
  محمدرضاكائيني
انق�اب مش�روطيت از رخدادهاي ش�اخص دوران 
ماس�ت. رويداد مهمي كه تا ه�م اينك م�ا را متأثر 
از پيامدهاي مثبت و منفي خويش س�اخته اس�ت. 
خوانش اين واقع�ه هنگامي اهميت اف�زون مي يابد 
كه اين رخ�داد، همچنان محل چال�ش و تضارب آرا 
بوده و درباره آن فه�م واحدي وجود ن�دارد! مقالي 
ك�ه در پي مي آي�د، در پ�ي بازخوان�ي تحليل هايي 
از آغ�از، انج�ام و پيامده�اي انق�اب مش�روطيت 
ايران ب�وده اس�ت. اميد آنك�ه مش�روطه پژوهان و 
عم�وم عاقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د.

   
  پيشينه و چند و چون وقوع نهضت عدالتخانه

مقدمه فكري و عمل��ي نهضت عدالتخان��ه- كه بعدها 
توسط روشنفكران به مشروطه تغيير نام يافت- را بايد 
در دهه هاي پيش از آن جس��ت وجو ك��رد. اين رويداد 
به طور مش��خص و در وهله نخس��ت، در نهضت تحريم 
تنباكو ريش��ه داش��ت و از آن مايه مي گرفت. نيروهاي 
رهبري كنن��ده آن ني��ز در گام اول، روحاني��ون نامدار 
تهران و نجف بودند كه مردم را ب��ه مخالفت و مقاومت 
فراخواندند. با اي��ن همه جماعتي نيز بودن��د كه ولو در 
حاشيه، با داللت س��فارت و عوامل خارجي، اين رويداد 
را از قالب نخس��تين خ��ود خارج كردند. دكتر موس��ي 
فقيه حقاني تاريخ پژوه معاصر، اي��ن رويداد را به ترتيب 
ذيل بازخوانده اس��ت: »دليل به وقوع پيوستن نهضت 
تحريم، نفوذ گسترده بيگانگان در تمام اركان كشور بود. 
تنباكو در اصل يك بهانه بود و بهانه خوب و درستي هم 
بود. علما، مردم و تجار مي ديدند كه بيگانگان دارند هر 
روز بر ايران تسلط بيشتري پيدا مي كنند و اقتصاد ايران 
كاماًل در اختيار آنها قرار گرفته است. مي ديدند كه آنها در 
امور سياسي دخالت و به تدريج در حوزه هاي فرهنگي و 
اجتماعي ايران اخالل ايجاد مي كنند. اين مسائل موجب 
نگراني ب��ود. از طرف ديگر، اقتصاد ملي هم نابود ش��ده 
بود. در ابتداي دوره ناصري، يك تومان ايران با يك پوند 
انگلستان برابري مي كرد، اواسط دوره ناصري دوره اوِج 
دادن امتيازات به خارجي ها بود. امتيازات را هم عمدتاً 
منورالفكرها زمينه سازي و واگذار مي كردند. توجيه شان 
اين بود كه ايران به س��رمايه گذاري خارج��ي نياز دارد. 
مي گفتند س��رمايه گذار بدون انگيزه نمي آيد و با دادن 
امتياز مي توان ب��ه او انگيزه داد و ل��ذا بدترين امتيازات 
هم داده ش��د. اما جز غارت چيزي عايد ملت ايران نشد. 
نه جاده اي در ايران س��اخته و نه راه آهني كشيده شد. 
نتيجه اين امتيازات فقط غارت ب��ود و بس. علما، تجار 
و مردم مي ديدند كه اقتصاد ملي متالش��ي شده است و 

در حوزه سياسي، اين انگليس و روس هستند كه دارند 
تصميم مي گيرند؛ چراكه صدراعظم يك مدت روسي و 
يك مدت انگليسي بود. نمونه اش علي اصغرخان اتابك 
يا امين الس��لطان. س��اير رجال هم همين ط��ور بودند. 
متأسفانه اوضاع حاكميت به لحاظ سياسي خوب نبود. 
نفوذ فرهنگي بيگان��گان افزايش پيدا ك��رده بود و اين 
مس��ائل، زنگ خطر را در ايران به صدا درآورد. مرحوم 
ش��يخ فضل اهلل نوري در س��ال ۱۳۰۵ق طي پرسش و 
پاسخي كه با استاد خود مرحوم ميرزاي شيرازي داشت، 
در خصوص كاالهاي مجلوب از بالد كفر سؤال مي كند 
)كش��ور ايران در آن زمان بيش��تر از روس��يه كاال وارد 
مي كرد(. ش��يخ فضل اهلل پيش��نهاد مي دهد اين كاالها 
تحريم ش��وند. خود اين تحريم در مقابل نفوذ اقتصادي 
بيگانگان حركت بزرگي بود. پس از آغاز نهضت تحريم 
در سال ۱۳۰۶ نيز شاهد نهضت تنباكو در سال ۱۳۰۸ 

تا ۱۳۰۹ق هستيم. 
جامع��ه ايراني در آن زم��ان اطالع كاملي از مش��روطه 
نداش��ت. مردم، علما و روش��نفكران از وضعيت موجود 
ناراضي بودند. هرچند داليلش��ان با هم تفاوت داش��ت. 
داليل نارضايتي روحانيون و مردم خيلي به هم نزديك 
بود اما داليل نارضايتي ساختارشكنان و روشنفكران كه 
طيف هاي مختلفي را شامل مي شد، تفاوت داشت و اينها 
دنبال مس��ائل ديگري هم بودند. وقتي نداي مشروطه 
بلند ش��د، علمايي كه به دنبال عدالتخان��ه بودند با اين 
برداش��ت كه مش��روطه قدرت حاكم را مقيد مي كند و 
آراي نمايندگان مردم مالك قرار مي گيرد و ديگر كشور 
دل بخواهي اداره نمي شود، به حمايت از آن پرداختند. 
البته روحانيون يكسري اهداف ديگر هم داشتند؛ مثاًل 
اينكه  بايد نيروي نظامي كشور تقويت شود. چون در اين 
زمينه ضعف داش��تيم و به همين دليل روس و انگليس 
مدام كشور را اشغال مي كردند و تا مرز تجزيه ايران هم 
پيش رفتند. عثماني هم در مقطعي به خاك ما لش��كر 
كشيد و به  تدريج رد پاي آلماني ها هم در منطقه عثماني 
پيدا شد و به نحوي به خليج فارس نزديك  شدند و به ايران 
نظر داشتند تا بتوانند از ظرفيت آن استفاده كنند. همه 
اين مسائل باعث ش��دند كه تجهيز ارتش ايران و اساسا 
تأس��يس ارتش �- چون ما ارتش به معني كالسيك آن 
نداشتيم-  و نيز س��اختار اداري و قضايي كشور مد نظر 
علما قرار بگيرد؛ بنابراين به اين نتيجه رس��يدند كه اگر 
اين اتفاق بيفتد، چه به اسم عدالتخانه باشد، چه به اسم 
مشروطه، اتفاق خوبي است و به همين جهت با مشروطه 
همراهي كردند. درگيري ها از جايي شروع شد كه جريان 
ساختارشكن هنگام تدوين قانون اساسي پرده از منويات 
اصلي خود برداشت. اين فرآيند ابتدا از نامگذاري مجلس 

شروع ش��د و نام مجلس شوراي اس��المي را به مجلس 
شوراي ملي تبديل كردند. با مذاكراتي هم كه در مجلس 
صورت گرفت، براي مرحوم شيخ فضل اهلل نوري روشن 
شد كه اينها دنبال چيز ديگري هستند. البته براي علماي 
نجف كمي زمان برد تا موضوع روشن شود. در اين فاصله 
اتفاقاتي در ايران روي داد. بعد از حذف محمدعلي ش��اه 
و شهادت مرحوم شيخ فضل اهلل نوري و شهادت مرحوم 
س��يدعبداهلل بهبهاني، جريان ساختارشكن ديگر هيچ 
مانعي را س��ر راه خود نمي ديد و خواس��ته هايش را به 
صورت علني بيان كرد. در اينجا بود كه مراجع نجف در 

مقابلشان موضع گرفتند. 
ه��دف جري��ان ساختارش��كن درج��ه اول، برق��راري 
مش��روطه س��كوالردر ايران بود، آن هم نه براي اصالح 
امور كش��ور. من در ميان مش��روطه خواهان سكوالر از 
لحاظ جرياني به دو دس��ته كلي قائل هس��تم؛ برخي از 
مشروطه خواهان س��كوالر مي خواستند ايران مشروطه 
شود؛ مثاًل احتشام السلطنه كه رئيس مجلس ايران هم 
 شد، واقعاً مي خواست ايران مشروطه شود، منتها جنس 
مشروطه اش مشروطه س��كوالر بود؛ يك دسته كساني 
هم بودند كه اصاًل دنبال مشروطه نبودند و مي خواستند 
با عنوان مش��روطه، در حاكميت قاجاري شكاف و تََرك 
ايجاد ش��ود تا پس از آن اينها به سمت به دست گرفتن 
قدرت بروند. اكثر كس��اني كه در حزب دموكرات جمع 
شدند، از اين دسته محسوب مي ش��دند. اينها خواسته 
يا ناخواسته دنبال مشروطه نبودند و رفتارهايشان باعث 
شد مشروطه در ايران شكست بخورد و رضاخان از دل آن 
بحران بيرون بيايد. اعتدالي ها به مشروطه سكوالر قائل 
نبودند و اكثر آنها با اين تندروي ها موافق نبودند. در بين 
اعتدالي ها آدم هايي را داريم كه طرفدار مشروطه سكوالر 
نيستند و طرفدار مشروطه ديني هستند، ولي برخي از 
مش��روطه خواهاني كه عرض كردم، در قالب اعتداليون 
آمدند و با جريان دين��ي كه آن هم اعتدال��ي بود، مثاًل 
با آقاي سيدعبداهلل بهبهاني و س��يدمحمد طباطبايي 
همراه ش��دند. در بين اينها بعضي از چهره هاي شاخص 
آن دوره را مي بينيم. در حزب دموكرات عمدتاً افرادي با 
انديشه هاي سكوالر، غيرديني و در پاره اي از موارد ضد 
ديني جمع مي شوند؛ مثالً سوسيال دموكرات ها در حزب 
دموكرات جا مي گيرند. تروريست هايي كه گرايش هاي 
سوسياليستي داشتند در حزب دموكرات جا مي گيرند. 
ازلي ها و عمده افراطيون در حزب دموكرات تجمع پيدا 
مي كنند. منظورم اين اس��ت كه بخش عمده اي از اينها 
كه از سال ۱۳۱۷ كارشان را شروع كردند، اصاًل بحثشان 
مشروطه نبود، بلكه مشروطه بهانه اي بود تا از طريق آن 
ساختار سياسي در ايران تََرَك بردارد و بعد ازلي ها و بقيه 

هيچ كدام از رهب�ران مذهبي جنبش 
مش�روطه، هن�گام ش�هادت ش�يخ 
فض�ل اهلل ن�وري در ته�ران نبودن�د. 
س�يدمحمد طباطبايي در مشهد بود 
و مرح�وم بهبهان�ي در غ�رب ايران و 
ه�ر دو در راه حركت به س�مت تهران 
بودند. اين دو اگر در تهران بودند، قطعًا 
مانع قتل ش�يخ مي ش�دند؛ كما اينكه 
نقل كرده اند وقت�ي طباطبايي خبر را 
شنيد، بسيار ناراحت شد و به فرزندان 
خ�ود گف�ت باي�د دار را مي گرفتي�د 
و ب�ه گ�ردن خودت�ان مي انداختيد!
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آغاز، انجام و پيامدهاي انقاب مشروطيت ايران در آيينه 3 تحليل

 واژگونگي تدريجي »عدالتخانه«
 به »مشروطه«
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»چالش قتل نخست وزيران در دوران 
شاه« در آيينه يك پژوهش نو انتشار 

 اعدام انقالبي 
در فقدان مشروعيت نظام

   شاهد توحيدي
بسياري از محققان تاريخ 
معاصر ايران، قتل برخي 
نخس��ت وزيران دوران 
پهل��وي دوم را به فقدان 
مشروعيت حكومت وي 
مرتبط مي دانند. بررسي 
اين مدع��ا و محك زدن 
دالي��ل آن موضوع اثري 
است كه به قلم سيروس 
فيضي آمده و مركز اسناد انقالب اس��المي نيز آن را 
منتشر ساخته اس��ت. در ديباچه اين پژوهش، هدف 
از انجام و نيز فصول و ابواب آن به ش��رح ذيل تشريح 
شده است: »هدف اصلي اين پژوهش، بررسي علل و 
پيامدهاي ترور حاجعلي رزم آرا و حس��نعلي منصور، 
دو تن از نخست وزيران دوره پهلوي است كه در تاريخ 
سياس��ي معاصر ايران، از مهم ترين مباحث و در عين 
حال، جنجالي ترين و بحث انگيزترين دوره هاي سياسي 
كشور محسوب مي ش��وند. رزم آرا در س��ال۱۳2۹  و 
منصور در س��ال هاي۳ �۱۳42 نخست وزير بودند كه 
رزم آرا در اسفند همان سال و منصور در بهمن۱۳4۳ 
ترور ش��د. اين بررس��ي در قالب ش��ناخت دو متغير 
محوري اين پژوهش، يعني كاهش شديد مشروعيت 
رژيم و راديكاليزه ش��دن گروه هاي سياسي � مذهبي 
انجام مي پذيرد. هر چند تفاوت هاي بسياري به لحاظ 
شرايط سياسي حاكم بر دوران نخست وزيري هر يك 
از آنها وجود داشته است، ولي اين دو متغير به شكلي 
محسوس مطرح هستند. تعيين اين امر كه كدام يك از 
اين دو متغير، نقش اصلي و مهم تري را در اين حوادث 
داشته اند، در كنار ديگر مباحث، هدف اصلي پژوهش 
را تشكيل مي دهد. در دوران رزم آرا، شرايط سياسي 
خاصي بر كشور حكمفرما بود. ويژگي هاي اصلي اين 
دوره عبارتند از: كم تجربگي و ضعف ش��خصي ش��اه 
به لحاظ جواني و س��ال هاي اوليه  سلطنتش، فعاليت 
گس��ترده  س��فارتخانه هاي خارجي و عواملش��ان در 
عرصه  سياست ايران كه به دنبال يك دوره حضورشان 
در اشغال كش��ور ش��كل گرفته بود و باالخره آزادي 
نسبي كه به دنبال خلع رضاشاه فراهم آمده بود. دوره  

نخس��ت وزيري منصور نيز به لحاظ سياسي، دوره اي 
خاص و متمايز بود كه در پي اوج گرفتن قدرت ش��اه 
پس از كودتاي 2۸ مرداد ۱۳۳2 و گذار وي از سلطنت 
به حكومت شكل مي گرفت. شاه در اين سال ها به دنبال 
كنار زدن زاهدي )نخس��ت وزير كودتا( و ترور كندي، 
رئيس جمهور س��ال هاي۶۳ �۱۹۶۰ امريكا كه قدرت 
شاه را به شدت محدود كرده بود، چندان مخالفتي - چه 
در خارج و چه در داخل - در قدرت نمايي خود نمي ديد 

و تا حدودي احساس استقالل مي كرد. 
پژوهش حاضر، ش��امل س��ه فصل اس��ت. در فصل 
اول، ترور نخس��ت وزيران مورد بح��ث در چارچوب 
بحث هاي نظ��ري مورد بررس��ي قرار مي گي��رد. در 
اين فصل، مقوله »مش��روعيت« و پيامدهاي چالش 
آن از س��وي گروه هاي مخالف بررس��ي شده و تالش 
مي شود مشكالت رژيم پهلوي در اين حوزه، بر اساس 
ديدگاه هاي مختلف مطرح شده، نقد و ارزيابي شود. 
در گفتاري ديگر از اين فصل، مسئله  راديكاليزه شدن 
گروه هاي مذهبي مورد بحث ق��رار مي گيرد. تعريف 
ترور، رويكردهاي جامعه شناختي و فقهي آن و تفكر 
حاكم بر گروه ه��اي مذهبي در اين ارتب��اط، از ديگر 
مسائل مورد بحث اين فصل است. فصل دوم به رزم آرا 
و مس��ائل مربوط به ترور وي اختص��اص دارد. در اين 
فصل، پس از بررس��ي دوران نظامي گري و سياس��ي 
وي، به مهم ترين مسائل سياسي داخلي و خارجي آن 
دوران پرداخته مي شود. سياس��ت خارجي كشور در 
آن دوره، نفوذ نيروهاي بيگانه، مسئله  نفت و اهميت 
سياسي گروه رزم آرا و پيامدهاي آن از مهم ترين مسائل 
مورد بحث در اين فصل خواهد بود. در فصل سوم كه 
به منصور و مسائل مربوط به ترور وي اختصاص دارد 
نيز مسائلي مشابه فصل قبل مورد بحث قرار مي گيرد. 
بررسي اوضاع و احوال سياسي كشور، نفوذ كشورهاي 
خارجي، اهميت منطقه و ايران در اين دوره از جنگ 
سرد، حضور نيروهاي امريكا در ايران و باالخره مسئله 
كاپيتوالس��يون از مهم ترين مباحثي است كه در اين 
فصل مورد بررس��ي قرار خواهد گرفت. داستان ترور 
منصور، اهميت و پيامدهاي آن گفتارهاي پاياني بحث 

اين پژوهش را تشكيل مي دهند.

گروه ها بتوانند مدل خودشان را در ايران پياده كنند. 
پس در اين گروه دو گرايش وجود دارد.« 

  تروريس�ت هاي حرفه اي، از عوامل اصلي 
قالب شكني مشروطه

از هيئت ساختارشكنان مش��روطيت، از آن هنگام 
رونمايي شد كه اختالف در جبهه خودي ها و بانيان 
اوليه اين نهضت آشكار ش��د! از جمله عوامل اوليه 
اين شهرآش��وبي، جماعتي بود كه از آنها به »فرقه 
اجتماعي��ون عاميون« تعبير مي ش��د. اين حزب بر 
اس��اس مدل احزاب سوس��يال دموكرات روسي و 
آلماني س��ازمان يافته بود و ارتباط مس��تحكمي با 
سوس��يال دموكرات هاي قفقاز داشت. سيدمرتضي 
حافظي پ ژوهشگر تاريخ معاصر، درباره هويت فكري 
و عملي اين گروه مي نويسد: »هيئت مدهشه يعني 
هيئتي مركب از تروريست هاي حرفه اي، بخشي از 
تش��كيالت مخفي اجتماعيون عاميون بوده است. 
نه تنها اع��دام مخالفان بلكه اع��دام خاطيان، چنان 
ساده و بديهي تلقي مي ش��د كه بخشي از نظام نامه 
شعبه جمعيت ايراني مجاهدين مشهد، به موضوع 
اعدام هايي از آن دس��ت اختصاص يافته اس��ت. در 
ماده 4۵ اين نظام نامه كه راجع ب��ه حدود مجازات 
مجرمان است، آمده است: ۱. هر كس يكي از اعضاي 
جمعيت خصوصي يا عمومي يا فدايي را به مأموران 
دولتي تسليم كند، بايد اعدام ش��ود. 2. هر كس به 
نام جمعيت مهر جعل كند يا مكتوب بنويسد، اعدام 
مي ش��ود. ۳. فردي از اعضاي جمعيت كه س��ري را 
فاش كرده و عالماً و عامداً خيانت نشان دهد، معدوم 
مي شود. 4. هركسي نسبت به مذهب، مردم و وطن 
گناه كبيره مرتكب ش��ود، معدوم مي ش��ود. ۵. هر 
كس عالماً و عامداً عليه وط��ن اقداماتي انجام دهد 
و دو دفعه مدلل گردد، محكوم به مرگ اس��ت، ولي 
اگر كسي گناه كم اهميت تري مرتكب گردد، طبق 
قرار محكمه به توقيف يا جريم��ه يا تحريم محكوم 

خواهد شد. 
وقتي مش��روطيت و مجلس اول با تدبير سياس��ي، 
بدون خونريزي و به طور مسالمت آميز شكل گرفت، 
اجتماعيون عامي��ون اعالميه اي ص��ادر كردند كه 
حاوي ن��كات تكان دهنده اي اس��ت و كاماًل مخالف 
آرمان هاي مش��روطيت و حكومت قان��ون بود. در 
همان ايام نوش��تند: »تاكنون در اي��ران بلوا به اين 
معقولي و نجابت نكرده بودند.« نخس��تين اعالميه 
فرق��ه اجتماعيون عاميون ايراني پس از فروپاش��ي 
رژيم قديم در اي��ران اولين فراخوان ب��ه ضديت با 
حكومت هاي وقت ب��ود كه به اش��كال گوناگون تا 
سقوط حكومت اتحاد ش��وروي تداوم يافت. دعوت 
انتباه نامه در آن ايام مهر و همبس��تگي، جش��ن و 
چراغاني سراس��ري آن بود كه:  اي فقراي ايران،  اي 
فقراي كاسب ايران جمع شويد! اتحاد نموده اجتماع 
كنيد!... خودتان را از دس��ت اين حاكمان المذهب، 
بي دين... خالص كنيد... در تبريز هر روز پنج نفر از 
گرسنگي هالك مي شوند... مگر نمي بينيد هر هفته 
از عراق بارهاي ش��راب بار نموده به رشت مي برند... 
 اي ملت ايران امام حس��ين شهيد براي نجات دادن 
شما امت بي عار... جان مبارك خود را نثار كرد... بر 
ريش��ه اين بدتر از مرتدان كربال تيشه بزنيد... شما 
حاكمان نوك��ر رعيت هس��تيد... نارنجك و بمب ما 
مي گوييد دروغ اس��ت. نه به زودي مي بينيد چطور 
بدن كثيف ش��ما را مي س��وزانيم... دعوت به جنگ 
طبقاتي، خش��ونت و ترور، ابزاري كردن دين براي 
استفاده سياس��ي و تروريستي به ش��كل مدرن، از 
بدعت هاي سياس��ي خطرناكي بود كه اجتماعيون 
بنيان گذاشتند. تندروان افراطي در بهترين حالت 
دوستان ناآگاه مشروطيت بودند كه به جاي خدمت 
به آرمان ه��اي آن موج��ب بي اعتب��اري و زوال آن 
شدند. فريدون آدميت دراين باره نوشته است: جبهه 
افراطيون نه خدمتي به آزادي و دموكراتيسم كرد، 
نه بصيرت و خرد سياسي داشت كه در سير حوادث 
روش منطقي پيش گيرد؛ به همين سبب در مجلس 
ملي و جامعه آزاديخواه از منزلت و اعتبار سياس��ي 
برخوردار نبود. سهم افراطيون به كتاب مشروطيت 
خشونت عريان بود، عاملي كه در حد خود در انهدام 
مجلس مس��ئوليت داشت... اس��الم نمايي و تهديد 
به ترور مخالفان سياس��ي، يكي از ويژگي هاي بارز 
اجتماعيون عاميون ايران بود. در اوج كشمكش هاي 
محمدعلي ش��اه با مجلس كه خطر انحالل مجلس 
حس مي ش��د، حزب انجمن اجتماعي��ون اعالني 
منتشر كرد و خطاب به مخالفان مجلس گفت: از اين 
تاريخ تا چهار روز ديگر به شما چند نفر مستبد مفسد 
مهلت مي دهيم و اين آخرين تكليف است كه به شما 
مي كنيم؛ اگر در اين چندروزه دست از فتنه، فساد 
و اس��تبداد برنداريد، چاره اي نداريم جز آنكه وجود 

ناقابل شما را از روي زمين برداريم و مسلم به تكليف 
خود رفتار خواهيم نمود. آجوداني در مشروطه ايراني 
مي نويسد: مشروطه و مشروعه خواهان به اهداف خود 
دس��ت نيافتند و يكي از داليل آن ناكامي، خشونت 
و تروريسم ناشي از اعمال سوس��يال دموكرات ها و 
اجتماعيون اس��ت. آدميت نيز اقدامات خشونت بار 
اجتماعيون عاميون را از داليل اصلي ويراني مجلس 

اول دانسته است.« 
  مقاومت ي�ك »مرد« در روزه�اي كودتاي 

خونين تهران
جريان ساختارشكن مش��روطه به مدد رغب و قهر، 
تقريباً توانس��ته بود تمامي مخالف��ان خويش را از 
ميدان ب��ه در يا وادار به س��كوت كند. ب��ا اين همه 
يكي از معارضان ش��اخص آنان يعني آيت اهلل شيخ 
فضل اهلل نوري، تا پايان حيات در برابر ايشان ايستاد 
و هرگز س��نگر خويش را ترك نگفت. او در تهران و 
در ميان مردمان اين شهر، داراي مكانتي رفيع بود 
و محكمه اش رونقي فراوان داش��ت. با اين همه در 
روزهاي واپسين حيات، با مظلوميت و توسط يپرم 
خان ارمني در ميدان توپخانه تهران بر دار شد. جاي 
اين پرسش باقي است كه ش��يخ با وجود محبوبيت 
پيش گفته، چگونه اينچنين مظلومانه بر دار رفت؟ 
محقق فقيد مرحوم حجت االسالم والمسلمين علي 
ابوالحس��ني)منذر( به اين پرس��ش، به شرح ذيل 
پاس��خ گفته است: »جاي اين س��ؤال است كه پس 
چگونه در برابر اعدام ش��يخ، عكس العمل درخوري 
ديده نشد؟! پاسخ آن اس��ت كه شيخ در يك مقطع 
بسيار حساس و بحراني شهيد ش��د. تهران توسط 
اردوي مش��روطه كه در رأس��ش مجاهدين گرجي 
و بلش��ويك و احياناً مجاهدين ايراني س��كوالر قرار 
داشت، فتح ش��ده بود و خيابان هاي تهران پر بود از 
ششلول بنداني كه قطار فشنگ حمايل كرده بودند و 
از در و ديوار پايتخت بوي خون و خشونت مي باريد. 
تهران، در حقيقت، توسط يك مشت كودتاچي فتح 
و فضاي بس��يار رعب انگيزي بر پايتخت حاكم شده 
بود كه حتي بعضي از س��ران مش��روطه، مثل شيخ 
محمدمهدي ش��ريف كاش��اني و ديگران، وقتي در 
تاريخ خود از آن روزها س��خن مي گويند به گونه اي 
صحبت مي كنند كه معلوم اس��ت لرزه بر اندامشان 
افتاده اس��ت! مجاهدين بختي��اري از جنوب آمده 
بودند، مجاهدين گرجي و ارمني و بلشويك و رشتي 
از ش��مال آمده بودن��د و پايتخت به دس��ت اين دو 
گروه فتح ش��ده بود و بوي خون از همه جا به مشام 
مي رسيد. رجال دولتي و صاحبان جاه و مال، از ترس 
جان و مصادره اموال گريزان بودند و حتي بر بعضي از 
مشروطه خواهان نيز خوف و هراس شديدي مستولي 
شده بود؛ به همين دليل، عده اي به زيرزمين ها پناه 
برده يا به س��فارتخانه هاي خارجي به ويژه سفارت 
روسيه پناهنده شده بودند. خود محمدعلي شاه هم 
با يارانش به سفارت روس��يه گريخته بود و افزون بر 
اين، ياران خود ش��يخ هم غالباً اينجا و آنجا پنهان و 
مخفي بودند. در اين ميان، فقط ش��يخ فضل اهلل بود 
كه در خانه اش نشس��ته و دِر خانه را هم باز گذاشته 
بود و هر چه به وي اص��رار مي كردند آقا، براي حفظ 
جانتان از تهران خارج شويد يا به سفارت روسيه پناه 
ببريد، قبول نمي كرد و مي گفت من ش��اخص عالم 
اسالم و تشيع هستم و عمري را زير سايه بيرق اسالم 
به س��ر برده ام؛ اگر چنين كاري كنم، آبروي اسالم 
مي رود و من با اينكه مي دانم خطر كش��ته ش��دن 
برايم در پيش است، از خانه تكان نمي خورم! حتي 
دوست و دشمن اعتراف كرده اند كه از طرف روس ها 
بيرقي براي شيخ فرستاده شد تا باالي خانه اش نصب 
كند و در سايه لطف تزار، از خطرات محفوظ بماند، 
اما ش��يخ زير بار نرفت. در آن روزها تهران ش��رايط 
سخِت دوران كودتايي خونين را مي گذراند و در زير 
چكمه هاي كودتاچيان تا بن دندان مسلح مي لرزيد 
و شيخ در چنين شرايطي بود كه دستگير شد و مدت 
كوتاهي در زندان ماند و بعد از يك محاكمه صوري 
و فرمايش��ي با حكم از پيش تعيين ش��ده و توسط 
كساني كه شش ماه پيش ترورش كرده بودند، باالي 
دار رفت. حتي بنا نبود شيخ را بكشند، بلكه صحبت 
تبعيد در ميان بود. ضمناً اعدام هاي دنيا هميش��ه 
صبح زود انجام مي شود، ولي شيخ را به طور شتابزده 
و نزديك غروب به دار مي زنن��د . مطلعان معتقدند 
اگر شيخ تا فردا مي ماند، اعدام او ديگر ممكن نبود. 
در يك كلمه بايد گفت وضع به شدت بحراني بود و 
ضمناً قاتالن شيخ، مردم را غافلگير كردند؛ يعني آنها 
را با عنوان اينكه س��وءقصدي نسبت به شيخ در كار 
نيست، فقط محاكمه اي است و احياناً تبعيدي خام 
كردند. كمتر كسي فكر مي كرد يكمرتبه غافلگيرانه 
ش��يخ را دار بزنند. به عالوه، هيچ ك��دام از رهبران 
مذهبي جنبش مش��روطه هنگام شهادت شيخ در 
تهران نبودند. سيدمحمد طباطبايي در مشهد بود و 
مرحوم بهبهاني در غرب ايران و هر دو در راه حركت 
به سمت تهران بودند. اينها اگر در تهران بودند، قطعاً 
مانع قتل شيخ مي ش��دند؛ كما اينكه نقل كرده اند 
وقتي طباطبايي خبر را ش��نيد، بسيار ناراحت شد 
و به فرزندان خود گفت باي��د دار را مي گرفتيد و به 
گردن خودتان مي انداختيد و سيدعبداهلل بهبهاني 
نيز بعداً با يپرم و سردار اسعد، به خاطر غربزدگي ها 
و اسالم ستيزي هايشان درگير شد و آنها در سالگرد 
شهادت شيخ و با اختالف چهار روز، بهبهاني را هم 
كشتند! براي شيخ در ش��هرهاي مختلف ايران و در 
نجف ختم گذاشتند. مرحوم آخوند خراساني وقتي 
مطلع شد اردوي مشروطه خواهان تهران را فتح كرده 
)به گفته فرزندش��ان، مرحوم آي��ت اهلل ميرزا احمد 
كفايي( اولين كاري كه كردند اين بود كه براي حفظ 
جان ش��يخ فضل اهلل نوري، تلگرافي به تهران زدند، 
ولي اين تلگراف را مشروطه خواهان تندرو مخفي نگه 
داشتند. شيخ را به دار زدند، بعد گفتند تلگراف دير 
رسيد! تأييد اين مطلب در خاطرات عين السلطنه هم 
كه از شاهدان و معاصران آن واقعه مي باشد، منعكس 
است. در زنجان نيز مرحوم آخوند مال قربانعلي بعد از 

شنيدن خبر شهادت شيخ، قيام كرد.«
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وقتي نداي مش�روطه بلند ش�د، 
علمايي كه ب�ه دنب�ال عدالتخانه 
بودن�د، ب�ا اي�ن برداش�ت ك�ه 
مش�روطه ق�درت حاك�م را مقيد 
مي كن�د و آراي نماين�دگان مردم 
ماك قرار مي گيرد و ديگر كش�ور 
دل بخواه�ي اداره نمي ش�ود، ب�ه 
حماي�ت از آن پرداختن�د. البت�ه 
روحانيون يكس�ري اهداف ديگر 
هم داشتند، مثاً اينكه  بايد نيروي 
نظامي كش�ور تقويت ش�ود. چون 
در اي�ن زمينه ضعف داش�تيم و به 
همين دلي�ل روس و انگليس مدام 
كش�ور را اش�غال مي كردن�د و تا 
مرز تجزيه ايران ه�م پيش رفتند


