخصيت اجتماعی. ، آزاديخواهی پاشيدبار در کشوری از خاور زمين تخم استقالل طلبی
، شعارهائی را مطرح ساخت که ديگر زدودنی نبود. دانشمند پرورش داد هنرمند و، ، شاعرنويسنده

اين شعارها رضا . ماند باقی – دوران رضا شاه و پس از آن -دوباره و چند باره در جنبش های بعدی
منتها با محتوی و ، دوران کنونی را هم پشت سر خواهند گذاشت. شاه و فرزندش را پشت سرگذاشتند

 .  تاريخی بيشتر جور در آيد، که به قواره مرحله کنونیل تر و عالی تریکيفيت کام
، جدائی قوای سه ، اخراج نيروهای بيگانهاستقالل: شعارهائی که انقالب مشروطه آورد از اين قبيل بود

، ، امنيت انسانها و قوميتس، جن، مذهب، تساوی انسانها عليرغم مليت، نجات و رفاه مردم ستمکشگانه
، ، اصالحات ارضی، شناسائی حق مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسی و فکری آنهاآزادی

بديهی است که اين انقالب با ... ، عدم دخالت دين در سياستتعليمات و آموزش مجانی برای مستمندان
، کمبود و نارسائی هم توجه به رشد نيروهای سياسی و اجتماعی امروز و با توجه به ضروريات امروز

، از جمله اينکه رهبری انقالب را عناصر ليبرال طبقات باالی جامعه تشکيل می دادند که در آن تداش
قانون اساسی و بيرون .  در صدد سازش با استبداد و خاموش کردن انقالب هستند– و امروز هم –زمان 

ف و گرگانی با ، اعيان و اشرا، اما ميوه آنرا عناصر ليبرالراندن شاه با فداکاری توده ها عملی شد
سرکوبی انقالب در اثر اتحاد . روحانيت نيز سهم خودش را گرفت و رفت. رخت و چوب شبانی چيدند

سرانجام به فرمان امپرياليسم . نيروهای ارتجاعی و دخالت مسلحانه امپرياليسم روس و انگليس بود
 . شليک کرد–پهلوی  بعدا –، تير خالص را رضا خان سواد کوهی انگليس

، نيازی به رهبری از ثمرات انقالب اتکاء به نفس مردم بود که دريافتند که برای رهائی و ترقیيکی 
متاسفانه روحانيت در انقالب . ه روحانيت انجام گرفت و عليجنبش ملی شدن نفت بدوِن. روحانيت نيست

 .، اما نقشی برای خرابکاریبهمن نقش بزرگی داشت
،  به کارند که ما در اينجا فقط به نقش روحانيت اشاره می کنيمدر شکست جنبشها عوامل گوناگونی دست

 .بدون اينکه بخواهيم عوامل ديگر را ناديده بگيريم
 ٭٭٭

، دو نيروی فکری جامعه را ، گرچه در تباعد و رقابت با يکديگرروحانيون ونيروی روشنفکری جامعه
، گرچه قدرت ، ملیشمکشهای طبقاتی، در مبارزات و کتشکيل می دهند که البته قائم به ذات نيستند

، در اين خدمت ، خود نيز در خدمت يک طبقه و يا يک ملت قرار گرفتهسياسی را برای خود خواستارند
 .، خواه خود بدانند و خواه ندانندعمل می کنند
 گرچه نه - معموال خدمتکار طبقات بازدارنده جامعه و روشنفکران– گر چه نه هميشه-روحانيون
در جائی که قدرت سياسی به دست و يا به . عموال در خدمت طبقات پيشرو جامعه قرار دارند م-هميشه

به ترديد می افتد که آيا به آزاد . ؤمن محدود می شود، آزاد انديشی مرد مکمک مذهب انجام می گيرد
آنگونه  آنوقت است که تمام موسسات جامعه بايد .، يا به فرمان روحانيت گردن نهدانديشی ادامه دهد

تنظيم شود که در تضاد با مقدرات الهی نيفتد و مقدرات الهی آنگونه که تا کنون ديده ايم در حمايت 
ديديم که مقدرات الهی شمشيری به دست امام خمينی داد که جوی . طبقات ستمديده و سرکوفته نيست

اد که بين دجله و  شمشيری هم بدست حضرت بوش د،خون بهترين فرزندان سرزمين ما را براه اندازد
هر دو اين حضرات از مقدرات الهی الهام . ، هر چون و چرا گوئی را گردن زند، و نه تنها آنجافرات

 .يافته بودند
از خاطرمان نرود . ، اما پاک نيست، گرچه در قياس با روحانيون جالی بيشتری داردآئينه روشنفکران

جلوی پای .. .، آل احمد، بازرگانشريعتی، که چگونه بسياری از روشنفکران پوپوليست خودمان
 ....، فرش سرخ پهن کردند که بيايند و حضرات عمامه به سرها را جاروب کردند

ببينيم که از جمله همين آل احمد چگونه تاريخ و حقيقت را وارونه ساخت و به مردم  و روشنفکران 
اکنون می خواهم با .. .“: زان شويد، به عبای روحانيون آوياندرز داد که اگر می خواهيد پيروز شويد

نگاهی سريع حاصل مبارزات صد ساله اخير را طرح کنم و نشان دهم که هر جا روحانيت و 
ه اجتماعی بردی هست و ، در مبارز  می رونديا در پی هم زمان با هم دوش بدوش هم روشنفکرِی
و روشنفکری به موازات و در تباعد تا منع تنباکو روحانيت  ... قدمی به سوی تکامل و تحولپيشرفتی و 

 عمل کرد و ]؟[در ماجرای تنباکو که روحانيت به تنهائی . از يکديگر گام می زنند و هر دو بی اثراند
روشنفکر زمانه و نيز حکومت را به  چون –کو کوتاه کرد ا يعنی که دست استعمار را از تنب-ردظاهرا ُب

رد در تنباکو باخت بزرگتری شد در ماجرای امتياز جه ُب، تنهايش گذاشتند و نتيوحشت انداخته بود
  ٢ادامه در صفحه ...در قضيه مشروطه گويا از آن ماجرا درس عبرتی گرفته... گمرک و نفت
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 راه مبارزه دموکراتيک و آموزش مردم در اين سر
اين فقدان تجربه و يا کمبودها . عرصه پيکار است و بود

زمانی به چشم می آيد که با سرنگونی رژيم منفور پهلوی 
آنچه تکامل يافت قانون اساسی انقالب مشروطيت ايران 

، روح انقالب متکی بر اقتضای زمانی و مکانی نبود
ی سپرده شد و تنها الشه آن در مشروطيت به فراموش

 “چپ “.بهشت زهرا با دست خمينی به گور سپرده شد
بخشی از . نيهيليست در اين خاکسپاری پای کوبی می کرد

 است که می خواهد در “چپی“ نيهيليست همان “چپ“اين 
در الشه بخاک سپرده مشروطيت جان تازه بدمد و جنازه 

تجربه .  ای ببخشدرد رفراندم جان تازهگذشتگان را با ِو
 .اندوزی وی از انقالب مشروطيت نيز واژگونه است

انقالبی کاذب نه در گذشته درک درستی از “ چپ“اين 
دستآوردهای انقالب مشروطيت ايران داشت و می فهميد 
که چه پتانسيل مهمی در مبارزه مردم برای حفظ 
دستآوردهای انقالب مشروطيت و روح پر شکوه آن که 

، روحانيت و امپرياليسم تجلی می عليه درباردر مبارزه 
 . کرد نهفته است و نه درک درستی امروزه از آن دارد

، امپرياليسم و انقالب مشروطيت اساسا بر ضد استبداد
ارتجاع بود و می خواست مردم را در مرکز تحوالت 
قرار دهد و حقوق آنها را زنده کند و سدهای سنتی قرون 

 جامعه را سرافرازانه به پيش وسطائی را درهم شکند و
 محدوديت موفقيت آن در محدوديت تاريخ .رهنمون شود
، درجه به آرايش قوای طبقاتی در ايران. تحول آن بود

و رشد طبقه کارگر و مناسبات سرمايه داری در ايران 
ولی عليرغم آن . تحوالت عرصه سياسی جهان وابسته بود

مرگ آور به گام بزرگی به پيش بود که با ضربه ای 
دربار و روحانيت راه خويش را از ميان تاريکی های 

روح بزرگ اين انقالب و تکامل آن به ما . متعفن گشود
می آموزد که بايد به بساط دربار و روحانيت و سلطه 

بايد تکيه را بر مردم قرار داد و آنهم . امپرياليسم پايان داد
و آنها را اکثريت شکننده مردم که همان زحمتکشان باشند 

. با حقوقشان آشنا ساخت و در سرنوشتشان شرکت داد
روح بزرگ انقالب مشروطيت به ما می آموزد که بايد با 
انقالب بنيادی تر و عظيم تر روحانيت منفور و متعفن را 
در کنار دربار پهلوی دفن کرد و مضمون غنی اين انقالب 

شد که از انقالب بعدی ايران بايد انقالبی با. را تکامل داد
تجارب انقالب مشروطيت و انقالب بهمن بيآموزد و به 

انقالب آتی . توده تاريخساز مردم زحمتکش متکی شود
ايران بايد خواست حيدر خان و ستار خان را در ايران 

انقالب مشروطيت که جامعه ايران را از خواب . عملی کند
بيدار کرد و از قعر تاريخ به بيرون کشيد ماهيتا يک 

الب بورژوائی بود ولی توصيف ماهيت بورژوائی اين انق
انقالب که يک واقعيت طبقاتی است هرگز از اهميت 

دربار پهلوی و روحانيت هر دو . تاريخی آن نمی کاهد
. مشترکا اين انقالب را با دستآوردهای آن به گور سپردند

ا نخواست در عرصه يکاذب نيز نتوانست و “ چپ“
آبديده شود و توده مردم را با ک وا دموکراتيژمبارزه بور

وقت ““ چپ“آن . روح دموکراتيک انقالب صيقل دهد
که برايش ارزش قايل  را “پرداختن به کار دموکراتيک

 و هنوز هم نداشتنبود و مورد تمسخر قرار می داد 
ندارد، سياستش سياست همه چيز و يا هيچ چيز بود و 

 “قالبیان“می خواست کار را به صورت . هنوز هم هست
چنان گرفتار آمد “ يکسره کاری“يکسره کند و در دام اين 

که هنوز بر واقعيات چشم نگشوده است و تاريخ را 
هنوز خويش را متکبرانه مبنای . بررسی می کنديستی يلنيه

جهان و انقالب می داند و عليرغم فقدان دستآورد در 
جنبش کمونيستی بر دستآوردهای انقالبی حزب کمونيست 

صد سالگی . ن و حزب توده ايران خط بطالن می کشدايرا
انقالب مشروطيت و دستآوردهای با شکوه آن شايد 
بيدارباشی برای آنهائی باشد که می خواهند بيآموزند و می 

 ****  .آموزند

 ...دو برخورد
در احکام و تصورات پوچ آنها . انقالب مخالف بودند 
است و منتج از “ اراده الهی“خود ناشی از “ تاراده مل“

يص  و ملت به جرم اينکه صغير و فاقد قدرت تشخآن است
 .است همواره به افسار روحانيت افسارگسيخته نياز دارد

مردم فاقد حقوق و قدرت تشخيص اند ولی در عوض 
دارای وظايف بی حد و مرز می باشند که در بارگاه الهی 

حضور فعال مردم در انقالب . بايد متعهد اجرای آنها شوند
مشروطيت و مهری که آنها به قانون اساسی زده بودند 

نه دربار و نه . رت روحانيت در ايران بودمورد نف
روحانيت هيچگاه به روح قانون اساسی ايران تن در ندادند 

تا اينکه . و از دسيسه و توطئه عليه آن دست بر نداشتند
رضا خان قلدر و پسرش آنرا کامال به خاک سپردند و 

 . جنازه آنرا در انقالب بهمن به روحانيت تقديم کردند
روح قانون اساسی که نقش استبداد مذهبی روحانيت که با 

 قوای سه گانه ،و دستاربندان را بشدت تقليل داده بود
 منفک کرده ،را در عين ايجاد، مجريه و قضائيه مقننه
 داوری بر اساس فقه اسالمی و قصاص اسالمی را ،بود

 می ديدند که قانون ، ناراضی بودند،بی اعتبار ساخته بود
داد شاهی و مذهبی را بطور اساسی ايران نقش استب

برجسته ای باطل ساخته و از تحوالت و تجربه بشريت 
آنها عليرغم همدستی با دربار . پيشرفته الهام می گيرد

برای ايجاد جبهه متحد سلطنت و روحانيت برضد توده 
از اين منظر دربار و روحانيت . مردم همدست بودند

رار داشتند هميشه در جدل با دستآورد انقالب مشروطيت ق
 .و دارند

در کنار اين برخورد دست راستيها برخورد نيهيليستهای 
 هاست که برای قانون اساسی ايران پشيزی “چپی“دست 

ارزش قايل نبودند و استناد به تجاوزات دربار به قانون 
اساسی را که عرصه جديدی از مبارزه دموکراتيک بدست 

انون اساسی می داد و در خدمت تکامل و حمايت از روح ق
قرار داشت در کنار حمايت از نظام شاهنشاهی قرار می 

آنها نمی فهميدند که کمونيستها بايد رهبری مبارزه . دادند
دموکراتيک را در اين عرصه به کف گيرند و پرچمدار 

آنها . مخالفت با دستبردهای دربار به قانون اساسی باشند
ت بعدی پديد نمی فهميدند که تا زمانيکه همه شرايط تحوال

نيآمده است حفظ شرايط قبلی و دستآوردهای آن ضروری 
آنها نمی فهميدند که می بايست با عقبگرد تاريخ که . است

افشاء . تمايل حاکميت ارتجاعی است دائما مبارزه کرد
گری در قبال تجاوزات به قانون اساسی برای آنها ارزش 

نتهی می انقالبی نداشت و به زعم آنها به گمراهی مردم م
آنها هوادار آن بودند که بايد کارهای بزرگ کرد و . شد

کار را بيکباره يکسره کرد و به جای تکيه مقتضی و 
شايسته به خيانت رژيم محمد رضا شاه با سرنگونی نظام 

 هميشه نقطه دسلطنت به تجاوزات به قانون اساسی باي
آنها نمی ديدند که عرصه بزرگ مبارزه . پايانی گذارد

راتيک را ترک کرده اند و خودشان در اين دريای دموک
.  در خشکی شنا می کنند،مبارزه دموکراتيک نيآموخته

نيهليست که فکر می کند مبنای پيدايش تاريخ است “ چپ“
خواستار  ،پيش يافته ای متکی نيستی  گذشته رو ب

 قانع نيست “کم“، به  است“همه چيز يا هيچ چيز“سياست 
است و  شرايط کمترين ممکنات در“ سنگ بزرگ“هوادار

سنگ “که ملهم از سياست هر نوع شکل مبارزه را 
.  رفرميستی و اپورتونيستی تلقی می کند، نباشد“بزرگ

وی در حالی که خودش هرگز دستآورد بزرگی نداشته 
 هاست همه دستآوردهای بزرگ گذشته را بی اهميت جلو

بزرگ طبيعا نفی نيهيليستی قانون اساسی و روح . می دهد
آن به آنجا می رسيد که زبان افشاء گری و انتقاد به 
استهزاء کشيده شود و عمال بسته گردد و مبارزه در 
عرصه دموکراتيک تعميق نيافته و شعور اجتماعی هم در 
مردم و هم در نيروهای رهبری کننده آنها توسعه نيابد و 

انقالبيگری کاذب مانع بزرگی بر . به اعماق ريشه ندواند

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران

 ...شاه و شيخ
 شد که روحانيت و روشنفکری پا به پای هم  

 ...  ردی داشتندحرکت کردند و ناچار مختصر ُب
 تعويض سلطنت  و]رضا شاه[بعد قضيه کودتاست 

اما ... ]؟[که روحانيت به آن رضايت نداد 
، بعد قضيه شهريور روشنفکران رضايت دادند

 که باز ]؟[ و دوره هرج و مرج]١٣٢٠[ است
روحانيت و روشنفکری در تباعد از يکديگر عمل 

بعد قضيه ملی شدن صنعت نفت ...می کنند
اگر روشنفکر و روحانی هر يک “و ) ١(“...است

انه ای نمی زدند و در موارد حساس ساز جداگ
... نهضت ها دوش به دوش هم عمل می کردند

هرگز چنين اشتباهات و شکست هائی پيش نمی 
جبهه ملی که در مدت کوتاه تری “و ... )٢(“آمد

در مقايسه با پيروان [نفوذ بيشتری در جمع کرد
 به علت تکيه ای بود که به ]کمونيسم و سوسياليسم

 .)٣(“روحانيت کرد
اينهمه انحراف از حقيقت در چند جمله کوتاه بی 

، مهارت ويژه ای می طلبد که سر و ته چپاندن
واقعيت اينست که .  استاد آن بود احمدلجالل آ

روحانيت در اين يا آن گوشه تاريخ خواه آگاهانه و 
، هم گام با جنبش های خواه از روی سوء تفاهم

م قرار رهائی بخش و آزادی طلبانه توده های مرد
، اما کارنامه عمومی اش خيانت به اين گرفته

جنبش ها و از پشت خنجر کوفتن به مبارزان راه 
 .در کشور ما باالخص، صلح و آزادی بوده است

در اينجا جای آن نيست که جنبش های هزاران 
ساله ايران را موشکافی کنيم تا نقش بازدارنده 

فرصت کوتاهی . مذهب و روحانيت افشاء گردد
ست که به اين نقش بازدارنده  در جنبش تنباکو و ه

به ويژه انقالب مشروطه  که اکنون صدمين 
 .سالگرد آنرا جشن می گيريم اشاره کوتاهی رود

ميرزای شيرازی با يک فتوای “ادعا می شود که 
ساده تومار امتياز تنباکو را در نوشت و نشان داد 
که روحانيت چه پايگاهی است و نيز چه 

می دانيم اين ادعا بازتاب گوشه ای ). ٤(“خطری
پربها دادن به گوشه ای از . از واقعيت است

، رويگردانی از حقيقت ، در واقعيت امرواقعيت اما
 .است

جنبش تنباکو عالوه بر جهات اقتصادی و مذهبی 
اش جنبشی بود سياسی با شرکت کنندگان فراوان و 

 :انگيزه های گوناگون
اقتصادی و توده مردم که زير فشار  -

 .سياسی جانشان به لب رسيده بود
روشنفکرانی که بدنبال فضای آزاد  -

 .تنفس می گشتند
برخی از درباريان و اشراف که جمود  -

سياسی و سلطنت چهل و چند ساله ناصرالدين شاه 
 .حوصله شان را سر آورده بود

روسيه تزاری بود که نفوذ انگلستان را  -
 .فتتا سرحدات خود می ديد و نمی پذير

روحانيت هم بود که نفوذ سياسی و  -
، فرهنگی غرب را مخاطره ای برای جهان اسالم

فرهنگ اسالمی و سنتی و منافع حياتی خود 
 .احساس می کرد

زيرا . نقش روحانيت بيش از همه بحث انگيز است
، در ء جنبش دست داشتروحانيت نه تنها در اعتال

ی از جمله شعارها. فرونشاندن آن نيز سهيم بود
، تا حد برقراری جنبش برانداختن ناصرالدين شاه

 شب نامه ها و شعارهائی که ارائه .جمهوری بود
، بازتاب خشم مردم بود که پشت دربار و می گشت

  ٣ادامه در صفحه ...شاه را لرزاند که به
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از اين پس اعم فعاليت روحانيت آرام کردن و 
خاموش ساختن خشم مردم بود که بيش از اين 

، و يا مطالبه می کردند که به دست آورده بودند
 .، بدست نياورده بودنديمبهتر بگوئ

اما قرارداد رژی برای طرف انگليسی مخارج 
فراوانی به بار آورده بود که البته تاسيسات و رفت 
، و آمدها و سرمايه گذاری ها بخش کوچک آن بود

بخش بزرگتر را رشوه های هنگفتی تشکيل می داد 
، صدراعظم امين که کمپانی رژی به دربار

 در .پرداخته بود“ ءاعلم“السلطان و بخشی از 
مورد پرداخت اين رشوه ها اسناد فراوانی هست 

، ءعباس ملک آرا. که در اين مختصر نمی گنجد
، در خاطرات خود می برادر ناصرالدين شاه 

خواه نا خواه شاه را راضی کردند که ...“: دنويس
بدون رسيدگی به حساب در ظرف چهل سال مبلغ 

رئيس . ع بدهندپانصد هزار ليره انگليسی با فر
، باالخره فرع را در صد شش می خواست“ رژی“

درصد پنج قطع شد که تقريبا معادل دوازده کرور 
، کال پانصد هزار ليره انگليسی به پول ايران

غرامت بدهد و قرار نوشتند و هر کس هر چه 
رشوه گرفته بود در کيسه اش ماند و ضرر همه را 

ز رعيت بيچاره ن شاه گذاشتند که ابا عالوه به گرد
 )٧(“.، چنين شدگرفته به فرنگی بدهد

ء اعالم از اين سفره سهمی نگرفته بودند آيا علما
 که جيکشان در نيامد؟

آيا فقط محض رضای خدا قيام مردم را که که 
موجوديت سلسله قاجاريه را به خطر انداخته بود 
 فرونشاندند و مردم را به خانه های خود فرستادند؟

، ن جنبش تنباکو و انقالب مشروطيتدر فاصله بي
امتياز نفت را به دارسی سپردند و از روحانيت 

 هنگامی که مردم ايران پنجاه سال پس .جيکی نيامد
از قرارداد دارسی به رهبری دکتر مصدق نفت را 
ملی کردند و با دسائس آمريکا و انگليس سر و کله 

 عظمی بروجردی حکمی عليههللا می زدند آيت ا
، روحانيت يک ، سهل استصادر نکرداستعمار 

پارچه در کنار استعمار صف آرائی کرد و در 
الزم به تذکر هم .  مرداد سهيم گشت٢٨فاجعه 

، از بروجردی در اين زمانهللا هست که نفوذ آيت ا
از . نفوذ ميرزای شيرازی در آن زمان بيشتر بود

دوران جنبش تنباکو ديگر کسی نمانده که گناه 
 مرداد در ٢٨فاجعه . ی دهدروحانيت را گواه

حضرت . اذعان بسياری از زندگان حاضر هست
کلينتون به اين گناه اعتراف کرد و به زبان بی 

اما روحانيون معذرت . زبانی معذرت خواست
 .نخواستند و هنوز دوقورت و نيمشان باقی است

روحانيت در دعوای با . برگرديم به قضيه تنباکو
ه سهم بيشتری به کف دربار در تقسيم قدرت دوگان

 در فرهنگ جامعه شيعه –نفوذ غرب را . آورد
، مواضع امپراتوری روسيه را کمی کمی محدود
 اين جنبش توده ای در خدمت سرمايه .تقويت کرد

 .، پيشه وران و زارعين تنباکو قرار گرفتداران
به . روشنفکران در پشت صحنه بازی می کردند

بش بدون ، اين جنخاطر عقب افتادگی جامعه
 اما به .رهبری روحانيت امکان موفقيت نداشت

خاطر داشته باشيم که روحانيت نمی توانست از 
قيام مردم را تحت کنترل . روی سايه خود بپرد

ميرزای . کشيد و آنرا در بين راه بی جان ساخت
به فکر “ ءعلما“، ميرزای آشتيانی و ساير شيرازی

 -دوگانه به فکر توازن جديد قدرت .ملت نبودند
در اينجا بايد علت و .  بودند-سلطنت و روحانيت

در واقع حکم . معلوليت را از نو مطرح کرد
 اگر هم اين حکم از خود او بوده -ميرزای شيرازی

 

 يعنی قيام .، معلول آن بود علت قيام نبود-باشد
مردم بود که حکم تحريم را ضروری و کارساز 

 شيرازی ميرزای“به قول يحيی دولت آبادی . کرد
در عالم روحانيت بر سر اين کار از آنکه هست 

 هر يک از روحانيون در هر .بزرگتر می شود
شهر که طرفدار برهم زدن کار رژی يعنی به 
ظاهر بر ضد دولت قيام نموده بوده اند مرجعيت 
تامه می يابند و اتصال مخصوصی به ميرزای 

گرچه پيش از اين نه . شيرازی حاصل می نمايند
نظار مردم وقعی داشته اند و نه در رياست در ا

 )٨(“روحانی مقامی
 .اين واقعيت در تاريخ باز هم تکرار شد

 ٭٭٭
جنبش تنباکو تمرينی بود برای انقالب مشروطه  

در . که پس از يک دهه و نيم به وقوع پيوست
آستانه اين انقالب نيروهای اجتماعی رشد 

 به يک تکان فرهنگی نيز. محسوسی يافته بودند
، ، جرائد جديدمدارس جديد. جامعه خورده بود

، سخنرانی ها و مجادالت سياسی نوع ادبيات جديد
 .جديد

 صد -، گرچه با انقالبی که امروزانقالب مشروطه
دستور کار قرار دارد قابل قياس  در –سال بعد 

، ، اما خيزش مردم زحمتکش و ستمديدهنيست
ربار و نهضت تجار و پيشه وران عليه اشراف و د

. مجموعه نيروهای ارتجاعی آن دوره بود
 .روشنفکران نيز اين بار نقش برجسته ای داشتند

، نهضت وسيع بود که سراسر نهضت مشروطه
جامعه را در بر گرفت و سرانجام بخشی از 

 شکاف .روستائيان را نيز به دنبال خود کشيد
عميقی ايجاد کرد که در اين سو مشروطه طلبان و 

اين شکاف .  مستبدين قرار داشتنددر آن سويش
عميق از ميان صاحب منصبان و اشرافيان و 
درباريان هم می گذشت و بهمين ترتيب از ميان 

 .روحانيون هم می گذشت
می گفتند و می گويند که مشروطيت توطئه انگليس 

روشنفکران اسالم گرا هنوز هم بر همين ادعا . بود
سفارت انگليس تحصن انقالبيون در . باقی مانده اند

به خيانت و کشتارهای ارتش . را مثال می آورند
انگليس و عوامل انگليس عليه مشروطيت توجهی 

حداکثر ميتوان ادعا کرد که . مبذول نمی فرمايند
 ابتداء نهضت – در انتقام از روسها –انگليس ها

، نهايتا اما خيلی زود. مشروطيت را تحمل کردند
، چهره ضد اهدر قضيه روی کار آمدن رضا ش

 .انقالبی خود را عيان ساختند
نقش روحانيت در انقالب مشروطه نيز بحث انگيز 

روحانيت در کوشش حفظ و گسترش منافع و . بود
، اما نمی دانست چگونه عمل خواسته های خود بود

، اما نمی دانست ، می دانست چه می خواهدکند
 در اشاره به جنبش تنباکو ياد آوری .چگونه بخواهد

کرديم که فرهنگ ايران جنبشی را متصور نمی 
. دانست که بدون و يا عليه روحانيت سازمان يابد
 ،اين نقش برجسته روحانيت در انقالب مشروطيت

، دعوای محدود شده و آنچه از آن باقی مانده بود
يت را ناگزير می نجناح های گوناگون روحا

 هر جناح سهم بيشتری از آنچه تقسيم می .ساخت
 .، مطالبه می کرددکردن

يعنی (“سيدين“، در راس آنان برخی از روحانيون
بهبهانی که در قضيه تنباکو نقش منفی هللا سيد عبدا

داشت و سيد محمد طباطبائی که در آنجا نقش مثبت 
، تحت تاثير افکار روشنفکری و )بازی می کرد

در عتبات آخوندها مال . آزاديخواهی قرار گرفتند
  ۴ادامه در صفحه ...،محمد کاظم خراسانی

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

 ...شاه و شيخ
 روحانيت و تجار محترم متوسل شد که سلطنت را 

، هم م روحانيت ه.از سقوط احتمالی نجات دادند
 از .وازی از اين کشمکش سود فراوان بردندژبور

توازن قدرت . حضور وسيع مردم استفاده کردند
حکومت و دين و سرمايه را به سوی خود 

، ، معمار قرار داد رژیامين السلطان. گرداندند
پس از فروکش جنبش انگشتری الماس برای 

، به پاس ، سرکرده علمای تهرانميرزای آشتيانی
، ، که جنبش از حد کنترل خارج نشودکوشش او
ميرزا هم در پاسخ نامه ای در همين مورد . فرستاد

م سبه صاحب شريعت مقدسه ق“اعتراف کرد که 
است که اين داعی دوام دولت هيچ وقت از دعای 

 و نخواهد .ذات اقدس ملوکانه غفلت ننمود
 ).٥(“...نمود

 اما او ،جنبش تنباکو قدرت شاه را کمی محدود کرد
 تا آنجا که شخص ناصرالدين شاه .را بر نينداخت

: الزم دانست از اين حضرات سپاسگزاری کند
ء در ، علماء را نمی دانستيم حقيقت ما قدر علما“

واقع دولت خواه ما بودند و به طورهای ديگر 
واقعا از اين اقدام و . مطلب را حالی ما کرده بودند

يان دولت ايران محکم ، بنء نه همين تنهااهتمام علما
بلکه مخصوصا دولت قاجاريه نيز . و استوار شد

 ).٦(“پاينده و برقرار گرديد
در شورای مشترک روحانيون و دربار که برای 
حل مسئله تنباکو حضور به هم رسانيد يکی سيد 

 - تنباکو–بهبهانی بود که با قرارداد رژی هللا عبدا
 را با انگلستان موافقت داشت و می خواست جنبش

هللا ، يکی ديگر شيخ فضل ابه نحوی خاتمه دهد
 بهبهانی .نوری بود که از جنبش حمايت می کرد

در دفاع از انگلستان و شيخ نوری در دفاع از 
بازتاب اين نقش در . منافع روسيه عمل می کرد

بديهی است که . انقالب مشروطه نيز ديده می شد
تا “. گربه محض رضای خدا موش نمی گيرد

 .“ باشد و تا بود چنين بودهست چنين
... ی ساده يک فتوابا “می گويند ميرزای شيرازی 
الرحمن هللا بسم ا“...“تومار تنباکو را درنوشت

 ی نحو کان اليوم استعمال تنباکو و توتون بّا-رحيم
االحقر  حرره...در حکم محاربه با امام زمان است

در اين که اين حکم از خود . “محمد حسن الحسينی
 از اطرافيانش صادر گشته و يا اصوال جعل او و يا
 قدرمسلم .ی فراوانی بوده و هستها، ادعاگشته

اينکه حکمی به اين مهمی در هيچ کجا محفوظ 
اثری از آن باقی نيست و حال آنکه اسناد . نماند

ميرزای . بدرد نخور آن دوران محفوظ مانده اند
شيرازی نيز مدت ها در اينمورد که آيا اين سند از 
اوست سکوت کرد و منتظر قضايا ماند که آيا آنرا 

 .از خود اعالم کند يا نه
سرانجام پس از سازش دربار با روحانيون و 
. سرمايه داران داخلی قرارداد رژی را لغو کردند

اما ميرزای شيرازی از لغو حکم منع تنباکو هنوز 
طفره می رفت زيرا نمی دانست که قرارداد واقعا 

، هنوز نمی دانست تلگراف  نهفسق شده است يا
هائی که در اين مورد به او مخابره می شد جعلی 

 –، تا اينکه وزير مختار روسيه هستند يا نه
 به او اطالع داد که امتياز لغو شده –دبوتزوف 

است و به اين ترتيب ميرزا هم حکم تحريم تنباکو 
در اين ، که  تزار روسيه نيز“مرحوم“. را لغو کرد

، نامه شريک دزد بود و هم رفيق قافله، هم قضيه
ای محترمانه به ميرزای شيرازی نوشت و از 
همت ميرزا در عقب راندن رقيب انگليسی 

 .قدردانی کرد
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!خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از افغانستان و عراق   

شروطه در آمده ماليان که به م“: ارزيابی کرد
معنی ) نه همه شان(، بسياری از ايشانبودند

ی پنداشتند که مشروطيت را نمی دانستند و چنين م
، چون رشته کارها از دست دربار گرفته شود

 که )١٣(“يکسره به دست اينان سپرده خواهد شد
. البته چنين انديشه ای پايه های رآليستی هم داشت

جنبش تنباکو پانزده سال قبل از انقالب مشروطه و 
، قرعه و فال را  سال پس از آن٧٢ ،انقالب بهمن
 به نکته باال چنين  احمد کسروی.بنام آنان زد
 در .کم آخشيج را ديدند کم ولی“: اضافه می کند

تبريز پيدايش مجاهدان و اينکه يک نيروی جداگانه 
 ن، به اينان گراشده و به سرکارهائی بر می خاستند

 .)١٤(“می افتاد
 نيز در ابتداء با نهضت هللاحاج شيخ فضل ا

شايد تعمق در انديشه . مشروطه در نمی افتاد
، حسابش را از ، و شايد اشاره از خارجمشروطيت

مشروطه خواهان قاطعانه جدا کرد و او را به اين 
نتيجه رساند که انديشه مشروطيت اگر تا پايان 

، روحانيت را نيز از سرير قدرت ادامه يابد
 او در اين مورد کامال حق داشت .برخواهد انداخت

انگيزه ديگر . و آينده نيز حقانيتش را ثابت کرد
در تعيين سريع مواضع ضد انقالبی هللا خ فضل اشي

 در زمانی که .اشاره رژيم تزاری  روسيه نيز بود
رژيم تزاری روسيه يعنی ارتجاعی ترين نظام 
اجتماعی در اروپا که در عين حال پيشرفته ترين 
، جنبش های سياسی اروپا گريبانش را گرفته بود

،  را سرکوب کند١٩٠٥خود ناگزير بود انقالب
 .هللاطور از انقالب می ترسيد که جن از بسم اهمان

شيخ را نيز وادار کرد در مرکز جبهه ضد انقالب 
 . قرار گيرد

شيوه زندگی شيخ به خاندان سلطنتی شباهت داشت 
، و همانطور که ميرزای نائينی توصيف می کرد
 .ترکيبی بود از استبداد دينی با استبداد سياسی

هم شايسته يک ، انتظار داشت با او رفتاری کنند
 سفره .اشرافی درجه يک و هم روحانی مقام اول

او از سفره صدراعظم رنگين تر بود و افاده اش از 
 .او بيشتر

يک روشنفکر پوپوليست بنام جالل آل احمد می 
، که  نوری نه به عنوان مشروطهشهيدشيخ “: گفت

، بلکه بعنوان مدافع خود در اوائل مدافعش بود
 اما واقعيت )١٥(“.ی دار برودبايد باال“ مشروعه“

ی رغم نزديکی های مصلحت آنست که شيخ عل
هرگز يک ، آميزی که روزهای اول انقالب داشت

در امر انقالب هر چه توانست . مشروطه خواه نبود
 .کار شکنی کرد

بزرگوار (“شيخ بزرگوار“شخصيت ارتجاعی آن 
جنبه اول . دو جنبه داشت) به تشخيص آل احمد

سيه يعنی بزرگترين دشمن انقالب و قرابت با رو
جنبه ديگر راديکالترين و عقب مانده ترين برداشت 

آنگونه که پس از انقالب بهمن . از فقه اسالمی بود
تصادفی نبود که رژيم واليت .  نظيرش را ديديم٥٧

، از شيخی که هفتاد و چند سال فقيه نبش قبر کرد
ود و ننگ می آمد اعاده حيثيت نمنامش با اکراه و 

عکس شيخ را روی تمبر پست جمهوری اسالمی 
 .ترسيم نمود“ پيشگام نهضت اسالمی“به عنوان 

قرابت با روسيه آنچنان عيان و بر زبان های 
جاری بود که مورد تکذيب کسی قرار نگرفت و 
چنين به نظر می رسيد که از دو جنبه شخصيت 

ت با روسيه جنبه اصلی را تشکيل می ب، قراشيخ
، به بانک نکه علی رغم ضوابط شرعی چنا.داد

استقراضی روسيه مجوز شرعی داد که ساختمان 
، آخر بازار بانک را در اراضی موقوفه سيد ولی

 ...شاه و شيخ
، و حاج حسين مازندرانیهللا  آخوند مال عبدا

طهرانی که شخصيت های درجه يک فرقه شيعه 
 .را تشکيل می دادند از مشروطيت دفاع کردند

مغز متفکر مشروطه طلب آنها ميرزا محمد حسن 
نائينی بود که انديشه های اصالح طلبانه و مبارزه 

بخش روشن بين روحانيون جويانه اش در شرکت 
اين بخش از روحانيون . نقش به سزائی داشت

مشروعيت مشروطيت را از متون قران استنباط 
 نوری در راس اکثريت هللاشيخ فضل ا. می کرد

 مشروطيت را متونی همان راستاروحانيون در 
.  و حامی تفکيک قوا نبودشمردمردود می 

 روحانيون مشروطه خواه در چهارچوب فقه شيعه
. طرفداری می کردند“ مساوات “و“ حريت“از 

صراحتا و بدون سوء تفاهم اعالم هللا شيخ فضل ا
در يکی از مواد آن ضاللت نامه “: کهمی داشت 

 افراد مملکت متساوی کهين است ا ]یاساس قانون[
 و فاش[و اين کلمات شاع و ذاع .... الحقوقند
 اين و ]گوشخراش[ی خرق االسماع حت ]آشکار

رکان مشروطه است که به اخالل يکی از ا
 در وقت تصحيح استنظرم . مشروطه نمی ماند

برخاستم و گفتم حضرات ... ماده اين در باب 
 مملکت اسالميه مشروطه نخواهد شد بدانندين سلجا

). ٩(“زيرا که محال است با اسالم حکم مساوات
 رايز همين صراحت ن  ]یآزاد[ مورد حريت در

ضرت عبدالعظيم برای وقتی سيدين به ح. داشت
شيخ با . گرفتآوردن او رفتند، بحثی ميان آنان در 

اما آزادی که جزو مشروطيت “: صراحت گفت
 نمی دانيد که بزرگواروانگهی مگر شما دو . نيست

بخصوص اين آزادی که . آزای در اسالم کفر است
کفر در کفر ...  اندکردهاين مردم تصور 

ی سوء تفاهم برای اينکه جائی برا). ١٠(“است
عجب “:  اليحه خود نوشتدرنگذارد صراحتا 

است که به خلط مبحث اشاره می دهند که اسالم 
اساسه اسالم .  حال آنکه بايد باشندوطلبان مستبدند 

 ).١١(“، بلکه هر دينی بر استبداد است
 که نوشت“ التذکرة الغافل“يخ عبدالنبی در رساله ش
ه ، نه ب“قوام اسالم به عبوديت است“

 ).١٢(.“آزادی
ينی در د علی القاعده حقيقت اسالم و هر گرچه

فرمايشات اين روحانيون مستبد بيشتر نهفته بود، 
ين مشروطيت را متداما بخش وسيعی از توده های 

با دين در تضاد نمی ديدند و بخشی از شخصيت 
ين انديشه به نهضت همهای بزرگ دينی تحت اثر 

 .قرار گرفتندگرويدند و در مقام رهبری نيز 
اين بخش روشن بين روحانيت از يک طرف دنباله 

 رهبری آنرا رو جنبش و از طرف ديگر مقام
اين دوگانگی در بسياری جنبشهای ديگر . داشت

نيز به چشم می خورد که در آن رهبرانی به علت 
، به خاطر استعداد و درخشش شخصيت فرديشان

ياری انطباق انديشه شان با روحيه زمانه و در بس
، بخاطر اينکه نان را بايد به نرخ روز موارد
، ، سرنوشت جنبش را در دست می گيرندخورند

. بدون اينکه محتوی جنبش را درک کرده باشند
. بدين ترتيب جنبش ها رهبرانشان را می پرورانند

گاهی رهبرانی که حقانيت رهبريشان را ثابت می 
“ اسب تروائی“، گاهی نيز رهبرانی که کنند
 اين رهبران را تاريخ ايران هر دو قماِش. تندهس

 .تجربه کرده است
اما برگرديم به روحانيتی که در جنبش مشروطه 

احمد کسروی مطلب را با تيز هوشی . قرار گرفت

. کفاش ها که مدرسه خرابه و قبرستان بود بنا کند
از سيد محمد طباطبای اجازه خواسته بودند  که آن 

که .  بفروشد“سنحيل به  ادتب“اراضی را بعنوان 
با قيمت کمتری . به شيخ مراجعه کردند. تنفروخ
اين رشوه پذيری از مقامات بانک آنچنان . فروخت

. مفتضحانه بود که خشم مردم متدين را برانگيخت
، که مردم ساختمان بانک آغاز شد و پيش می رفت

 به ساختمانی که مدت ها دويست نفر هجوم آورند
، ظرف چند ساعت بنا و عمله مشغول کار بودند

 .نان ويران کردند که گوئی از آن خبری نبودآنچ
با جعل قوانين مشروطه که در هللا حاج شيخ فضل ا

آن حقوقی برای رعايا قايل می گشت مخالف بود و 
می گفت جعل قانون کار پيغمبران است و قوانين 

ن، باالخص جديد نشانه عدم اعتقاد به پيغمبرا
 است که “ءعلما“ اين وظيفه .، استحضرت محمد

نين الهی را استنباط کنند نه بقال ها و بزازها و قوا
 ...غيره

ظاللت نامه می ناميد و “شيخ قانون اساسی را 
 مغاير کالم - مانند امام خمينی-مساوات و آزادی را
 نفرت او از آزادی از محمد .شيعه می دانست

عليشاه هم افراطی تر بود و بر او خرده می گرفت 
ن اهمال و مماشات و که چرا در مقابل آزاديخواها

 .سهل انگاری می کند
او يکی از اهداف مشروطيت يعنی اصالح امور 
قضائی و ايجاد عدالتخانه و عرفی کردن نيروی 
قضائی را مشروع نمی دانست و می گفت اين کار 

را که مرجع رسيدگی به تمام “ قضاوت فقيه“
 .يات است سرنگون می سازدشکا

 معتقد بود که ،او همراه تمام روحانيت مستبد
قوانين “مشروطيت يک نوع غربزدگی است و 

مجعوله آن از روح آزادی اروپا برداشته شده 
 و اين مساوی است با کفر و آشوب و “است

 آيا فرقه فاسده“: ، يا فسق و الحاد و ارتدادشورش
واميس الهيه استخفاف نمی مفسد آشکارا بر ن

تون و آورند؟ و بی محابا فاندايک و گاليله و نيو
، از علمای هللا، العياذ باکپلر و هوگو و روسو را 

ء بنی اسرائيل افضل نمی شمارند؟ و امت و انبيا
اهل ذمه را بر مطالعه مساوات با مسلمين تشجيع 

و سرمايه آن فتنه روزگار جرائد .. .نمی نمايند؟
بسيار ايجاد و به زبان آنها ناموس شريعت و اهلش 

 ).١٦(“را برباد نمی کنند؟
وحانيت ضد انقالب حکومت مطلقه روحانيت را ر

، از اين جهت می در آن زمان تحقيق ناپذير می ديد
خواست دولت موجود را از ضربات آزاديخواهان 
. برهاند که به تدريج قدرت فقيهان را افزايش دهد

برخورد گاهگانه او با قدرت مطلقه شاه بدان خاطر 
 در که می خواست  اين قدرت خودکامه را، بود

او طرفدار . چهارچوب عقل فقها محدود سازد
، بلکه ، نه مجلس شورای ملیتشکيل مجلس بود

). ١٧(“يک مجلس سلطنت جديد بر قوانين شرعيه
چنين مجلسی بايد امور سلطنتی را رتق و فتق کند 

 .ولی دخالتی در احکام اسالمی نداشته باشد
کارشکنی و خرابکاری در امر قانون گذاری 

هر کجا . النی و سرسام آوری داشتماجرای طو
توانست در دگرگون ساحتن روح قانون اساسی 

آن بند کذائی متم قانون اساسی که . همت گماشت
نظارت پنج روحانی را بر قانون تضمين می کرد 
و بدين سان روح قانون اساسی را درهم می 

 به “شيخ بزرگوار“شکست با همت و سماجت 
اه به مورد اجراء  اين قانون هيچگ.تصويب رسيد

گذاشته نشد تا زمانی که رژيم واليت فقيه مستقر 
  ۵ادامه در صفحه...گشت که موادی در قانون
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، جناب حاج شيخ اله ميدانیچحاجی شيخ عيسی 
، ، جناب آقا سيد مهدی، جناب آقا سيد علیهللافضل ا

، جناب آقا سيد محمد ولد امام و رئيس مجلس نوريه
ا علی اکبر جناب آق... ، سيد علی اکبرآقا 

بروجردی و آخوند مال محمد پيشنماز و ائمه 
 ).٢٠(“...جماعت و مدرسين و طالب و سادات

بعد يک روحانی معروف مستبد دو آتشه و در عين 
حال بسيار فاسد و بدنام بنام شيخ محمود ورامينی 

اينجا مرکز نمايش ماليان عليه . به آنها پيوست
ماليان . بود، مرکز قشون ارتجاع و اوباش انقالب

در عين حال . بنيادگرا عربده وااسالما می کشيدند
مجلس باده گساری و مستی علنی و چاقوکشی و 

در حد “  بازیشعبان بی مخ“. خونريزی هم بود
، می ريختند اگر صدای مخالف می آمد. کمال بود

از يحيی دولت آبادی . و شکمش را پاره می کردند
حمد يزدی باالی سيد م...روز دوم“: نقلی بياوريم
مردم را به مخالفت با مشروطه ... منبر رفته

نام در ميان هللا جوانی عنايت ا. ترغيب می نمايد
می . جمع سخنی می گويد که بوی مخالفت می دهد

ريزند و او را با غداره و قمه و کارد قطعه قطعه 
علی . ، بدنش را به درخت آويزان می کنندنموده

ا به سبب ديگر چند اوف نام ترک را بهمان سبب ي
زخم منکر می زنند و هر کس را احتمال می دهند 

، هر چه بتوانند اذيت و آزار مشروطه خواه است
 شنيده می شود پسر نقيب السادات .دمی رسانن

شيرازی که در سالک روضه خوان هاست بعد از 
، چشمهای او را از حدقه آمدههللا کشته شدن عنايت ا

اهم چشم مشروطه در می آورد و می گويد می خو
 ).٢١(“را درآورم

ننگ تجمع ميدان توپخانه آنچنان عيان گشته بود که 
، شاه و روحانيون آنرا بدون سر و جبهه ارتجاع

اما توطئه عليه مشروطيت ادامه . صدا خاتمه دادند
تا اينکه محمد عليشاه . داشت و گسترش می يافت

تصميم به کودتا گرفت و از ميرزا ابوطالب 
من “مالی مستبد استخاره خواست که آيا زنجانی 

امشب توپ به مجلس بفرستم و فردا با قوه جبريه 
و ميرزا استخاره ) ٢٢(“؟...مردم را اسکات نمايم
، اين کار بايد اقدام بشود“: کرد و در پاسخ نوشت

اگر چه در اول زحمت داشته . غلبه قطعی است
  خرافی و عقب آيا محمد عليشاه آنچنان.)٢٣(“باشد

مانده بود که برای به توپ بستن مجلس نياز به 
استخاره داشت و يا اينکه با اين سياست می 
خواست روحانيون مستبد را در پشتيبانی از کودتا 

 .موظف سازد؟
، وقتی محمد عليشاه پس از به توپ بستن مجلس

بخاطر فشار افکار عمومی تصميم به تاسيس يک 
م کوشش تماهللا ، شيخ فضل امجلس فرمايشی گرفت

خود را به کار انداخت تا او را از اين اشتباه 
قسم به جميع معظمات شرعيه که “: برحذر دارد

ماها بلکه تمامی اهالی اسالم اين مملکت برای 
تاسيس مجلس شورای عمومی حاضر نيستند و 
نتيجه آنرا جز هدم دين و هرج و مرج و هدر دماء 

 ).٢٤(“محترمه و هتک نواميس اسالميه نمی دانيم
محمد عليشاه هم که چنين قوت قلبی را از خدا می 

عزم ما همه وقت به تقويت “ :خواست پاسخ داد
اسالم و حمايت شريعت حضرت نبوی صلعم بوده 
و هست و حال که مکشوف داشتيد تاسيس مجلس با 
قواعد اسالمی منافی است و حکم به حرمت داديد و 

ا حکم بر ء ممالک هم بهمين نحو کتبا و تلگرافعلما
، در اينصورت ما هم از اين خيال حرمت نموده اند

بالمره منصرف و ديگر عنوان همچو مجلس 
آنجنابان تمام طبقات را از اين عزم ... نخواهد آمد

سم جدا نيستمبارزه با تروريسم از مبارزه با امپريالي   

 ...شاه و شيخ
شيخ “ اساسی بچپاند که هر کدامش روح 

 .بگذريم.. .را خندان می کند“ بزرگوار
شيخ پيوسته کانون هائی برای درهم شکستن جنبش 

 آنها بست نشستن ، يکی ارمشروطه ايجاد می کرد
در تهران نخست “: در حضرت عبدالعظيم بود

پنداشته می شد که چند تنی از ترس جان به 
ولی سپس دانسته شد که ... .ده اندرعبدالعظيم پناه ب

آنگاه دسته های ديگری از ... خواست ديگری دارند
طلبه ها و تيول داران و برخی اوباشان به آنان 

که در ... د نفر يا بيشترروی هم رفته پانص. پيوستند
می هللا  همه را حاج شيخ فضل ا]مخارج[  رفت
 در اين بست نشينی بود که آن لوايح )١٨(“داد

، بطور مرتب انتشار می يافتهللا کذائی شيخ فضل ا
مبنی براتهام و بهتان و لجن پراکنی و نادان 

اين لوايح از . برانگيزی عليه نهضت مشروطه
مثال در .  بودهللاننگين ترين دسائس شيخ فضل ا

در اين عصر ما فرقه های “: اليحه ای می خوانيم
پيدا شده اند که بالمره منکر اديان و حقوق و حدود 

، اين فرق محدثه را برحسب تفاوت اغراض. هستند
، )نيهيليست(، )آنارشيست(: اسمهای مختلفی است

)... بابيست(، )اطوراليستن(، )سوسياليست(
 اينها در ايران پيدا سالهاست که دودسته اخير از

شده و مثل شيطان مشغول راهزنی و فريبندگی 
، يکی فرقه بابيه است ضل من االنعام هستندعوام َا

مقصد صميمی آنها نسبت ... و ديگری فرقه طبيعيه
يکی تغيير : به مملکت ايران دو امر عظيم است

اين اوقات اين دو . مذهب و ديگری تبديل سلطنت
 مجلس ]به[از هر دو جهاتفرقه از سوء القضاء 

و ... شورای ملی مسلمانها وارد و متصرف شده اند
می خواهند مجلس شورای ايران را پارلمنت 

 )١٩(.“پاريس بسازند
امروزه چنين اتهامی به آزادايخواهان چندان 

اما از ياد . سنگين و گوش کسی بدان بدهکار نيست
نبريم که خون اعضاء فرقه بابيه در آن زمان و 

از آغاز تسلط اسالم حالل “ فرقه طبيعيه“ن خو
   .شده بود

، کانون ديگری که برای خرابکاری بر پا کردند
 جماعتی از .تجمع در ميدان توپخانه بود

، فراشان و ، زنبورک چی ها، شترداراناسترداران
توپچيان و غالمان کشيک خانه و سربازان امير 

ولتی بهادر در آنجا گرد آمده بودند و چادرهای د
 اين .پا کردندرمی افراشتند و آشپزخانه بزرگی ب

نقشه محمد عليشاه بود که تظاهرات وسيعی عليه 
 . مشروطيت برقرار سازد

سيد محمد يزدی و سيد اکبر شاه و ديگر روضه 
خوانان و وعاظ به منبر می رفتند و نوحه سرائی 

 مشروطه نمی -ما دين نبی خواهيم“: می کردند
ن مالهای درجه يک نيز به آن  پس از آ“خواهيم

هللا  برای اينکه مبادا شيخ فضل ا.جماعت پيوستند
 ،هم به آنها بپيوندد و آبروی روحانيت ريخته شود

بهبهانی به شيخ پيغام داد و خواهش هللا سيد عبدا
. کرد که به ميدان توپخانه نرود بلکه به مجلس بيايد

اما شيخ بهانه آورد و به قران سوگند خورد که 
 اين پيام نرسيده بود که ، هنوز توپخانه نرودميدان

، او را روی دوش خود اوباش به منزل او رفتند
در نامه ای که . ميدان توپخانه آوردندگذاشتند و به 

شخصی بنام حاج ميرزا ابوطالب به برادرش 
زياده از ... در ميدان توپخانه “، نقل کرد که نوشت

. جا بودند، از علمای معروف تهران اينهزار معمم 
، جناب سلطان العلماء جناب آخوند مال محمد علی

، جناب ، جناب آقا سيد ابراهيم قزوينیتهرانی

، در نشر معدلت و رعايت حقوق خسروانه ما
رعيت و اصالح مفاسد به قانون دين مبين اسالم 

حمد  م-خاتم النبيين صلعم اطالع بدهيد حضرت
 ).٢٥(“عليشاه

، بازداشت و خونريزی فاجعه توپ بستن مجلس
 حمد عليشاه صورتمقرون وسطائی که به رهبری 

، اگر جناح مستبد ، صورت نمی گرفتگرفت
 در اين .يت نمی بخشيدعروحانيت به آن مشرو

. هنگام محمد عليشاه مشغول اعمال نظامی بود
 .قرار داشتهللا قدرت واقعی در کف شيخ فضل ا

در .  بالفعل شخص اول مملکت و دربار بودشيخ
شخصيت . اين فاجعه که آغاز استبداد صغير بود

در باغشاه حمام خون . های انقالبی سالخی شدند
، مثال دو دست بنا بر روايت کسروی. راه افتاد

هر دست (ملک المتکلمين را در آنجا به دو اسب 
بستند و هر اسب را به سوئی تاراندند ) به يک اسب

 . بدين ترتيب او را دو تکه کردندو
 لنين .، تزار روسيه هم بودالبته پشتوانه شاه و شيخ
در ايران يک کودتای ضد “خاطر نشان می کند که 

انقالب بوجود آمده که از ترکيب عجيب انحالل 
 نتيجه ١٩٠٥دومای روسيه و شورش پايان سال 

 ارتش های تزاری روسيه که از شکست .شده است
، اکنون با ژاپونی ها شرمگين هستندخوردن از 

شرکت سرسختانه خود در اين کودتای ضد انقالب 
قزاق ها که در .  خود را بگيرندانتقام می خواهند

، ، لشگر کشی های وحشيانهتيراندازی دسته جمعی
، بد رفتاری و دزدی در روسيه شرکت می جستند

اکنون سرگرم انجام يکی ديگر از همين اعمال 
، می خواهند انقالب را ايران بودهبرجسته در 
 .)٢٦(“سرکوب کنند

لياخوف سر دسته قزاق های روسی توانست بر 
فضای ايران آرامش و سکوت قبرستان حکمفرما 

 ٢٨آيا در اينجا شباهت هائی با کودتای . سازد
 مرداد نمی بينيد؟

برای آقا هللا در اين حال محرر شيخ فضل ا
 ای نوشت و در نجف نامه) فرزند شيخ(ضياءالدين

شهر در کمال “: اوضاع را بدين گونه شرح داد
... .در نهايت انتظامهللا ، تمام بالد ايران بحمداامنيت

البته جواب های صحيح کافی که باعث قوت قلب 
باکی از اجرت . شاه بوده باشد مخابره فرمائيد

 ).٢٧(“تلگراف نداشته باشيد
ها مبادا گمان رود که شيخ در اين يورش استبداد تن

در کليه شهرها و محله ها حجج اسالم فراوان . بود
بياد بياوريم نام . بودند که همين نغمه می نواختند

ننگين حاج ميرزا حسن مجتهد تبريزی و امام 
 .هللاجمعه تبريز را بعنوان دو شبه فضل ا

مردم تبريز پيشاهنگ انقالب بودند و بجرات می 
جام ، اگر نبودند انقالب بزودی و سرانتوان گفت

  .شکست می خورد و از خاطره ها محو می گشت
، وقتی پرچم انقالب را در تهران سرنگون کردند

تبريزيان آنرا در آنجا برافراشته نگاه داشتند و در 
دشوارترين شرايط محاصره نظامی و اقتصادی 

 تا بدانجا که استبداد صغير شاه .نگذاشتند پائين بيايد
 .و شيخ درهم شکست
ن مجتهد از همان ابتداء در کار حاج ميرزا حس

عليرغم احترام سنتی . انقالب کارشکنی می کرد
. از تبريز بيرون کردند، او را مردم به روحانيت

مداخله سيدين که به خاطر احترام به روحانيت 
، بجائی به تبريز مطالبه می کردبازگشت او را 

سرانجام به تهران آمد و يکسره به حضرت . نرسيد
رفت و در آن بست نشينی کذائی شيخ عبدالعظيم 

  ۶ادامه در صفحه  ...)با اليحه هايش(هللافضل ا
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همه زندانيان سياسی بی قيد وشرط آزاد بايد گردند 

. تشريف فرمائی رضا شاه نقطه پايانی جنبش بود
محمد (رضا شاه کاری نکرد جز ادامه انديشه شاه 

وقتی رضا شاه روی کار ).  هللافضل ا(و شيخ) علی
آمد برنامه خود را بر دو اصل اساسی استوار 

  رای عملی احکام شرع مبين اسالمج ا-١“: ساخت
اجرای قانون اساسی در . “تهيه رفاه حال مردم -٢

ن برنامه او جائی نداشت و کسی هم از او چني
 .انتظاری نداشت

چشم انداز روحانيت مستبد را در سطور قبل 
اما چشم انداز روحانيون . نمايانديم

. يت بيشتری استؤطرفدارمشروطه نيز شايسته ر
. اين دو چشم انداز با يکديگر فاصله زيادی نداشت
. البته هر دو طرف يکديگر را تکفير می کردند
 شيخ سيدين را بابی می خواند و روحانيون
مشروطه خواه شيخ و شرکايش را متهم می کردند 

مغلطه ها و سفسطه های معاويه و عمرو “که 
و طرف از اما هر د) ٣٠(“عاص را تجديد می کند

روحانيت . يک جايگاه فکری حرکت می کردند
نيز پايبند شريعت بود که از ريشه  “ روشن بين“

 آنچه آنان را از يکديگر .منافی دموکراسی است
 کرد تا حدی تکيه گاه اجتماعی آنان مشخص می

يکی به دربار و اشرافيت و روسيه اتکاء . بود
داشت و ديگری با تجار و مردم عادی از جمله 

يکی بنيادگرا . برخی شان اشاره هائی از انگلستان
رقابت های . بود و ديگری تحت تاثير روشنفکران

 .صنفی هم نقش داشت
که مشروطيت شايد درايت شيخ بيش از سيدين بود 

به . را در ديد نهائی مباين دين مبين می دانست
اگر راستی را خواهيم اين “باور احمد کسروی 

معنی درست مشروطه و ... دو سيدعلمای نجف و 
نتيجه رواج قانون های اروپائی را نمی دانستند و 
از ناسازگاری بسيار آشکار که ميان مشروطه و 

 )٣١.(“.تندکيش شيعی است آگاهی درست نمی داش
و اين بود ريشه مرافعه ذهنی دو جناح روحانيت 
که عده ای را در اين سمت و بيشترشان را در آن 

 .سمت قرار می داد
البته در داخل هر جناح نيز يکپارچگی کامل وجود 
، نداشت و حتی ميان دو تن از رهبران انقالب

، که با يکديگر پيمان همکاری بهبهانی و طباطبائی
 طباطبای با آگاهی کامل .، چشمگير بوددبسته بودن

از اصول مشروطيت و نتايجی که از آن به زيان 
و حال . روحانيت منتهی می گشت دست به کار بود

آنکه در شخصيت بهبهانی دوگانگی سختی به چشم 
علی رغم قاطعيت و سر سختی در . می خورد

مبارزه مشروطه طلبی انگيزه های مالی و مقام 
او می خواست شيخ . ه چشم می خوردپرستانه نيز ب

را از مقام اول روحانيت براندازد هللا فضل ا
، می وخودش اين مقام را احراز کند که کرد

خواست در دم و دستگاه خودش شکوه و جالل و 
را ايجاد کند که هللا اشرافيت دستگاه شيخ فضل ا

 .کرد
می دانيم که در اواخر دوره مظفرالدين شاه 

 ايران و عثمانی باال گرفت اختالفات ديرينه مرزی
و عثمانی ها بخش هائی از شمال غربی ايران را 

در همان زمان دولت عثمانی ميان . متصرف شدند
بسياری ارامنه به . ارامنه حمام خونی براه انداخت

ايران پناهنده شدند و در زد و خوردهای مرزی از 
 .ايران حمايت می کردند

ايران “ ءعلما“دولت عثمانی در صدد آمد از 
فتوائی بگيرد مبنی بر اينکه حمايت از ارامنه در 

 چند تن .مقابل دولت مسلمان عثمانی مردود است
صادر بهبهانی فتوائی هللا از جمله عبدا“ ءعلما“از 

 ...شاه و شيخ
 . پيوست

محمد عليشاه کوشش فراوان به کار بست که ميرزا 
حسن مجتهد را به اين بهانه که ديگر خطری برای 

 .تبريز نيست بدانجا باز گرداند و فايده نکرد
نی که ميرزا بهبهاهللا معلوم نيست چرا سيد عبدا

، در اين و خرابکاری هايش را می شناختحسن 
 روزی مجتهد را به مجلس .نقشه شرکت جست

 آقای حاج السالما ةليکن در باب حج“آورد و گفت 
، اهالی تبريز استدعا کرده و ميرزا حسن آقا

، چون در واقع ثه نموده اند که تشريف ببرندغاستا
 بيش از پيشوا و آقای مملکت هستند و خوب نيست

 حال به مجلس تشريف آورده .اين بی پيشوا بمانند
اند و البته مجلس مقدس هم تصويب و تاکيد می 

 .)٢٨(“نمايد که تشريف ببرند
به مردم تبريز در هللا اين شيوه توهين آميز سيد عبدا

 تجربه نشان داد .می آمد عين حال مشکوک به نظر
 که چگونه ميرزا حسن مجتهد و امام جمعه قبل از
اينکه عرق راهشان خشک شود به دشمنی با 
مشروطه برخاستند ضربات بعدی بر مشروطه 

 .مهر اين حضرات را در زير داشت
اما مردم تبريز پس از کودتای محمد عليشاه به 

خلع و بيرون کردن محمد . مقاومت ادامه دادند
، بدون اينکه سهم ساير واليات ناديده عليشاه

 . نبود  تبريز ممکن، بدون مقاومتنگاشته شودا
يکی از علل شکست تهران و عدم شکست تبريز 
در اين بود که در تهران رهبری جنبش در دست 

، در تبريز اما توده وسيع روحانيت قرار داشت
 رهبران آنان .مردم در انقالب شرکت داشتند

آزاديخواهانی بودند که در دامان مردم پرورش 
ران نقش يافته بودند و در ميان آنها روشنفک

 .“ءعلما“برجسته تری داشتند تا 
. بهر حال استبداد صغير شاه و شيخ به پايان رسيد

مردم تبريز و شهرهای ديگر محمد عليشاه را خلع 
شيخ نيز اعدام . و به دامان روسيه تزاری فرستادند

، زيرا ديگر ، که چه بهتر می بود اعدام نمی شدشد
 فبر کنند وجهه ای و آبروئی نداشت که بعدها نبش

بخوانندش و “ شيخ بزرگوار“و “ شيخ شهيد“و 
به “جاللی از آل احمد مرثيه سرائی کند که شيخ 

 به باالی دار “عنوان مدافع کليت تشيع اسالمی
ب زدگی را از آن روز بود که نقش غر“رفت و 

همچون داغی بر پيشانی ما زدند و من نعش آن 
نم که بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی می دا

به عالمت استيالی غربزدگی پس از دويست سال 
کشمکش بر بام سرای اين مملکت افراشته 

 ).٢٩(“شد
، بهر حال پس از شکست استبداد صغير شاه و شيخ

رشد نيروهای اجتماعی و طبقات زحمتکش آنچنان 
ديری از ...  اما.بود که زمام قدرت را بدست گيرند

ته بود که فروپاشی ديکتاتوری شاه و شيخ نگذش
، ء ها، بهمان العلماهمان فالن السلطنه ها

، فالن الشريعه ها جامه مشروطه  هاکالممالبيسار
تن و شروع کردند به چپاول ميراث  خواهی به

، به خوردن و اندوختن و انباشتن و کرسی انقالب
شايد ... و مقام دادن و گرفتن و خيانت کردن

ه خودشان نمی دانستند که حاصل رنج های چ
خدا از سر “.  جانبازانی را تباه می کنند

 بديهی است وقتی سرنوشت .“تقصيراتشان بگذرد
انقالب در دست نيروهای ضد مردمی قرار گرفت 

چرا بسياری از ! “خدايا“. حساب انقالب پاک است
انقالب های مردمی را به اين سرنوشت دچار می 

 .کنی؟

کردند به اين محتوی که عمل دولت ايران در دفاع 
از ارامنه در برخورد با دولت مسلمان عثمانی 

ين فتوا از جانب ا. حرام است و يا جائز نيست
خيانت به دولت و “) عين الدوله(دولت وقت

 تا آنجا .ناميده شد و افتضاحش در آمد) ٣٢(“ملت
به سفارت عثمانی رفت و فتوا را هللا که سيد عبدا
بالجمله “:  احتشام السلطنه می نويسد.پس گرفت

 ولی آن را به .آقايان فرستادند فتوا را پس گرفتند
 غريبی در رسوائی زيرا سند. دست ما ندادند
البته نمی توان باور کرد که ... خودشان بود

حضرات اين فتوا را جز با دريافت مبلغ متنابهی 
 )٣٣(.“صادر کرده باشند

عموی (در آغاز سلطنت محمد عليشاه ظل السلطان
که اعمال و جناياتش در اصفهان ) محمد عليشاه

، سودای سلطنت و ورد زبان ها بود و هنوز هست
ظل . است جمهوری در سر می پروراندحتا ري

السلطان يکی از منفورترين چهره های سلسله 
قاجاريه بود که به خاطر جناياتش او را از اصفهان 

هللا سيد عبدا. بيرون کردند و در تهران مانده بود
 هزار ١٥٠بهبهانی در تالش آن بود که با دريافت 

 يحيی دولت آبادی -تومان سلطنت او را فراهم کند
الزم است به قضيه ای که ميان “: نويسدمی 

بهبهانی واقع شد اشاره هللا نگارنده و آقا سيد عبئا
يک روز ... تا حقايق احوال بهتر آشکار شود. نمايم

سيد از نگارنده تقاضا می کند با ظل السلطان 
مالقات کرده به او بگويم يک صد و پنجاه هزار 

و تومان بدهد تا او اسباب خلع محمد علی ميرزا 
... نگارنده. نصب وی را به سلطنت فراهم آورد
او می گويد . ناچار  با ظل السلطان صحبت داشته

 انجام بدهد تا مبلغ را به او ]اول[کار را 
 ).٣٤(“بپردازم

بيش از آن بود که به نسيه هللا اما زيرکی سيد عبدا
 .ء کندپردازی اکتفا

بهر صورت بخش روشن بين روحانيت در جنبش 
اما ظرفيت . مثبتی به عهده داشتمشروطه نقش 

روحانيت در پيشبرد انقالب و هر جنبش اجتماعی 
اين خطر هميشه هست که روحانيت . محدود است

، به ضد انقالب بپيوندد و فاتحه انقالب “انقالبی“
 .، که بارها خواندرا بخواند

، بسياری پس از گماشتن رضا شاه به مقام سلطنت
ستگاه رضا شاه سر  از د“انقالبی“از روحانيون 

، آن روحانی روشن بين و تقريبا انقالبی. در آوردند
، با آن همه تئوری های آتشين و ميرزای نائينی

ضد استبدای اش سرانجام از دستگاه رضا شاه سر 
از روحانيون ميانه حالی مانند سيد محمد . در آورد

شمار . بهبهانی و سيد ابوالقاسم کاشانی که بگذريم
 اين حضرات به روی کار آمدن بی شماری از

 .رضا شاه رای دادند
در آرامش گورستانی رضا شاه عده ای از 

 از جمله دکتر محمد مصدق –شخصيت های ملی 
، خانه  مقاومت کردند که تحت تعقيب قرار گرفتند–

... اما ... بالهای بزرگتری نشين شدند و 
ن مقاومت ها از جانب نيروها ی انقالبی بزرگتري
اگر اين نيروها را با .  به خون کشيده شدبود که

، در می يابيم که مالک های امروزی بسنجيم
از درون بزرگترين و خونين ترين مقاومت ها 

اين . صورت گرفت“ چپ“نيروهای کمونيستی و 
حقيقت امروز مد روزنيست و با روحيه زمانه 

اما جای ترديد نيست که ماليان و . جور نمی آيد
 .ائی در مقاومت مردم نداشتندضد کمونيست ها ج

  ٧ادامه در صفحه ...تجربه بارها به ما آموخت
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

 ...ران وبيرق اي
 ور شدند، ولی پس   اميرخيز حمله

. و عقب نشستندنكردهاز يك روز جنگ شديد، آاری 
فردای آن روز پاخيتانوف آه از اين همه سماجت متعجب

 اميرخيز آمده و به نصيحت ستار محلةشده بود، به 
 باالیام، به  پرداخت و گفت بيرق از آنسول خانه فرستاده

زينهار دولت روس باش و حتی ی خود بزن و در  در خانه
 به نام   را وعده داد آه از شاهآذربايجانسوارانی تمام    قره

 معروفهجملدر اين جا بود آه ستارخان آن . او بگيرد
 :خود را خطاب به آنسول روس گفت

خواهم هفت دولت به زير من می!  جنرال آنسولآقای«
 ». نرومبيگانهبيرق ايران بيايند، من زير بيرق 

 انقالب مشروطيت و تاثيرش بر ادبيات
موج انقالب در روسيه فرخى يزدى با الهام از باال گرفتن

 .شعر زير را سروده است
 بايد در آهن ايران ويران انقالبى تازه

 سخت از اين سست مردم قتل بى اندازه بايد
 رفيقان تا مگر از زردرويى رخ بتابيم اى

 يدچهره ما را ز خون سرخ دشمن غازه با
 همتى شد نام ما در پيش دنيا پست از بى

 غيرتى چون پور آيخسرو بلندآوازه بايد
 ارتجاعى مى آند تهديد ما را اين بناى

 منهدم اين آاخ را از صدر تا دروازه بايد
 جوانى فرخى از زندگانى تنگدل شد در

 دفتر عمرش به دست مرگ بى شيرازه بايد
 

 آذربايجان و هنر مشروطه
آن نهضت در  مشروطه قالى هايى به يادبعد از قيام

آذربايجان بافته شد، از آن جمله مى توان به قالى مشروطه
 بافته شد١٩٨* ١٣٧آذربايجان به ابعاد  آه در قاراباغ

حاشيه  سال قدمت دارد،٨٠اين قالى اآنون . اشاره آرد
 -)قرمزدانه( رنگرزى گياهى -اش نقش گل فرنگ
فتح قلعه تهران قالىن موضوع مت. صددرصد پشم است

توسط انقالبيون مشروطه است آه با اشعار ترآى يادآور
  :آن شده است

  ياشاسين مشروطه، آباداولسون ملك ايران
 ايران باشالندى ايكى ايل بوندان ازل شورش
 استرديله مشروطه نى آيم حراوالانسان

 قربان مين لرجه بويولدا وئريلن صونكره
 چون قلعه تهرانفتح اولدى بو تاريخده 

  )ايول) مين دوقوز يوز دوقوز ميالدى
 )شريعه(مين اوچ يوز ايگرمى يدى 

  زنده باد مشروطه، آباد باد ملك ايران
  شورش ايران دو سال پيش آغاز شد

 
 زنده باد مشروطه  آباد باد ملک ايران“

 .از دو سال پيش شورش ايران شروع شد
 اگر مشروطه را بخواهی 

 نسان را خواسته ایآنگاه آزادی ا
 من فدای هزاران پاک باخته ی اين راه هستم 

 ١٣٢٧،  ميالدی١٩٠٩فتح شد در اين تاريخ دژ تهران 
 هجری

 “زنده باد مشروطه   آباد باد ملک ايران
 وعده ها

آمدند آه آفايت الزم پس از انقالب مشروطه، دولت هايى
ند،را نداشتند و مردم را با وعده و وعيد دلخوش مى آرد

.چندان به آرمان هاى مشروطيت وفادار نبودند اما
قالب طنز، سيداشرف الدين گيالنى مدير نسيم شمال در

  ٨ادامه در صفحه ...اين رويه هاى دولتمردان را به

 ...شاه و شيخ
  ۂ که البته بايد از نيروی کالم و توان بسيج کنند

 بخصوص در جوامعی که باورهای –روحانيون 
،  هشيارانه بهره جست–دينی جای برجسته ای دارد 

ر مشروط بر اينکه رهبری جنبش در دست آنان قرا
يکی از نقاط ضعف انقالب مشروطه عدم . نگيرد

مجلس شورای ملی . رعايت اين خطر حياتی بود
 آن را به روی روحانيت باز درِِ، تشکيل دادند

ببينيم . گذاشتند که بيايد و زهر خويش را بريزد
) در تاريخ انحطاط مجلس(مجداالسالم کرمانی

 .چگونه تيزبينانه به ياد می آورد
، ورود آخوندها بود  انحطاط مجلسيکی از اسباب“

، و اگر يک مرتبه ديگر مجلس و مشروطيت در او
، حتما بايد مراقب باشند جنس در اين مملکت پيدا شد

، اگر چه به عمامه به سر را در مجلس راه ندهند
 .“عنوان وکالت هم باشد

الهام هللا خمينی که از انديشه حاج شيخ فضل اهللا آيت ا
ن او را از حضيض ذلت می گرفت کوشيد نام ننگي

در مورد سيد . به اوج عزت باال برد و نتوانست
نيز “ ءعلما“ابوالقاسم کاشانی و بسياری ديگر از 

امروز .  و فايده ای نکردردهمين کوشش را به کار ُب
و سيد هللا به لوحه ننگين نام های شيخ فضل ا

لقاسم کاشانی نام های فراوان ديگری افزوده شده اابو
 .است

روحانيون می گويند مشروطه دسيسه حضرات 
فراماسيون ها و امپراتوری انگليس بود و بدين 
. ترتيب پناه به تزار روسيه را مشروع می شمارند

اما اين امپراتوری لعنتی انگليس از ارادت حضرات 
حضرات مجتهدين برای بازگرداندن . محروم نماند

محمد عليشاه دست التماس به دامان حضرت 
عريضه چاپلوسانه . گليس دراز کردندامپراتور ان

 و نام .بخوانيم“ حبل المتين“آنان را در جريده 
 :امضاء کنندگانش را با صدای بلند بخوانيم

، مقام توسط وزارت جليله امور خارجهبه . لندن“
 شوکتهم به وسيله ةمنيع هيات وزرای عظام دام

عريضه تلگرافی بخاکپای اعليحضرت اقدس 
که به  ، متظلم شديملکهُم هللاداامپراتور اعظم خل

واسطه هجرت اعليحضرت محمد عليشاه از مملکت 
خود و انفصال ذات مقدس آن اعليحضرت ثی ومور

از تاج و تخت نياکان زحمت و خسارت بی پايان به 
اهالی ايران توجه نموده و مصيبت زياد از اتالف 
نفوس و اموال به عموم مردم اين سامان وارد شده 

عا نموديم در اعاده و رجعت آن و استد. است
اعليحضرت به ايران توجهات خسروانه مبذول 

تا کنون به صدور جواب مفتخر نگرديده . فرمايند
اينک هم بتوسط وزرای محترم تجديد تظلم و . ايم

استدعا نموده و از پيشگاه عدل و رافت بندگان 
اعليحضرت مقدس امپراطور استرحام می نمائيم که 

حم ملوکانه اهالی ايران را به وجود به اقتضای مرا
مقدس پادشاه باالستحقاق خود مفتخر و سرافراز 
 -فرمايند که به دعای ذات همايونی مشغول باشيم

ميرزا - موسوی]؟[ ميرزا-حاج ميرزا تقی مجتهد
 حاج ميرزا -حاج ميرزا محمدمجتهد-ابوالقاسم مجتهد

 ميرزا - آقا ميرزا يوسف مجتهد-عبدالحسين مجتهد
حاج ميرزا -ميرزا محسن مجتهد-ادق مجتهدص

- حاج ميرزا ابولحسن مجتهد-عبدالکريم امام جمعه
حاج ميرزا عبدالعلی آقا -حاج ميرزا رضا آقا مجتهد

حاج ميرزا باقر - آقا ميرزا عبدالرحيم مجتهد-مجتهد
 آقا ميرزا -حاج ميرزا عبدالوهاب آقا-آقا قاضی

 -ور پيشنمازآقا ميرزا عبدالشک-محمود آقا پيشنماز
 آقا ]؟[ء سرالعلما-ميرزا يوسف واعظ

 شامل حال همه اين “رحمت الهی“ ).٣٥(“]؟[ميرزا

 !.والسالم.  حضرات مجتهدين باد
 منابع
در خدمت و خيانت “:  جالل آل احمد– ١

     ٥٢-٥٥ صفحات ٢جلد “ روشنفکران
     ٦٨ همانجا صفحه − ٢
  ١٨٦ همانجا صفحه − ٣
 ٨١صفحه “ غربزدگی“ جالل آل احمد − ٤
 ١٦٧صفحه “ تحريم تنباکو“ابراهيم تيموری −  ٥
 ١٩٥همانجا صفحه −  ٦
 ٢٠٦همانجا صفحه −  ٧
جلد اول “ حيات يحيی“: يحيی دولت آبادی−  ٨

 ١١١ هصفح
، ، اعالميه هارسائل“:  محمد ترکمان− ٩

جلد “ نوریهللا و روزنامه شيخ فضل ا... مکتوبات
 ١٠٧اول صفحه 

و ... ، اعالميه هامکتوبات“: مانمحمد ترک−  ١٠
“ نوریهللا چند گزارش پيرامون نقش شيخ فضل ا

  ٢١٠جلد دوم صفحه 
هللا لوايح آقا شيخ فضل ا“: هما رضوانی−  ١١

 ٦٥صفحه “ نوری
دين و دولت در عصر “: باقر مومنی−  ١٢

 ٢٠٠صفحه “ مشروطيت
 “ه ايرانتاريخ مشروط“:احمد کسروی−  ١٣

 ٢٩٣صفحه 
 انجاهم−  ١٤
 ٧٨صفحه “ غربزدگی“: جالل آل احمد−  ١٥
هللا لوايح آقا شيخ فضل ا“: هما رضوانی−  ١٦

 ٥٧صفحه “ نوری
، نقل از احمد  نجفی در اصفهانآقا بهاو نامه −  ١٧

 صفحه جلد اول“ ايرانتاريخ مشروطه “کسروی 
٢٨٨  
جلد “ تاريخ مشروطه ايران“: احمد کسروی−  ١٨

 ٢٧٦اول صفحه 
هللا يح آقا شيخ فضل الوا“: هما رضوانی−  ١٩

 ٣١صفحه “ نوری
جلد “ تاريخ مشروطه ايران“: احمد کسروی−  ٢٠

   ٥١١اول صفحه 
جلد دوم “ حيات يحيی“: ی دولت آبادیييح − ٢١

 ١٦٩صفحه 
صفحه “ مشروطه ايرانی“: آجودانیهللا ءاماشا−  ٢٢
٣٨١ 
 همانجا−  ٢٣
  مقاله جالل توکليان٢٧مجله کيان شماره −  ٢٤
جلد “ نتاريخ مشروطه ايرا“ی احمد کسرو−  ٢٥

  ٨٢٧دوم صفحه 
نقل “ جنبش آزادی بخش ملی در شرق“: لنين−  ٢٦

“ تشيع و مشروطيت در ايران“:از عبدالهادی حائری
 ١٠٨-١٠٩صفحات 

جلد “ نتاريخ مشروطه ايرا“احمد کسروی −  ٢٧
  ٧٣٠دوم صفحه 

 ٥٥٧همانجا صفحه −  ٢٨
 ٧٨صفحه “ غربزدگی“: جالل آل احمد−  ٢٩
دين و دولت در عصر “ “:  باقر مومنی− ٣٠

 ٢٣١صفحه “ مشروطيت
جلد “ نتاريخ مشروطه ايرا“احمد کسروی −  ٣١

 ٢٨٧اول صفحه 
صفحه “ مشروطه ايرانی“: آجودانیهللا ءاماشا−  ٣٢
١٠٦ 
 همانجا−  ٣٣
 ١٠٨همانجا صفحه −  ٣٤
“  آذربايجانهيجده سالهتاريخ “احمد کسروی −  ٣٥

 ٤٠٤جلد اول صفحه 
*****



٠ 

 ٨                                                   صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران  ١٣٨۵ شهريور – ٧٨      شماره 

جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است 

 ...بيرق ايران و
و  وى ضمن اشاره به وضع فقر . نقد و هجو مى آشيد

ا فالآت طبقات محروم ، وعده هاى توخالى دولتمردان ر
گام عملى برداشتن،  آه به جاى سير آردن گرسنگان و

 .وعده وعيد مى دادند به تمسخر گرفته است 
 !صبر آن صبر آن آرام جانم،•

 بعد از اين تهران گلستان مى شود
 شود در دآان ها نان فراوان مى

 گوشت هاى شيشك ارزان مى شود
 مشكالت از صبر آسان مى شود

 !جانم، صبرآن صبر آن آرام
  مخور، سال دگر نان مى خورىغم

 خورى ميوه ى شيرين به شمران مى
 گوسفند و مرغ بريان مى خورى
 در سر سفره فسنجان مى خورى

 !جانم، صبرآن صبر آن آرام
 بزك نمير، بهار مياد•

 !گريه مكن عزيز من
 !من موسم نوبهار

 بلبل مست نغمه خوان
 بر سر شاخسار مياد

 مى رسد» خوار«غله ز 
 ار ميادشهري گندم

 بزك نمير، بهار مياد
 خربزه با خيار مياد
 دخترك عزيز من،

 !غم نان به سر مزن از
 طفلك با تميز من،

 !شعله به خشك و تر مزن
 من، طوطى اشك ريز

 !بر دل من شرر مزن
 سال دگر براى تو

 شوهر غمگسار مياد
 بهار مياد بزك نمير،

 خربزه با خيار مياد
  سال دگر به خوشدلى

 خورى ير مىنان و پن
 گوشت، آباب مى آنى
 ديزى سير مى خورى
 روغن زرد مى خورى

 مى خورى شربت و شير
 بر در خانه ات همى
  خربزه بار بار مياد
 خربزه با خيار مياد/ مياد بزك نمير، بهار

 ناله مرغ اسير
 دوستى شعر از عارف قزوينى درباره ميهن

 ناله مرغ اسير اين همه بهر وطن است
 است فتار قفس همچو منمسلك مرغ گر

 همت از باد سحر مى طلبم گر ببرد
 است خبر از من به رفيقى آه به طرف چمن

 در ره آزادى خويش! فكرى اى هموطنان
 است بنماييد آه هر آس نكند، مثل من

 خانه اى آوشود از دست اجانب آباد
 است زاشك ويران آنش آن خانه آه بيت الحزن

 بهر وطنجامه اى آونشود غرقه به خون 
 است بدر آن جامه آه ننگ تن و آم از آفن

 همه اشراف به وصلت خوش همچون خسرو
 .است رنجبر در غم هجران تو چون آوهكن

 

چند نفر از افراد سرشناس را شدند و شهر را اشغال آردند
از آن جمله. آه هواخواه مشروطه بودند دستگير آردند

 آه يكى از آنان-هم ضياء العلما و هفت نفر ديگر يكى
 آه بالفاصله-شهيد بود حاجى ميرزاعلى آقاى ثقه االسالم

 .ز عاشورا به دار آشيدندآنان را در رو
آه روس ها ضياء العلما را گرفته معروف است هنگامى

 و به همراه خود مى بردند، مادرش برادر خود حاجى
.محمد قليخان را به همراه او فرستاد آه پسرش تنها نماند

نفر از روشنفكران تبريز  روس ها دستور داشتند آه هشت
اين حيص و بيصدر . را با اسامى مشخص به دار بزنند

هنگام شمارش افراد،. با تردستى فرار آرد نفر هشتم
آه آنها روس ها ديدند آه عده هفت نفر است، در صورتى

 .دستور اعدام هشت نفر را داشتند
ايستاده و ناظر حاجى محمد قليخان را آه نزديك آنها

اعمالشان بود نفر هشتم محسوب آرده، به عوض شخص
 .زدند فرارى به دار

 آتاب لطيفه هاى سياسى*
 

 فاتحه براى مشروطه
ديرى نپاييد و با  پيروزى آزاديخواهان و انقالب مشروطه

 .يورش استبداد از پا درآمد
از سرآوب پس) نسيم شمال(اشرف الدين گيالنى 

مشروطه خواهان شعر زير را در وصف حال و هواى آن
 :روزگار گفته است

 ! على مشروطهرحمت اهللا/ از دار فنا مشروطه رفت
از!/ مهيا سازيد قارى خوب!/ مجلس فاتحه برپا سازيد

اين سخن را همه انشا!/ عسل شربت و حلوا سازيد
 !على مشروطه رحمت اهللا!/ سازيد

مجلس فاتحه خوانى به!/ جمع گرديد همه با تب و تاب
پس بخوانيد همه / چو قليان و گالب صرف گرديد!/ شتاب

 !ى مشروطهرحمت اهللا عل:/ بهر ثواب
!/بهر مشروطه بكوشيد همه!/ بپوشيد همه رخت پاآيزه

!/ همه بهر مشروطه بكوشيد!/ همچو زنبور بجوشيد همه
 !رحمت اهللا على مشروطه

 گل گلدسته ز آاشان/  !فرش و قاليچه ز آرمان آريد
ماهى و مرغ و فسنجان!/ آب نارنج ز گيالن آريد!/ آريد
 !مشروطه رحمت اهللا على!/ آريد
روضه خوانى آه بود/ س بياريد به صد سوز و گدازپ

هى بخوانيد به/ تعقيب نماز از پس روضه و/ خوش آواز
 !رحمت اهللا على مشروطه:/ آواز حجاز

باز / مجلس فاتحه خوانى داريم/ داريم ما سخن هاى نهانى
اهللا رحمت/ سوى مجلس نگرانى داريم/ اميد جوانى داريم
 !على مشروطه

طرز مرغوب به ما حقه/ ما حقه زدندلوطيان خوب به
به ما» دزاشوب«در / مطلوب به ما حقه زدند عكس/ زدند

 !رحمت اهللا على مشروطه/ حقه زدند
پس چرا زود به يك تير/ اگر گردن مشروطه آلفت بود

واعظى بر سر /نعمتى بود ز آف رست به مفت/ بخفت؟
 !لعنت اهللا على مشروطه:/ منبر مى گفت

اهل تبريز چه جان ها !/ نشان ها دادنداهل تهران چو
آخر اين شعر به!/ اهل گيالن چو جوان ها دادند!/ دادند
 !رحمت اهللا على مشروطه/ دادند آنها

 اصل اگر نيست، بدل هم/ علم اگر نيست، عمل هم خوبست
خواندن شعر و/ قند اگر نيست، عسل هم خوبست/ خوبست

 !مشروطه رحمت اهللا على/ غزل هم خوبست
حل نشد عاقبت اين!/ حيف از آن زحمت بى حاصل ما

دل ما، واى دل/ شده خوشگل ما »دده بزماره«/ مشكل ما
آاشان يزد و!/ رحمت اهللا على مشروطه!/ ما، واى دل ما

/ قم و قزوين و خراسان و نراق/ فراهان و عراق و
همه با زور و بر زبان/ قصرشيرين و آرند و پل و طاق

  ٩ادامه در صفحه ... رحمت اهللا:/ چماق

تصنيف
عارف در ديوانش، بعضی از تصانيف خود را بر اساس  

شرايط و موقعيتی آه سروده بود همراه با اجرای آنها در 
چنانكه . استدستگاه مورد نظرش را يكايك شرح داده 

شعر معروف از خون جوانان وطن الله دميده را هنگام 
دوره دوم مجلس شورای ايران، به ياد حيدر عمواغلی در 

 .دشتی سروده بود
 هنگام می و فصل گل و گشت چمن شد
 دربار بهاری تهی از زاغ و زغن شد
 از ابر آرم خطه ری رشگ ختن شد

 دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد
 تاری ای چرخ چه بد آرداری ای چرخچه آجرف

سر آين داری ای چرخ نه دين داری نه آيين داری ای 
 چرخ

 از خون جوانان وطن الله دميده
 از ماتم سرو قدشان سرو خميده

 در سايه گل بلبل ازين غصه خزيده
 گل نيز چو من در غمشان جامه دريده

 چه آجرفتاری ای چرخ چه بد آرداری ای چرخ
ی چرخ نه دين داری نه آيين داری ای سر آين داری ا

 چرخ
 خوابند وآيالن و خرابند وزيران

 بردند به سرقت همه سيم و زر ايران
 ما را نگذارند به يك خانه ويران
 يارب بستان داد فقيران ز اميران

 چه آجرفتاری ای چرخ چه بد آرداری ای چرخ
سر آين داری ای چرخ نه دين داری نه آيين داری ای 

 چرخ
 اشك همه روی زمين زير و زبر آناز 

 مشتی گرت از خاك وطن هست به سر آن
 غيرت آن و انديشه ايام بتر بكن
 اندر جلو تير عدو سينه سپر آن

 چه آجرفتاری ای چرخ چه بد آرداری ای چرخ
سر آين داری ای چرخ نه دين داری نه آيين داری ای 

 چرخ
 از دست عدو ناله من از سر درد است

 ن آس آند از مرگ نه مرد استانديشه هر آ
 جانبازی عشاق نه چون بازی نرد است
 مردی اگرت هست آنون وقت نبرد است

 چه آجرفتاری ای چرخ چه بد آرداری ای چرخ
سر آين داری ای چرخ نه دين داری نه آيين داری ای 

 چرخ
 عارف ز ازل تكيه بر ايام ندادست

 جز جام به آس دست چو خيام ندادست
  زلف دالرام ندادستدل جز به سر

 صد زندگی ننگ به يك نام ندادست
 چه آجرفتاری ای چرخ چه بد آرداری ای چرخ

سر آين داری ای چرخ نه دين داری نه آيين داری ای 
 چرخ

 
 اعدامى آم آمد

قمرى فرزند  ١٣٠٣ ميرزا ابوالقاسم ضياء العلما متولد
حاجى ميرزا يوسف شمس العلما دهخوارقانى و برادر 

خواهان  ابوالحسن شمس العلما از مشروطه يرزاآوچك م
قمرى  ١٣٢۴تبريز بود و براى ترويج مشروطيت در سال 

با چاپ سنگى در تبريز » اسالميه«روزنامه هفتگى به نام 
افراد خانواده خود  مانند بيشتر وى. تاسيس و منتشر آرد

 و به زبان خارجى نيز آشنا بوده] بود[جوانى با سواد 
 .است

 قمرى آه روس هاى تزارى وارد تبريز ١٣٣٠در سال 
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 ...بيرق ايران و
 !على مشروطه

جمله گرفتار  زارعين/ خلق، از جان همه بيزار شدند
/ اغنيا داخل اين آار شدند/ آسبه يكسره بيكار شدند/ شدند

 !رحمت اهللا على مشروطه/مشروطه بود مال فقرا
 

 جان مريم چشماتو وا آن
 سرود شكست انقالب مشروطه 
اصطالحى است آه  »انقالب ناقص «يا» انقالب شهيد»

شاعران و نويسندگان دوران مشروطه به مراتب از آن در 
براى نشان دادن سرانجام انقالب  نوشته هاى خود

 سه تابلوى ايده آل پيرمرد«. مشروطه استفاده آرده اند
. از موفق ترين منظومه هاى اين دوره است» دهگانى

الصه انقالب خ منظومه اى نسبتًا طوالنى آه به طور
مشروطه را از لحظه تولد تا مرگ با تمثيل هاى فراوان به 

سراينده منظومه نيز شاعر و . است تصوير آشيده
 »ميرزاده عشقى«روزنامه نگار معروف دوره مشروطه 

عشقى اين منظومه را زمانى سرود آه در سال .است
وزارت جنگ از   قمرى دبير اعظم و رئيس آابينه١٣۴٢

ندگان درخواست آرد تا ايده آل خودشان را مردم و نويس
حكومت مرآزى مقتدر به دست سردار  براى ايجاد يك

 آه از مهم ترين» شفق سرخ«سپه بنويسند و در روزنامه 
عشقى خود در اين .روزنامه هاى آن دوران بود چاپ آنند

خواستند، من هم سه تابلوى ايده  از بنده هم«: باره مى گويد
خواهيد  مى فرماييد ساختم و البته تصديقآل را آه مطالعه 

سه » .آرد آه مفاد ايده آل بنده با منظور آنها مخالفت دارد
پيرمرد دهگانى است آه به آن سه تابلو  تابلوى ايده آل

فرجام  هم از جهت محتوا، آنجا آه. مريم نيز مى گويند
انقالب مشروطه را با شاعرانه ترين حالت ممكن به 

از لحاظ ساختار  ميت دارد و همتصوير مى آشد اه
منظومه مورد نظر جزء اولين اشعارى است آه قواعد 

را شكسته و از مرزهاى ممنوعه  شعر و ادبيات آالسيك
قهرمان داستان، مرد ايرانى ميهن . تخطى آرده است

است آه از سه فرزند خود دو تا را در جنگ هاى  پرستى
شده و  انقالب مشروطه از دست داده، زنش دق مرگ

يگانه دخترش مريم هم به وسيله جوانى اشراف زاده گمراه 
 .پايان خودآشى مى آند و بدبخت مى شود و در

تابلوى اول و دوم آه شاعرانه ترين بخش منظومه نيز 
بيشتر در پى به تصوير آشيدن سرنوشت مريم  هست،
پدرش از  مريم نماد انقالب مشروطه است، او آه. است

ادرش يك زن مشروطه خواه است، فعالين مشروطه و م
مى آيد و پس از شكست  روز انقالب مشروطه به دنيا

 .مشروطه او نيز چشم از جهان فرومى بندد
 شهريار اعالن داد درست روزى آان

 يگانه دختر ناآام من ز مادر زاد
 استبداد تمام مردم دلشاد مرگ

 من از دو مسئله خوشحال و خرم و دلشاد
 نوين ر ز وضعيكى ز زادن مريم دگ

در تابلوى اول، مريم در يكى از باغ هاى شميران و در 
فريب و باالخره تجاوز يك  پى عشق صميمانه مورد

 نتيجه اين. جوانك جلف تهرانى آه فكل دارد قرار مى گيرد
تجاوز در تابلوى دوم با بيان خودآشى مريم به گونه اى 

ط سپردن جنازه مريم توس شاعرانه و سرانجام به خاك
 .پدرش به تصوير درمى آيد

را در حالى آه پاى  و در تابلوى سوم، ميرزاده عشقى
صحبت پدر مريم نشسته است مى بينيم تا سرگذشتش را از 

  :پدر مريم.بشنويم زبان خودش
 چه گويمت من از اين انقالب بدبنياد

 عده اى شياد آه شد وسيله اى از بهر
 چه مردمان خرابى از آن شدند آباد

 استبداد نقالب بد اين، زنده بادگر ا

سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

 آه هرچه بود از اين انقالب بود بهين
دفتر مبارزه مشروطه  مرگ مريم نقطه پايان وحشتناآى بر

 .و مشروطه خواهى و تمثيل يك شكست بزرگ است
 

 مردم آزاده
 آجائيد؟ آجائيد! اى مردم آزاده

 !آزادى افسرد، بيائيد بيائيد
 نيدبخوا در قصه و تاريخ چو آزاده

 مقصود از آزاده شمائيد شمائيد
 عظيميد چون گرد شود قوتتان طود

 گسترد چو بال و پرتان فر همائيد
 بى شبهه شما روشنى چشم جهانيد

 چشمه خورشيد شما نور و ضيائيد در
 با چاره گرى و خرد خويش به هر درد

 رنجور دوائيد و شفائيد بر مشرق
 در توده اى از مردم يك تن ز شمايان

 انگشت نمائيد  خرد و فطنتاندر
 مرديد شما يكسره از تخمه مردان
 هجائيد نه ميم و رى و دال سه حرفى ز

 بسيار مفاخر پدرانتان و شمار است
 ...بفزائيد آوشيد آه يك لخت بر آنها

  يكى از اشعار دهخدا*
 . در تشويق مردم به آزاديخواهى

 ٭٭٭٭

راه نفوذ شوم خود را بر تمام شئون مملکتی اعمال می
اکرد در اثر گرفتن اين اختيار تسلط مستقيم خود را ت

 .قلمرو قدرت مقننه نيز بسط داد
اين اختياريکه به شاه داده شد بعضی از اصول ديگر
قانون اساسی را عمال و واقعا در حال وقفه و تعطيل

اصل سی و هشتم قانون اساسی چنين مقرر. انداخت
 :می دارد

اعضای مجلس شورای ملی بايد رد يا قبول مطلب را“
ی حق ندارد ايشانصريح و واضح اظهار بدارند و احد

 .“...را تحريص يا تهديد در رای خود بنمايد 
اصل پانزدهم در اتخاذ هرگونه رای و نظری که از

را نسبت“ کمال امنيت و اطمينان“طرف مجلس شورا 
با توجه به اين دو اصل که. به آن توصيه می کند

مضمون و محتوی آنها بقدر کافی صريح و خالی از
عا در قبال حقی که به شاه داده شده طب–ابهام می باشد 

مجلسی که زمام: است اين سئوال مطرح می گردد
سرنوشتش بدست فردی باشد که در ساير موارد غير
مسئول شناخته شده است تا چه حد می تواند در کار
خود مستقل باشد و روی پای خود بايستد و از َشّر

اکثريتِاعمال نفوذ اين فرد بر کنار بماند؟ فرض کنيم 
نمايندگان مجلس در شرايط آزاد هم انتخاب بشوند و به
مجلس اعزام گردند، فرض کنيم اعمال نفوذ شاه در
جريان انتخابات به حداقل برسد، با همه اينها آيا می
توان موقعيت چنين مجلسی را مصون از آسيب توطئه

اختيارات شاه حتی در! های شاه فرض کرد؟ هرگز
انند شمشير دموکلس پيوسته برشرايط مساعد هم م

فراز سر مجلس آويخته شده و در نخستين فرصت اين
شمشير فرو خواهد آمد و مجلس را بکلی فلج خواهد
ساخت، و در شرايط ديگر يعنی در شرايط تسلط شاه
چنين مجلسی بکلی مبدل به يک مجلس مشورتی
سلطنتی خواهد شد و تمام خواص دموکراتيک خود را

 دست خواهد داد و نمايندگان که اراده و تمايلالزاما از
شاه آنها را در مقام خود نگه می دارد نخواهند توانست
حتی برای نمونه هم که شده انگشت خود را جز در
جهت تائيد دستورات شاه بلند کنند چنانکه در دوره های

 .هيجدهم و نوزدهم چنين بوده است
ن زمان هنوز دردر اينجا بايد توجه داشت که شاه در آ

وضعی نبود که بتواند بنحو دلخواه از حق خود در
انحالل مجلس استفاده کند و از اين راه مجلس را در

 بپايان برسد بار٢٨قبل از اينکه سال . تنگنا قرار دهد
ديگر نهضت انقالبی و ضد امپرياليستی در بين مردم

در دوران حکومت مصدق اين قوس. اوج می گرفت
روهای ملی و دموکراتيک ادامه يافت  و بناصعودی ني

بر اين بند و بستهای پنهانی دربار  و عاملين و
کارگزاران آن با امپرياليستها بخصوص با امپرياليسم
انگلستان که در آن موقع هنوز در ايران امپرياليسم

اما. مسلط بود نتوانست به سرانجام مطلوب خود برسد
 مجلس شورا نيز–ت بمحض اينکه شرايط تغيير ياف

مبدل بيک مجلس بال اراده و مسلوب االختيار گرديد که
جز تائيد عبيدانه تمايالت شاه وظيفه ای برای خود نمی

 .  شناخت
 مرداد و٢٨ با کودتای :تسليم های تازه در مقابل شاه

 و در شرايط عقب نشينی–سقوط دولت مصدق 
سرنيزهنيروهای دموکراتيک و ملی و در پناه حکومت 

مقدمات دستبرد های تازه به قانون اساسی به سود
توسعه و هرچه بيشتر قدرت شاه و تضعيف هر چه

اولين. بيشتر مجلس و نقض حاکميت مردم آماده گرديد
قدمی که حکومت کودتا در اين راه برداشت تشکيل
مجدد مجلس منحله هفدهم بود که نود در صد رای

 رفراندم محکوميت ودهندگان با شرکت فعال خود در
 .انحالل آنرا صحه گذاشتند

 ١٠ادامه در صفحه ... متمم قانون اساسی ٢٦اصل 

 ...پهلوی ها قاتلين
 حاکميت مردم و به سود حکومت مطلقه شاهحق

برداشت عبارت بود از تفويض حق انحالل مجلسين
در حاليکه تا آن زمان حداقل به صورت ظاهر. به شاه

اين دو مجلس از مقام سلطنت مستقل بودند و شاه
اما. قانونا حق دخل و تصرفی در کار مجلس نداشت

–قه بود نه تنها شاه به شدت خواهان کسب قدرت مطل
بلکه برای قدرتهای استعمارگر نيز بند و بست و
معامله با يک شاه مطلق العنان در يک سرزمين
شرقی مانند ايران آسانتر از کلنجار رفتن با يک
.دستگاه دولتی و راضی کردن عده نسبتا بيشتری بود
آنها اميد داشتند که با تقويت مقام سلطنت قرارداد نفت

 گلشائيان شهرت يافت آسوده–ر گس را که بعدا به قرا
و بدون دردسر به تصويب برسانند و اصل چهل و

–هشتم قانون اساسی روی مصالح و منافع طرفين 
“: شاه و امپرياليستها به شرح ذيل تغيير يافت

اعليحضرت همايون شاهنشاهی می تواند هر يک از
مجلسين شورای عالی و سنا را جداگانه يا دو مجلس

 .“...آن واحد منحل سازدرا در 
اين امتياز عظيمی بود که در پناه حکومت سرنيزه به

شاه که تا آن وقت به سمت بزرگ. شاه داده شد
ارتشداران اختيار ارتش را در دست داشت و از اين

 از کمک های مالی
 شما سپاسگزاريم
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 ١٠                                                   صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران  ١٣٨۵ شهريور – ٧٨      شماره 

 چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

 عصيان نسبت به قانون- جنايت است-جرم است
گونهنه تنها هيچ. اساسی و مستلزم مجازات است

“پاسداران“اعتراضی به او نشد بلکه در همان موقع 
قانون اساسی در عرض تعلق به آستان شاه کار زبونی

باين اظهارات. و فرومايگی را بافتضاح می رسانيدند
صدراالشراف رئيس مجلس سنا که می خواست در
ابراز خاکساری و عبوديت از رئيس دولت عقب نمانده

 :باشد توجه کنيد
اول فکر و انديشه است که از: سه مرحله داردامور “

دوم تصويب است که از. اعليحضرت همايونی است
طرف مجلس انجام شده و اميد است نيات شاهنشاه

 “.بخوبی اجراء شود و مرحله سوم انجام بگيرد
حکومت مشروطه بدست شاه و دستگاه حکومتی! آری

او بدينسان گستاخانه نقض و نفی می شود و آنوقت
زبده ترين و ارزنده ترين افراد ميهن ما به اتهام

در خاک و خون می“ ضديت با حکومت مشروطه“
-آنکس که برازنده نام و عنوان انسان است! غلتند

 در-آنکس که به شرافت و مقام انسانی ارزش می نهد
هر نقطه دنيا باشد بايد در باره چنين حکومت فاسد و

 و در عين حال بهمانسيه کار و چنين شاه خون آشام
 جاعل و عوامفريب قضاوت کند-الفزن-اندازه رياکار

 .و قضاوت خواهد کرد
 حق وتو برای شاه  

  قدم ديگری که که از راه دستبرد زدن به قانون اساسی
به منظور تحکيم ديکتاتوری شاه و تضعيف بازهم
بيشتر مجلس و تذليل کامل دولتها در قبال شاه  بر

ارت بود از تفويض حق وتو بوی در موردداشته شد عب
قوانين مالی مجلس که در حيطه حقوق انحصاری

اصل چهل و نهم متمم قانون. مجلس شورا قرار دارد
اساسی تصريح دارد که حقوق  و وظايف شاه در مورد
قوانين مصوبه مجلس عبارت است از صدور فرمان

 تاکيداجرای اين قوانين به منزله جريان تشريفاتی آن و
بدون اينکه اجرای قوانين را“می کند که اين کار بايد 

اين خود قرينه“ .تعويق و يا متوقف نمايد صورت گيرد
ديگری است برای اثبات اينکه مسئله توشيح قوانين
برای اجرای آنها و يا موضوع صدور فرمان نخست
وزيری صرفا جنبه تشريفاتی اين جريان را تشکيل می

ه ايکه در شرايط اختناق آور حکومتولی کنگر. دهد
کودتا از نمايندگان دو مجلس دست نشانده تشکيل گرديد

 در اينجا قدم ديگری در راه خيانت پيش رفت و با–
تصويب حق وتو برای شاه در موارد لوايح و قوانين
مالی  اصول لرزان مشروطيت را متزلزل تر ساخت و

لی و بودجهدر واقع سرنوشت دولتها را از لحاظ ما
دولتی در گرو تمايالت شاه قرار داد و با اين ترتيب

 .ديکتاتوری شاه در واقع چهار ميخه و بيمه شد
 آخرين قدم در راه تعطيل مشروطيت

مجموعه اين اختيارات شاه را در چنان موقع ممتازی
قرار داد که چون لحظه ضرورت فرا رسيد وی بدون

نکه هيچ رداع و بدون اي–کوچکترين پروا و شرمی 
 دست بيک کودتای تازه زد–مانعی در مقابل خود ببيند 

و با تعبيه توطئه تازه ای از کارخانه دسيسه کاری
عجالتا يک مهر خاتمه بر تاريخ حيات مشروطيت

 .ايران گذاشت
 آبانماه ٢٠چنانکه قبال اشاره کرده ايم شاه در جلسه 

 ضمن  هيئت وزيران بنا به سيره هميشگی خود١٣٤٠
يک رشته بيانات پر از الف و گزاف در زمينه 

و “ مصالح عالی ملت و مملکت“خود به “ عالقه“
برای “ رفاه و آسايش مردم و استقرار عدالت اجتماعی“

خود را به همه اين اصول “ عالقه“اينکه عمال ميزان 
و موازين ثابت کند پای حقوق ادعائی خود را در انشاء 

 و بعدا متن بيانات او ضمن نامه –قوانين به ميان کشيد 
ای به امضاء رئيس دفتر مخصوص وی رسما به دکتر 

١١ادامه در صفحه ...امينی ابالغ گرديد و او نيز    

 ...پهلوی ها قاتلين
دکتر. می شناسد“ ناشی از ملت“قوای سه گانه را 

مصدق با استناد به همين اصل که دموکراتيک ترين
اصول قانون اساسی است برای تعيين تکليف مجلسی

ا پشتيبانی مستقيم دربار سلطنتی عليهکه اکثريت آن ب
نهضت نجات بخش ملی ايران هر روز دست به توطئه
تازه ای می زدند به آراء عمومی مردم مراجعه کرد و
.اين مردم بودند که رای به انحالل مجلس مزبور دادند
ولی حکومت کودتا با تکيه به نيروهای مسلح خود می

 آراء-تمرکز باشدتمام قوا بايد در دست شاه م: گفت
مردم در قبال رای و خواست شاه نبايد ارزش داشته

 . اين اوست که بايد بر اريکه قدرت تکيه زند-باشد
اين مجلس از درباريان غير مستعفی مجلس هفدهم

نمايندگان جبهه ملی. يعنی گماشتگان شاه تشکيل می شد
.و طرفداران دکتر مصدق نتوانستند در آن راه پيدا کنند

ين گماشتگان درباری  و وابستگان به سياستهایا
متجاوز امپرياليستی بدون مانع و معارض قدم تازه ای
در راه نقض قانون اساسی و تثبيت سلطنت مستبده شاه

باين معنی که عمل خود سرانه و خائنانه شاه: برداشتند
در عزل دکتر مصدق و صدور حکم نخست وزيری

ختند و بدين ترتيبزاهدی را قانونی و درست شنا
دولتها را بطور در بست در زير چکمه های شاه

اينها يکی ديگر از. اين خيانت کوچکی نبود. افکندند
مظاهر برجسته مشروطيت را بدين نحو پايمال ساختند
و به بسياری از اصول قانون اساسی خط بطالن

آنها با اين ترتيب در واقع پيکر مثله شده. کشيدند
ه را در زير چنگال آهنين شاه افکندندحکومت مشروط

تا وی بعدها به آسانی بتواند آنرا خفه و مختنق سازد و
 !دستور تدفين آنرا صادر کند

اين گروه فرومايه عمل خود را در تائيد حاکميت مطلق
شاه مبتنی بر اصل چهل و ششم قانون اساسی به قلم

عزل و نصب وزراء به موجب“: دادند که می گويد
مفهوم اين اصل در تطبيق“ .ان همايون پادشاه استفرم

با ساير اصول قانون اساسی در زمينه مسئوليتهای
کاری که شاه بايد در اين. دولت کامال روشن است

مورد انجام دهد فقط عبارتست از تنفيذ رای تمايل
مجلس به وسيله صدور فرمان، فرمان شاه رای مجلس

 اصل مزبور رااما آنها. را صورت رسمی می دهد
عزل و نصب وزراء از“: عمال چنين تفسير کردند

چنين تفسيری از اصل“ .حقوق و وظايف پادشاه است
چهل و ششم تمامی محتوی انقالب مشروطيت را نفی
می کرد، پادشاه  به ظاهر مشروطه را قدرتی می داد

 يعنی اختيارات نامحدودی که–مافوق سالطين قاجار 
اين عمل دوران. ن پوشانيده بودرويه قانونی به آ

خودکامگی شاه را به نحوی شديدتر از هميشه تجديد
 خونريزيهای-می کرد و پايه تمام عمليات خائنانه 

توجه به. تبهکارانه حکومت کودتا را محکم می ساخت
اصول ذيل از قانون اساسی می تواند نشان دهد که اين

قانون اساسیعمل تا چه حد خائنانه و متناقض با روح 
 :می باشد

 مجلس در هر جا نقض در قوانين–اصل بيست و هفتم 
يا مسامحه ای در اجرای آن مالحظه کند به وزير
مسئول آن کار اخطار خواهد کرد و وزير مسئول بايد

 .توضيحات الزمه را بدهد
 کليه قوانين و دستخطهای شاه–اصل چهل و پنجم متمم 

می شود که به امضایدر امور مملکتی وقتی اجراء 
وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول

 .فرمان همان وزير است
 وزراء مسئول مجلسين هستند و در هر–اصل شصتم 

مورد که از طرف يکی از مجلسين احضار شوند بايد
حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنها است

 .حدود مسئوليت خود را منظور بدارند
 وزراء عالوه بر اينکه به–ت و يکم متمم اصل شص

تنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به
هيئت اتفاق نيز در کليات امور در مقابل مجلسين

 .مسئول و ضامن اعمال يکديگرند
 وزراء نمی توانند احکام–اصل شصت و چهارم 

شفاهی يا کتبی پادشاه را مستملک قرار داده سلب
 .د بنمايندمسئوليت از خو

 مجلس شوراء يا سنا می توانند–اصل شصت و پنجم 
 .وزراء را در تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند

 در صورتی که مجلس–اصل شصت و هفتم 
شورايملی يا مجلس سنا به اکثريت تامه عدم رضايت
خود را از هيئت وزراء يا وزيری اظهار نمايد آن

 . می شودهيئت يا آن وزير از مقام خود منعزل
خوانندگان توجه می کنند که قانون اساسی در هفت
مورد با صراحت تمام و به نحوی خدشه ناپذير که نمی
توان آن را با تعبيرها و تفسيرهای خائنانه تخطئه کرد
هيئت وزيران را منحصرا در مقابل مجلس مسئول
قرار می دهد و رای و نظر مجلس را در بقاء و يا

ر می شناسد و مؤکدا مقرر می دارد کهانعزال آنها معتب
هيچ وزير يا نخست وزيری نمی تواند باستناد دستخط
.شاه کاری انجام دهد يا از انجام کاری سر باز زند
زيرا مطابق اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی

شخص شاه از مسئوليت مبرا است و وزراء در“
حدوداين اصل “  .هرگونه امور مسئول مجلسين هستند

شاه غير. و ثغور اختيارات شاه را روشن می کند
مسئول است ولی به موجب تفسيری که به نفع او از
اصل چهل و ششم قانون اساسی شده است پر مسئوليت
ترين امور کشور يعنی عزل و نصب هيئت وزراء از

اين حقوق. حقوق و اختيارات او شناخته شده است
حکومت سرنيزه در مرداد و ٢٨غاصبانه را کودتای 

.محيطی مرعوب و مختنق برای شاه تامين کرد
گماشتگان شاه که عنوان بازماندگان نمايندگان دوره
هفدهم را داشتند باين تجاوز صريح پادشاه به حقوق
مجلس که در حکم طغيان عليه موازين مشروطيت می

باز تکرار می کنيم که اين خيانت. باشد صحه گذاشتند
خيانت. يخ مشروطه ايران بی نظير بوددر سراسر تار

اينکه با يک تفسير غلط از اصلی از اصول قانون
اساسی خط بطالن بر روی هشت اصل مسلم از قانون

اين خيانت کار. اساسی بکشند و آنها را نقض کنند
افتضاح مشروطيت را به آنجا کشانيد که دکتر اقبال

پشتنوکر وفادار شاه با گستاخی وقاحت آميز در 
من نوکر شخص“: تريبون مجلس اشتلم کنان فرياد کرد

ببازی اقليت اکثريت اهميت نمی. اعليحضرت هستم
تا وقتی که اعليحضرت به خواهد می مانم و گرنه. دهم

 “ .مرخص می شوم
مجله خواندنيها در اين زمينه با لحنی پر معنی و در
غالب عباراتی که سر و کار او را با سازمان امنيت

 :يندازد چنين نوشتن
آقای دکتر اقبال با همان صراحت خاص خودشان“

–بارها در محافل و مجامع مختلف گفته اند که دولت 
 مطبوعات و افکار عمومی و اين قبيل چيزها-مجلس

من مجری اوامر ملوکانه. مرا نياورده است که ببرد
هستم و مادام که اراده فرمودند سر کار هستم چه کسی

 “...و چه کسی نخواهدبخواهد 
 :سپس خواندنيها از اين جمله به نتيجه زير می رسد

اکنون که زمام امور کشور تحت توجهات خاص“
دولتها مجری اوامر ملوکانه می. شاهانه اداره می شود

باشند برای مردم چه فرقی می کند که مجری چه کسی
 “.باشد

ه توهين ب-بيانات دکتر اقبال در حقيقت تحقير مجلس
قانون اساسی و به مردم و طعنه به همه اصول و

رجال“معهذا در بين آن همه . موازين مشروطيت بود
و ذيل مشروطيت يک نفر صدا به“ صدر مشروطيت

اعتراض بلند نکرد و به او نگفت آنچه تو می گوئی
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 پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است 

تعميم. قشه خائنانه بيک رئيس دولت تفويض نمايديک ن
دادن اين حق به چنين دايره وسيعی که سراسر قوه
مقننه و قضائيه و همه مسائل مالی را در بر می گيرد

در واقع شاه برای اينکه خود. بزرگترين جرم شاه است
را از هر قيد و بندی آزاد کند در اينجا با گستاخی جنون

قعی حکومت فاسد و جابر خود راآميزی رخساره وا
نشان می دهد و قلم نسخ بر روی مجموع موازين

 .مربوط بيک حکومت مشروطه می کشد
عمل شاه و تفسيری که وی خود سرانه از اصل مزبور
کرده است به منزله کودتای تازه ای است عليه اساس
مشروطيت ايران که حکومت شاه را از لحاظ صورت

کومت عاصی محمد علی ميرزاظاهر نيز در رديف ح
در حاليکه قانون اساسی برای جلوگيری. قرار می دهد

از نظاير اين دست اندازيها پيش بينی هائی کرده و
برای اينکه مجلسی از قبيل مجلس موسسان قالبی

 نتواند شاه را١٣٣٥ و يا کنگره سال ١٣٢٨ارديبهشت 
بيش از آنچه که هست بر حکومت و دولت و قانون

سلط سازند و موازين مشروطيت را از آنچه که هستم
 اين پيش بينی را در اصل پنجاه و–متزلزل تر کنند 

اصل مزبور. هفتم متمم قانون اساسی گنجانيده است
حدود اختيارات و صالحيات سلطنت را محدود می کند

 : و می گويد
اختيارات و اقتدارات سلطنت“: اصل پنجاه و هفتم
-درست توجه کنيد( قوانين حاضره همان است که در
  يعنی پنجاه و چهار سال پيش و قبل-در قوانين حاضره

)از هرگونه دستبردی به قانون اساسی بسود شاه
اندک بررسی اوضاع و شرايطی. “تصريح شده است

که در دوران تصويب اين متمم در ايران حکومت می
کرد و شرح برخوردهای متوالی و پياپی بين مجلس و
محمد علی ميرزا بخوبی نشان می دهد که اختياراتی که
در آنزمان بوی بعنوان شاه ايران داده شد تحت تاثير

مجلس همان اندازه اختيارات را نيز برای. اجبار بود
يک شاه مشروطه مغاير با موازين مشروطيت می
دانست و برای جلوگيری از توطئه های محمد علی

ه باندازه جانشينش محمدميرزا عليه قانون اساسی ک
رضا شاه در دسيسه و نيرنگ مهارت داشت اين اصل
را در قانون اساسی گنجانيد و امتيازاتی که بعدها در
شرايط حکومت اختناق و ترور به محمد رضا شاه داده
شده با اين اصل از قانون اساسی به کلی در تضاد

به خصوص اگر در نظر گرفته شود که حتی شاه. است
بق نيز با همه استبداد خود و با خصومت شديدی کهسا

با آزادی و دموکراسی داشت در زمان خود اين اصل
 آنگاه ميزان و مفهوم دستبردهای-را تائيد کرد

راهزنانه محمد رضا شاه به قانون اساسی بهتر روشن
 .می شود

 ارديبهشت١٨اين موضوع در اصل الحاقی مصوبه 
ين اصل چنين تاکيد میدر ا.  منعکس می باشد١٣٢٨

شود که هر تغييری به موجب رای مجلسين در قانون
 اين تغيير شامل سلطنت مشروطه-اساسی داده شود
 . ايران نمی گردد

ولی رژيم خونين شاه به منظور تحکيم ديکتاتوری
جابرانه و سلطه شوم و مطلقه او همه اين اصول و

ست و نقض و پايمال کرده ا–موازين را زير و رو 
 .عامل اساسی اين ترکتازيها شخص شاه است

 پس از قانون شکنی و تدليس و نيرنگ-اما دکتر امينی
شاه قانون شکنی و خدعه دکتر امينی در برابر ما قرار

 :می گيرد
دکتر امينی با قبول آنچه که آنرا فرمان شاه -١

نام داده است اصل شصتم و شصت و
ضچهارم متمم قانون اساسی را بکلی نق

کرده است و به عالوه اصل چهل و چهارم
متمم قانون اساسی را ناديده گرفته است که

شاه را از مسئوليت مبری و در عين حال
جمع. وزراء را مسئول مجلسين می داند

اين دو موضوع در يک اصل مبتنی بر اين
واقعيت است که شاه جزصدور فرمان در
جهت تائيد رای مجلسين هيچ وظيفه و

بنابراين صرف عمل. ار ديگری ندارداختي
قبول فرمان و دستوری از طرف شاه  در
زمينه امور کشوری و سياسی جرم مسلمی
است که اگر بنابود مقدمين عليه امنيت
حکومت مشروطه و قانون اساسی را مورد
تعقيب و مجازات قرار دهند جزای آن

 .چوبه دار بود
 نهادهنام“ فرمان“آنچه که دکتر امينی آنرا  -٢

و آنرا مالک عمل خود قرار داده است
همانطور که صدور. اساسا فرمان نيست

فرمان نخست وزيری در تنفيذ رای مجلس
موقوف به امضای شاه است به همان نحو
هم فرمان بايد دارای عنوان فرمان و به

نامه ای که به. امضای شخص شاه باشد
امضای رئيس دفتر شاه صادر شده نمی

ه عنوان فرمان شاه تلقی شود و عملتواند ب
دکتر امينی در اينکه اين نامه را به عنوان

مسلما با صوابديد و نظر قبلی(فرمان شاه
 .جا زده تلبيس و نيرنگ است) شخص شاه

شاه در اينجا همانطور که قبال ذکر شد -٣
احتياط را از دست نداده و کلمه ای هم در
زمينه ادامه ايام فترت و تعطيل عملی
مشروطيت به ميان نياورده است ولی دکتر
امينی محتوی اين نامه را تا به حد تعطيل
مشروطيت تعميم می دهد و با اين عمل
اصل هفتم متمم قانون اساسی را نقض می

 .کند
- مالياتها-تهيه قوانين در زمينه مسائل مالی -٤

دخل و خرج کشور صرفا و منحصرا
 حتیبعهده مجلس شورا می باشد و اين حق

برای مجلس سنا هم منظور نشده و در آن
اصل از قانون اساسی که نامی از مصادر
انشاء قانون می آورد تصريح شده است که
مسائل مالی مستثنی است و شاه حق دخل و

دکتر امينی با تعميم. تصرف در آن ندارد
نامه شاه تا به حد مسائل مالی جرم ديگری

و سنگينترمرتکب شده که از جرائم ديگر ا
است و باز هم بايد اين نکته را تکرار کنيم
که تمام اين اعمال بحسب يک تبانی قبلی
با شاه برحسب يک توطئه مشترک عليه
حکومت مشروطه ايران بکارگردانی
شخص شاه و با شرکت دکتر امينی
صورت گرفته و در هر حال شاه در مرکز

 “.اين توطئه قرار دارد
ای دربار پهلوی و اعواناکنون نتايج دستبرده

انصارش به خونبهای انقالب مشروطيت ايران
از خون جوانان وطن الله دميد. در مقابل ماست

ولی دربار پهلوی اين الله ها را لگد مال کرد و
امروز به اميد کم حافظه گی تاريخ به لباس

پسر ابله اش حتی. طلبکار به ميدان آمده است
مشروطيت را نمیمفاد قانون اساسی انقالب 

شناسد تا بتواند بر اشتباهات پدرش تکيه کند و
آنکس که نداند و نداند که. زبان به انتقاد بگشايد

 .   نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند
 

***** 
 

 ...پهلوی ها قاتلين
 نامه را به عنوان فرمان مالک عملناي

 .خودسرانه و قانون شکنانه خود قرار داد
جريان ازهمانطور که قبال اشاره شده است تمامی اين 

 تدليس بوده- تزوير-سر تا پا نقض قانون اساسی جعل
است، توطئه تبهکارانه ای بوده است که تارو پود آنرا

 .شاه و دکتر امينی بافته اند
اين عمل شاه از يک طرف. ابتداء از شاه شروع کنيم

طغيان جديدی بود عليه قانون اساسی و به منزله آخرين
 موازين مشروطيتقدمی بود که برای نفی همه

 و از جانبی وی با تردستی مزورانه-برداشته می شد
ای اين کار را انجام داد تا برای روز مبادا راه گريزی

 .بروی خود باز بگذارد
استناد شاه به قانون اساسی در زمينه حق وی در انشاء
قوانين بدون حضور مجلس جز جعل و تزوير و نيرنگ

شاه که خود متوجه. اشدهيچ چيز ديگری نمی تواند ب
بوده است چه جنايتی عليه اساس مشروطيت مرتکب
می شود و از ترس اينکه مبادا نيرنگ و خدعه او در
پيشگاه افکار عمومی برمال گردد بکلی از ذکر ماخذ

 به-مشخص قانونی اين موضوع خودداری کرده است
اطمينان اينکه در ايران کسی آن جرات و توانائی را

 داشت که در اين موضوع چون و چرا کند و بهنخواهد
 .تحليل اين جنايت تازه بپردازد

در سراسر قانون اساسی تنها موردی که از اين
موضوع صحبتی به ميان می آيد در جزء اول اصل

اگر شاه به منظور هموار.  متمم قانون اساسی است٢٧
کردن راه نيرنگ و شانتاژ خود نخواسته است باين

 اما برای– هيچ اصل ديگری اشاره کند اصل و يا
اينکه چگونگی اين جنايت نوين شاه روشن شود ما عين

 متمم٢٧اصل : اين قسمت را در اينجا نقل می کنيم
قوای مملکت به سه شعبه تجزيه می “-قانون اساسی

اول قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذيب. شود
حضرتقوانين و اين قوه ناشی می شود از اعلي
 و هر يک-شاهنشاهی و مجلس شورايملی و مجلس سنا
ولی استقرار. از اين سه منشاء حق انشاء قانون را دارد

آن موقوف است بعدم مخالفت با موازين شرعيه و
لکن وضع و تصويب قوانين راجعه... تصويب مجلس

بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورايملی
 “     .است

کترين شک و ابهامی باقی نمی ماندبا اين ترتيب کوچ
که شاه در غياب مجلس و بدون تصويب مجلس

و بخصوص. کوچکترين اختياری در انشاء قانون ندارد
در باره امور مالی حتی همين اندازه حق به او داده

در واقع اختياری که در اينجا برای انشاء. نشده است
نين جنبهقانون به شاه داده شده صرفا مانند توشيح قوا

تشريفاتی دارد و از لحاظ عمل حق شاه به منزله رئيس
دولت در حدود همان حقی است که دولتها در تهيه

و ذکر نام شاه در اين ماده تنها برای. لوايح دارند
اسکات محمد علی ميرزا بوده است که با تمام قوا در
.راه امضاء متمم قانون اساسی اشکالتراشی می کرد

دولتها حق ندارند و نمی توانند هيچ اليحههمانطور که 
ی را بدون اجازه و تصويب مجلس اجرا کنند بهمان
نحو هم شاه به موجب صريح بند آخرجزء اول همين
اصل مطلقا بدون تصويب مجلس حق ندارد و نمی تواند

بعالوه در مواردی که. دستور اجرای قانونی را بدهد
 تصويب به مجلسشاه بخواهد اليحه ای تنظيم و برای

مدلول اين. بفرستد بايد حدود و ثغور آن معين باشد
می تواند در مورد) مانند دولت(اصل آنست که شاه نيز

معينی اليحه ای تنظيم کند و آنرا به رای مجلس
مفهوم آن بهيچوجه نمی تواند اين باشد که شاه. بگذارد

مجموعه اختيارات قوه مقننه و قضائيه را به صرف
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قل از اسناد و آثار ن
 ديگران

 بيرق ايران و بيرق بيگانه
آرد آه ستارخان با آن عده آم در  آس گمان نمیهيچ

 داشته باشد ومقاومتمقابل آن همه نيروی دولتی تاب 
آردند آه يكی دو روزه او نيز يا تسليم  همه فكر می
 فرار آرده جان خود را به در خواهدياخواهد شد و 

آاردانیستارخان با دليری و . نشدبرد؛ ولی چنين 

خود

  

در مقابل 
آردند آن همه نيرو ايستاد و تسليم نشد دولتيان گمان می

 محله آوچك و پيروزی بر چند مجاهديكگرفتن 
محصور و با آمترين امكانات آار سختی نخواهد

 ٧ادامه در صفحه  ...  با تمام نيرو به بود،

 

 

حزب واحد طبقه کارگر ايران" کارايرانحزب"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی.  نهضت کمونيستی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد،. رسانيد، زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .هزينه گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

ها قاتلين دستآوردهای انقالب  پهلوی
 مشروطيت

من با انگيزه تکاملانقالب به. انقالب پر شکوه بهمن مشروطيت را دفن نکرد و نمی خواست مشروطيت را دفن کند
و تعميق انقالب مشروطيت پا به ميدان گذارد که بعللی که نقلش در اين مقاله سخن را بدرازا می کشاند به زير سلطه

انقالب بهمن پس از اينکه رهبری آن بدست. ضد انقالب رفت، انقالب بهمن نقطه پايان انقالب ناکام مشروطيت نبود
سلطنت طلبان و همه آنهائيکه در زدن تير خالص در. ه مشروطيت را دفن کردمشروعه چی ها افتاد تنها جناز

دوران سلسله پهلويها به دستآوردهای انقالب مشروطه دست داشتند در مبارزه ايدئولوژيک خويش چنين تبليغ می
دند که پس ازکنند که گويا در ميهن ما ايران، قانون اساسی انقالب مشروطه اجراء می شد و اين ياران خمينی بو

در دوران پهلويها از انقالب مشروطه. غصب رهبری انقالب بيکباره قانون اساسی انقالب مشروطيت را دفن کردند
همه اين سلطنت طلبان در نقض قوانين و زير پا گذاردن دستآوردهای انقالب. جنازه ای بيشتر باقی نمانده بود
ان آمد سنگی بر سنگ مشروطيت سوار نبود تا وی آنرا ويرانوقتی خمينی به ميد. مشروطيت نقش اساسی داشتند

در فردای انقالب مشروطيت همواره اين نزاع ما بين نيروهای مترقی و پيشروی جامعه که ريشه در طبقات. کند
پائينی جامعه داشتند و برای دموکراسی پيگير و با پشتوانه می رزميدند با رهبران فئودال و جناح راست مشروطه

در يک طرف ستارخانها، باقرخانها، حيدرعمواغلی ها و نظاير آنها. اهان، نظير سردارها و خان ها ادامه داشتخو
اين مبارزه با روی کار آمدن رضاخان و تجاوزات. بودند و در طرف ديگر سپه ساالرها، قزاقها، و دوله و سلطنه ها
ش به قانون اساسی بنفع ارتجاع سياه در يک مرحلهبی حد و حصرش به قانون اساسی و سپس دستبردهای بعدی پسر

در تمام دوران سلطه محمد رضا شاه پهلوی در ايران هرگز قانون اساسی چه. از مبارزه مردم ايران به پايان رسيد
شاه به صورت مطلق العنان حکومت می. برسد به دستآوردها و روح بزرگ آن مورد احترام نبود و قرار نگرفت

از آزاديهای مصرحه در. مپرياليستها را از باالی سر مجلس فرمايشی در غارت ايران باز گذارده بودکرد و دست ا
برعکس حزب فراگير رستاخيز را که شبيه حزب سراسر نازی هيتلر بود و مردم را. قانون اساسی خبری نبود

منوچهر گنجی و داريوش همايون رامجبور به عضويت در آن می کرد به بازار آورد و تئوريسينهای آن نظير آقايان 
همه سلطنت طلبان در مراسم تدفين قانون اساسی انقالب مشروطيت شرکت داشتند و هرکدام. در راس آن قرار داد

در پی انجام“ کی بود کی بو من نبودم“حال همان مردمان با فريادهای . گوشه ای از اين کار ننگين را گرفته بودند
سند زير که مستخرجی از انتشارات حزب توده. ه استتاری بر بی اعتباری سلطنت بکشدرفراندمی هستند که پرد

 مرداد است می تواند تنها گوشه ای از اين رياکاری را برای جوانان ميهن ما روشن٢٨ايران بعد از کودتای خائنانه 
هامی که به دار و دسته خمينی بههر ات. کند تا مانع شوند که اين فريبکاران مجددا در پی دام اسارت ديگری باشند

وی وقتی بر سرکار آمد از قانون. چسبد اين اتهام به وی نمی چسبد که وی قاتل قانون اساسی مشروطه ايران بود
 .   اساسی انقالب مشروطيت جنازه ای بيش باقی نمانده بود

 دستبرد به قانون اساسی
 نه تنها سرنوشت قوه قضائيه کشور را بدست–ی قرار دارد حکومت کودتا نه تنها بر  وحشت انگيزترين نظم پليس“

 خونخوار و به تمام معنا هار سپرده است بلکه در عين حال دستبردهای راهزنانه به قانون–مشتی افراد بی مسئوليت 
اساسی و بالنتيجه تجاوز روز افزون به حق حاکميت مردم از طريق اين دستبردها يکی ديگر از مشخصات اساسی

 .نرا تشکيل می دهدآ
نخستين دستبرد به قانون اساسی در زمان سلطنت شاه کنونی پس از کودتای نيم بند پانزدهم:  تشکيل مجلس سنا-الف

اين کودتا فرصتی بدستگاه از هم پاشيده پليسی ايران داد تا دست و پای خود را جمع کند و.  زده شد١٣٢٧بهمن 
 بهمن١٥در پرتو شرايط اختناق و ترور پس از . عرضی آماده سازدخويشتن را برای در پيش گرفتن جنبه ت

هنگاميکه حزب توده ايران از طرف دولت غير قانونی اعالم شد و سازمانهای آن مورد تعقيب و فشار پليس و
.يدنيروهای انتظامی قرار گرفته بود و نيروی منظم ديگری در مقابل شاه قرار نداشت مقدمات اين دستبرد فراهم گرد

.تحت نظر ستاد ارتش که در آن موقع در مرکز قدرت قرار داشت مجلسی به عنوان مجلس موسسان تشکيل يافت
اينها دستچينی بودند از. نمايندگان اين مجلس تحت نظر ستاد ارتش و با موافقت تام و تمام شاه انتخاب و تعيين شدند

وابستگان به سياستهای امپرياليستی که تنها قدرت سرنيزه – عمله و اکره نيروهای ارتجاعی –وفاداران به سلطنت 
در اين مجلس سيد محمد صادق طباطبائی بعنوان رئيس مجلس موسسان مسئله. ستاد ارتش آنها را باين مجلس فرستاد

را به ميان کشيد و ادعا کرد که به منظور رعايت تام و تمام مصرحات قانون اساسی بايد“ نقض اصول مشروطيت“
در حاليکه اصل مربوط به تشکيل مجلس سنا يکی از اصول بکلی مرده و مردود شده قانون! س سنا تشکيل گرددمجل

اين اصل که با فشار محمد علی ميرزا به ملت ايران بر قانون اساسی تحميل شده بود پس. اساسی را تشکيل می دهد
لس دوم به سمت يک اصل مردود و باطلاز شکست و فرار وی به کلی قانونيت خود را از دست داد و در مج

 .اما محمد رضا شاه احتياج  به يک تکيه گاه داشت و اين تکيه گاه به شکل مجلس سنا برای او وجود آمد. شناخته شد
  ٩ادامه در صفحه ...اما مهمترين قدمی که مجلس موسسان مزبور عليه :   تفويض حق انحالل مجلس به شاه-ب
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