
  احمدرضا صدري
ارزيابي جنبش مش�روطيت ايران با س�پري شدن 
يك قرن و ان�دي از آن كم�اكان بازاري گ�رم دارد! 
چه اينك�ه تمام�ي جريان�ات فرهنگي و سياس�ي 
موج�ود، از موض�ع نفي يا اثب�ات، با آن نس�بتي به 
هم مي رس�انند و از اين روي، گفت�ن از آن را ضرور 
مي انگارند. ما چه طرفدار مش�روطيت باشيم و چه 
آن را حركت�ي عقي�م و حت�ي مضر قلم�داد كنيم، 
ناگزير از آس�يب شناسي آن هس�تيم. در مقال پي 
آمده و با اس�تناد به پ�اره اي تحليل ها چه�ار مورد 
از آس�يب هاي اين حركت، م�ورد خوانش و تحليل 
قرار گرفته اند. مستندات اين نوش�تار، در تارنماي 
مؤسسه تاريخ معاصر ايران درج شده است. اميد آنكه 
محققان و عموم عالقه من�دان را مفيد و مقبول  آيد. 

    
  آسيب نخست: تبديل مطالبه »عدالتخانه« به 

»مشروطه«
واقعيت آن اس��ت كه م��ردم به تنگ آمده از اس��تبداد 
قجري، تنها رعايت عدالت و انصاف از سوي حاكميت را 
مي خواستند و طبعاً خواست خويش را ايجاد »عدالتخانه« 
عنوان مي كردند. مجمعي كه در آن جمعي از زعماي قوم، 
قوانيني بگذارند و دست تطاول سلطان را از سر مردمان 
بينوا دور سازند! به شهادت اسناد، اصطالح »مشروطيت« 
با كوشش روشنفكران و نيز حمايت سفارت انگلستان بر 
سر زبان ها افتاد و سايه خويش را بر جنبش مردم ايران 
تحميل كرد! محمد حس��ن پورقنبر، پژوهشگر تاريخ 

معاصر ايران در اين باره آورده است:
»انگليسي ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم در انتشار 
واژه مشروطه بين انقالبيون ايراني ايفاي نقش نمودند. 
مسيو نيكيتين عضو كنس��ولگري  روسيه  در ايران طي 
همان برهه زمان��ي، درباره تحصن  ايرانيان در س��فارت 
انگليس گفته است: »انقالبيون  ايران،  يعني  كساني  كه 
 بر ضد  سلطنت  اس��تبدادي  قاجار، نهضت كرده بودند، 
موقتاً  در اين  پارك  )س��فارت انگليس( پناهنده ش��دند 
و با ديگ هاي  پلو پذيرايي  مي ش��دند و ماژور اس��مارت 
آتا شه  نظامي  سفارت  هم  در ميان  پناهندگان  مي گشت 
و از آنها مي پرس��يد: آيا ش��ما مش��روطه  مي خواهيد؟ 
چنين  نيست؟ خالصه  اسم  شب  اين طور بود و به زودي 
 هواخواهان  مشروطيت  را به دور آن  جمع  كرد...« مطابق 
روايتي ديگر، وقتي محتشم الدوله از طرف دولت، براي 
دريافت خواس��ته هاي متحصنان نزد آنان مي رود، آنها 
مس��ئله عدالتخانه را مطرح كردند، اما س��فير انگليس 

به آنها مي گويد مش��روطه بخواهند! مافي در اين مورد 
مي نويسد: »متحصنين تمام مستدعيات خود را منحصر 
به تش��كيل مجلس عدالت مي نمايند كه شاه دستخط 
فرمايند... بعد از نوش��تن، عريضه را نزد سفير مي برند. 
سفير مي گويد اين كلمه اي كه نوشته ايد، قانوني ندارد. 
معناي اين لفظ را كه نوشته ايد، مجبورم توضيحي دراين  
باره بدهم. بعد از زحماتي كه كش��يده ايد، داراي حقي 
گرديد كه هيچ قوه، نتواند از شما آن حق را سلب كند، آن 
لفظ كنستيتوسيون است، حكومت مشروطه. جماعت 
ملتفت اصل موضوع ش��ده، عريضه خ��ود را به اين نحو 
تنظيم و مشروطه را تقاضا مي كنند...« افزون بر اينها و بر 
اساس اظهاري ديگر، محيط طباطبايي مدعي شد پدرش، 
يعني سيدابراهيم طباطبايي - كه  يكي  از متحصنان  آن  
زمان  بود- براي او نقل كرد: »نخس��تين  بار كلمه  شرط 
و مش��روطه مقابل  فرمان  عدالتخانه از بستگان  سفارت 
 به  خصوص  شارژ دافر شنيده شد و پيش  از آن ، در گفتن 
 و نوشتن،  ابداً  كسي  اين  لفظ  را به كار نمي برد و پيدايش 
 آن  مربوط  به  همان  ايام  تحصن  سفارت  انگليس  است...« 
ضياءالدي��ن  ُدر ي اصفهاني نيز كه  ناظ��ر حوادث  صدر 
مشروطه  بوده، داستان  عجيبي را نقل  كرده و با اشاره  به 
 تحصن  جمعي  از مردم  پايتخت  در سفارت  انگليس  نوشته 
است تا زمان اين  تحصن »سخن  از مشروطه  در ميان  نبود 
و اين كلمه  را كسي  نمي دانست! فقط  مشروطه  را به  مردم 
 تهران، اهل سفارت  القا كردند!« سپس تفصيل ماجرا را 
چنين  نقل كرده است: »يك  روز طرف  عصر بنده  با سه  نفر 
از معممين، درب  سفارت  ايستاده  بودم. درشكه  شارژ دافر 
از قلهك  وارد سفارت  شده، همين  كه  درشكه  به  محاذات  
ما رسيد، ايستاد. بعد خانم  شارژ دافر از درشكه  پياده شد، 
با نهايت  خنده رويي  و تغّمز  نزد م��ا آمد و  گفت: آقايان، 
شما براي  چه  به  اينجا آمده ايد؟ يك  نفر روضه خوان كه 
 فعاًل اس��مش  را فراموش كرده ام ، در جواب  خانم  گفت: 
ما آمده ايم  اينجا يك  مجلس  عدالت مي خواهيم. گفت: 
نمي دانم  مجلس عدالت  چيست؟ گفت: يك مجلسي  كه 
 دانشمندان و ريش سفيدانمان  بنشينند و نگذارند حكام 
 و سالطين  به  ما ظلم كنند. گفت: پس  شما يقين  مشروطه 
 مي خواهيد. اي��ن  اولين  دفعه  بود كه  لفظ  مش��روطه  را 
از دهان  خانم  انگليسي  ش��نيديم. شيخ  مخاطب گفت: 
بلي! ما مش��روطه  مي خواهيم. آن خانم  ُمحيله لبش  را 
گزيد و گفت: نه! شما مشروطه  نگوييد! ما كه  مشروطه 
 ش��ديم،  كش��يش هايمان  را كشتيم، س��الطين مان  را 
كشتيم  تا مشروطه  شديم. ش��ما نگوييد، خوب  نيست! 
آخوند مخاطب  گفت: ما هم  مي  كش��يم  هر كسي را كه  

مخالفت كند و اگرچه  امام  زمانمان  باش��د! خانم  خنده 
 طوالني  كرد و گفت: ش��ما هم  مي كشيد؟! بسيار خب! 

خنده  كنان  و رقص  كنان  رفت  در ته باغ...«. 
  آس�يب دوم: س�رعت قانونگذاري، ب�ه كام به 

اصطالح انقالبيون!
به اذعان بس��ا مورخان، قانون اساسي مش��روطيت، با 
سرعتي غير متعارف تصويب شد. آنان كه چنين قانوني را 
رسميت دادند، نيات خوب و بدي داشتند كه نشان آن را 
در تاريخ مي توان يافت. شايد گذر زماني به درازاي بيش 
از يك قرن، بتواند منظر ما را در اين باره، شفاف كند. زهرا 
سعيدي، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران سرعت قانونگذاران 

مشروطيت را به شرح ذيل ارزيابي كرده است:
»قانون اساسي به تصويب رسيده، چنان ناقص بود كه لزوم 
تصويب متممي كه مكمل قانون اساسي باشد، بيش از 
پيش احساس مي شد. اينكه چرا نمايندگان مردم، چنان 
با شتاب و عجله، دست به كار تهيه و تصويب قانون اساسي 
زدند، داليل متعددي داشت. يكي از داليلي كه براي اين 
تعجيل مي توان ذكر كرد، وخامت اوضاع جسمي پادشاه 
وقت مظفرالدين شاه بود. در ميان اطرافيان شاه كم نبودند 
كساني كه با جنبش مشروطه بسيار مخالف بودند. يكي 
از اين افراد صاحب منص��ب، عين الدوله صدراعظم وقت 
بود. عاقبت، فش��ار انقالبيون باعث شد مظفرالدين شاه، 
عين الدوله را ع��زل و ميرزا نصراهلل خان مش��يرالدوله را 
صدراعظم كند. در نهايت اي��ن صدراعظم جديد بود كه 
فرمان مش��روطيت را صادر كرد. اما مهم تر از اين نقش 
وليعهد وقت، يعني محمدعلي  ميرزا بود. در واقع انقالبيون 
كه مي دانس��تند محمدعلي  ميرزا فردي مستبد است و 
احتماالً قانون اساسي مورد نظر مشروطه خواهان را امضا 
نخواهد كرد، تسريع در روند تصويب آن را در دستور كار 
خود قرار دادند. سيدحسن تقي زاده در خاطرات خود به 
اين مسئله اش��اره مي كند. او در جايي از خاطرات خود 
مي گويد: »در حالي كه در تهران جنبش مش��روطيت 
شروع ش��ده و مردم خواس��تار آزادي و تشكيل مجلس 
ملي هس��تند، در تبريز به علت س��ختگيري و استبداد 
بيش از ان��دازه وليعهد، يعني محمدعل��ي  ميرزا، امكان 
هيچ گونه فعاليتي وجود ن��دارد.« وي در ادامه مي گويد: 
»در مقطعي كه در تهران براي ايجاد و تش��كيل مجلس 
شوراي ملي انتخابات برگزار مي شد، در تبريز به واسطه 
حضور محمدعلي  ميرزا، همچنان استبداد حاكم بود! به 
نحوي كه حتي اخبار تهران نيز منتشر نمي شد، تا اينكه 
در تبريز نيز انقالب مش��روطه به وقوع پيوست و عاقبت 
وليعهد تسليم شد و مجبور به اعالن مشروطيت و نشر 

تش�كيل كميته مج�ازات، از فرازهاي در 
خور توج�ه تاريخ مش�روطيت اي�ران به 
ش�مار م�ي رود! چ�ه جماعت�ي ك�ه داد 
آزادي و قانون مي دادند نهايتًا شش�لول 
بن�د ب�ه اس�تخدام خوي�ش در آوردند و 
به ت�رور مخالف�ان كم�ر بس�تند! جالب 
اينجاس�ت كه برخ�ي ترور ش�دگان اين 
كميت�ه، هم�ان تروريس�ت هاي اولي�ه و 
استخدامي آن چون كريم دواتگر بودند!

4 پاشنه آشيل جنبش عدالتخانه كه آن را از اثر انداخت!

انقالبيوني كه براي قدرت
 مردم را دور زدند!

اخبار تهران گرديد و انتخابات مجلس در تبريز براي 
فرستادن نمايندگان به تهران شروع شد. دليل ديگر 
كه مي توان براي اين مسئله برشمرد، ذهنيت استبداد 
زده خود انقالبيون آزاديخواه بود. در واقع اين تنها شاه 
قاجار نبود كه به دنبال قبضه كردن قدرت و اعمال آن 
از مسيرهاي غيرقانوني بود، بلكه خود انقالبيون نيز 
با وجود زمينه هاي فرهنگي استبداد شرقي كه ريشه 
در تاريخ كشور داشت، تالش كردند قانون اساسي را 
به شكلي به تصويب رسانند كه مدنظرشان است. به 
تعبير ديگر در چنين فضايي خواست واقعي انقالبيون، 
اعمال حاكميت قانون نبود، بلكه قانون بهانه اي براي 
دستيابي به قدرت و به نوعي رفتارهاي اقتدارگرايانه 
محسوب مي شد. به همين دليل بود كه در امر تصويب 
قانون، انقالبيون مشروطه خواه چنان شتاب و عجله اي 
به خرج دادند كه در نهايت بسياري از اصول اساسي 
و حقوقي كه مردم بايد از آن برخوردار مي ش��دند، 
ناديده گرفته ش��د. در واقع به زبان ساده بايد گفت 
انقالبيون مي خواستند به قدرت برسند، حال حتي 
اگر اين قدرت از مس��ير ناديده گرفتن حقوق ملت 
مي گذش��ت. دليل محكم ديگري كه در اين زمينه 
مي توان برشمرد، عدم درنظر گرفتن بستر اجتماعي 
ايران بود، بستري كه انگاره هاي ديني و مذهبي بسيار 
قوي جامعه ايراني را ناديده انگاشته بود و تنها در پي 
تصاحب قدرت بود. در واقع طراحان قانون اساسي كه 
برداشتي غيرديني از مشروطه را مدنظر داشتند، در 
مقابل مشروطه مشروعه را كه خواست اقشار مختلف 
جامعه مذهبي ايران و در رأس آن شيخ فضل اهلل نوري 
بود، ناديده انگاشتند و با استفاده از فضا و جو رواني 
جامعه، به س��رعت هرچه تمام تر قانون اساسي را از 
تصويب مجلس گذراندند. در واقع مشروطه خواهان 
با سوء استفاده از حس مشروطه خواهي كه در ميان 
افكار عمومي مردم، در آن مقطع زماني غلبه داشت، 
قانوني را به تصويب رساندند كه كمي و كاستي هاي 
بسيار داشت و جاي آن مي رفت كه در فضايي آرام و 
به دور از هيجان، مواد مختلف آن مورد بحث و بررسي 
و كنكاش ق��رار گيرد، به نحوي ك��ه نياز به تصويب 

متممي براي كامل كردن آن نباشد«. 
  آسيب سوم: يله گي و نه آزادي مطبوعات!

مطبوعاتي كه هر روز و به گونه جفت و طاق، قارچ 
گونه از ش��وره زار مش��روطيت ايران س��بز شدند، 
در رويگرداني مردم از اين روي��داد، تأثيري فراوان 
داشتند. نوشتم رويگرداني، چه اينكه تئوريسين هاي 
اين رويداد، آخراالمر به جاي تكيه بر مردم، جانبدار 
اس��تبداد من��ور و بركش��يده انگلس��تان ش��دند! 
روزنامه هاي دوره مشروطه اول، گو اينكه دشمني جز 
دين و سنن ايراني نمي شناختند و هدم آن را وظيفه 
محتوم خود مي شمردند! وحيد بهرامي، پژوهشگر 

تاريخ معاصر ايران در اين فقره بر اين باور است:
»در نتيج��ه ص��دور فرم��ان مش��روطيت، آزادي 
مطبوعات در اصل سيزدهم قانون اساسي گنجانده 
شد و به تأييد مظفرالدين شاه نيز رسيد. بر اساس اين 
اصل: »هركس صالح انديشي در نظر داشته باشد، در 
روزنامه عمومي بنگارد، تا هيچ امري از امور در پرده 
و بر هيچ كس مستور نماند، مع هذا عموم روزنامه ها  
مادامي كه مندرجات آنها مخل اصلي اساسيه دولت 
و ملت نباشد، مجاز و مختارند...« اما پس از يك سال 
از تصويب اين قانون، زياده روي شماري از مطبوعات 
آن زمان در نش��ر مطالب ضد دين��ي و مذهبي به 
حدي بود كه اعتراضات گس��ترده اي را در س��طح 
جامعه به وجود آورد و اين اعتراضات به حدي بود كه 
نمايندگان مجلس، اصل بيستم متمم قانون اساسي 
را به عنوان دومين قانون مطبوع��ات بعد از صدور 
فرمان مش��روطه تبيين كردند: »عامه مطبوعات، 
غير از كتب ضالل و مواد مضره به دين مبين اسالم، 
آزاد و مميزي در آنها ممنوع اس��ت« بدين ترتيب 
به رغم آنكه آزادي مطبوعات، با هويت قانوني خود، از 
دستاوردهاي مهم انقالب مشروطه به شمار مي آمد، 
افراط در محتواي مطبوعات در كمتر از يك سال، 
چهره منفي و زيان بار خود را نشان داد. يكي از موارد 
مهم افراط در مطبوعات مشروطيت، افراط در طرح 
مباحث ايدئولوژيك، همچون مفهوم واژه آزادي بود. 
در آن دوران آزاد بودن مطبوعات، روشنفكران تالش 
داشتند انديشه آزادي با تعريف غربي را به عنوان يكي 
از شاخصه هاي جامعه مدرن تبليغ و آن را بازتعريف 
كنند و از آنجا كه مفهوم نوين آزادي، آن سان كه در 
جوامع غربي مطرح بود، با جامعه سنتي ايران تطابق 
نداشت، انديشمندان ايراني در قالب رسانه نوظهوري 
همچون روزنامه، س��عي در تطبيق اين انديشه به 
صورتي تندروانه و تقليدي، با داش��ته هاي فرهنگ 
خودي كردن��د. روزنامه هايي همچون مس��اوات، 
انجمن تبريز، معارف، الجم��ال، مجلس و... در اين 

مسير دخيل بودند. در اين نش��ريات، فكر آزادگي 
و مش��روطگي به س��بك جديد و حمل��ه به اصول 
ديني، به صورتي افراطي رواج ش��اياني داشت، به 
صورتي كه ايدئولوژي سياسي آنها ترقي به مفهوم 
غرب گرايي آن بود و طبيعتاً آزادي در غرب � صرف 
نظر از بُعد اقتصادي آن � به لحاظ فلسفي در تفسير 
اومانيستي ريشه داشت، تفسيري كه بر مبناي آن 
منشأ قدرت، توده ملت شناخته مي شد و عقل بشري 
در تمامي ابعاد، الزم و كافي در امر قانون گذاري تلقي 
مي ش��د و به هيچ روي، ديانت را در اين امر دخالت 
نمي داد! يعني از نظر بش��ر غربي، هيچ امر مقدس، 
ثابت و اليتغير و هيچ حقيق��ت ثابتي وجود ندارد و 
در عوض انسان مي تواند با استعانت از عقل خويش، 
خير و صالح خود را تشخيص دهد و اقدامات الزم را 
جهت تدوين قانوني براي بهبود اوضاع عمومي خود، 

عملي سازد«. 
  آسيب چهارم: آزاديخواهاني كه تروريست 

شدند!
تش��كيل كميته مجازات، از فرازهاي در خور توجه 
تاريخ مشروطيت ايران به شمار مي رود! چه جماعتي 
كه داد آزادي و قانون مي دادند، نهايتاً ششلول بند به 
استخدام خويش در آوردند و به ترور مخالفان كمر 
بستند! جالب اينجاست كه برخي ترورشدگان اين 
كميته، همان تروريست هاي اوليه و استخدامي آن 
چون كريم دواتگر بودند! زهرا سعيدي، پژوهشگر 
تاريخ معاصر ايران حكايت اي��ن كميته را اينگونه 

روايت كرده است:
»ترور كه اصطالحي برگرفته از زبان فرانسوي است، 
در معناي جديد خود نوعي قتل عمدي است كه در 
رابطه با افراد يا شخصيت هاي مهم به كار مي رود. با 
اين حال كاربرد اين واژه در رابطه با سياستمداران يا 
مخالفين سياسي، رواج بيشتري دارد. سابقه تشكيل 
اولين گروه هاي ترور در ايران در مفهوم جديد آن به 
دوره قاجار و كميته مجازات بازمي گردد. در رابطه با 
تشكيل اين كميته گفته شده است كه هدف اصلي 
اعضاي آن ترور، افرادي بود كه انديشه هايي مخالف 
با اصول مش��روطه داشتند. مس��ئوليت ترورها بر 
عهده شخصي به نام كريم دواتگر بود. اسداهلل خان 
ابوالفتح زاده از ديگر شخصيت هاي كليدي و البته از 
بنيانگذاران اين كميته بود كه عامل و طراح بسياري 
از ترورهاي ص��ورت گرفته بود. ح��اج بابا اردبيلي، 
، احسان اهلل خان، ميرزا علي زنجاني،  حسين خان هللهلَ
حاج علي عسكر، رشيدالسلطان، مهدي خان تبريزي، 
عبدالحسين خان پس��ر ش��فاء الملك نيز از جمله 

تروريست هاي كميته بودند. 
طبق بسياري از اسناد موجود، بيشتر اعضاي كميته، 
ارتباط نزديك و تنگاتنگي با فرقه بهائيت داشتند و 
برخي از آنها نيز بهايي بودند. كميته مجازات در طول 
فعاليت خود، افراد بسياري را مورد ترور و سوءظن 
قرار داد كه برخ��ي از آن ترورها با موفقيت صورت 
گرفت و برخي نيز محقق نشد. اولين كسي كه مورد 
ترور اين كميته واقع شد، ميرزا اسماعيل خان بود 
كه مديريت يكي از انبارهاي غله تهران را بر عهده 
داشت و به بهانه احتكار مواد غذايي ترور شد. كميته 
با شعارهاي ناسيوناليستي و وطن پرستي، ادعاي 
مبارزه با افرادي را كه امنيت كشور را مورد تهديد 
قرار مي دادند، داشت، اما در واقع حركت آنها چيزي 
جز ظهور يك افراط گرايي در درون نهضت مشروطه 
نبود. عالوه بر اين فرد، آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري 
و حاج ش��يخ عباس قمي نيز مورد ت��رور نافرجام 
اين گروه ق��رار گرفتند. كس��روي در رابطه با ترور 
شيخ فضل اهلل نوشته است: »جمعه  شب بود و شيخ 
از ديدن كسي برمي گشت كه هنگام پياده شدن از 
درشكه، توسط ش��خصي كه بعداً معلوم شد كريم 
دواتگر است، به وسيله ششلولي هدف قرار گرفت. 
گلوله ها به همراهان ش��يخ اصابت كرد و شيخ نيز 
مجروح شد، ولي جان سالم به در برد...« ظاهراً بهانه 
ترور شيخ فضل اهلل، مخالفت با مشروطه و حمايت 
از استبداد محمدعلي شاه بود. در حالي كه مخالفت 
شيخ با مشروطه، به دليل دور ش��دن مشروطه از 
آرمان هاي اوليه خود و مغايرت برخي از اصول آن 
با احكام اس��المي بود و در ثاني اين شكل از حذف 
مخالفين، نبايد در درون نهضت جايگاهي مي داشت. 
در رابطه با ترور حاج عباس قمي، كميته مجازات 
مش��هد در نامه اي بي ادبانه و توهين آميز، اين عالم 
جليل القدر را تهديد به ترور مي كنند. متن نامه به 
اين شرح است: »آقاي شيخ عباس قمي، پدرسوخته! 
شنيدم كه در منبر از امريكايي ها حرف بد مي زنيد، 
اگر شنيده ش��د كه دومرتبه از اين گونه مزخرفات 
بگوييد و تكذيب نكنيد، همين دوش��نبه به ضرب 
گلوله، شكمت را مثل س��گ پاره و پردود خواهيم 
كرد!...« در باب اينكه چرا كميته حاج شيخ عباس 
قمي را مورد ترور قرار داد، استدالل هاي متفاوتي 
شده است. طبق يك روايت آمده است در اين دوران، 
از سوي محافل ماسوني وابسته به لژ بيداري ايران و 
سازمان هاي علني آن مانند فرقه دموكرات، تالش 
وس��يعي براي جلب امريكاييان به ايران در جريان 
بود. با اين حال حاج شيخ عباس قمي، از اين توطئه 
جان سالم به در برد، اما منتخب الدوله خزانه دار كل، 
آقا ميرزا محسن مجتهد داماد آيت اهلل سيدعبداهلل 
بهبهاني، عبدالحميدخان متين السلطنه ثقفي و 
خود كريم دواتگر - كه ترور ميرزا اس��ماعيل خان 
را انج��ام داد- قرباني اين ترورها ش��دند و هر يك 
با بهانه اي به قتل رس��يدند. ش��يوه اعضاي كميته 
مجازات در ترور افراد، برگرفته از روش هاي خاصي 
نبود، بلكه تقريباً تمام ترورها به يك شكل و البته 
به شيوه  ساده اي صورت مي گرفت. في المثل براي 
كشتن ش��خصي كه كميته مجازات توصيه كرده 
بود، قب��اًل چند روزي محل س��كونت و آمد و رفت 
او را در نظر مي گرفتند و پ��س از معاينات محلي و 
بازديد مسير حركت و بعد از اينكه از نقشه و كار خود 
اطمينان حاصل مي كردند، برنامه خود را به مرحله 

عمل در مي آوردند...«. 

مطبوعات�ي ك�ه ه�ر روز و ب�ه 
گونه جف�ت و طاق، ق�ارچ گونه از 
ش�وره زار مش�روطيت ايران سبز 
ش�دند، در رويگردان�ي م�ردم 
از اي�ن روي�داد، تأثيري ف�راوان 
داش�تند. نوش�تم رويگردان�ي، 
چ�ه اينك�ه تئوريس�ين هاي اين 
روي�داد، آخراالمر به ج�اي تكيه 
بر م�ردم، جانبدار اس�تبداد منور 
و بركش�يده انگلس�تان ش�دند! 
روزنامه هاي دوره مش�روطه اول، 
گو اينكه دش�مني جز دين و سنن 
ايراني نمي ش�ناختند و هدم آن را 
وظيفه محتوم خود مي ش�مردند!
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صداي زنان، در جنگ
 پرفراز و نشيب سوريه

 ثبت تاريخ شفاهي
در موقعيت بحران!

  زهره يزدان پناه قره تپه
اي��ن  واقعيت��ش 
است كه همه چيز 
از زم��ان ش��هادت 
حججي  محس��ن 
شروع شد و بعدش 
هم آن تماس وحيد 
جليلي از س��وريه. 
مدتي از ش��هادت 
ش��هيد حجج��ي 
نگذشته بود و من 
هن��وز در التهاب و 
اندوه خبر ش��هادت اي��ن جوان جهادگ��ر و مدافع 
حرم و تأثير عميق ش��هادت مظلومانه اش بر روح 
و روان و زندگي و كارهايم بودم كه موضوع تماس 
وحيد جليلي مس��ئول ش��وراي سياس��ت گذاري 
جش��نواره عمار و مس��ئول دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگي انقالب اسالمي پيش آمد. مسعود ملكي 
از مس��ئوالن همان دفتر هم پيگي��ر اين تماس ها 
بود. وحيد جليلي كه اس��تخوان ُخرد كرده عرصه 
فرهنگ است، خودش آن موقع در سوريه بود. يكي 
از طرح هايش ثبت و نگارش خاطرات زنان سوري 
بود كه زندگي ش��ان متأثر از بحران و جنگ سوريه 
بوده اس��ت. او مي خواس��ت مظلوميت و مقاومت 
اين زن��ان و ك��ودكان در قالب ابزاره��اي هنري و 
ادبي ريخته ش��ود. هدفش اين بود كه صداي آنها 
نه تنها به گوش ملت ها و دولت هاي جهان برس��د، 
بلكه در هيئت تاريخ ش��فاهي، براي هميشه ثبت 
و ب��ا مان��دگاري آن در تاريخ به آين��دگان منتقل 
شود. پرسش اصلي در اين س��فر جست وجوگرانه 
و پژوه��ش براي ن��گارش مطالب كت��اب اين بود: 
جنگ تحميل شده به مردم سوريه، چه تبعاتي بر 
زندگي زنان سوري با اديان، مذاهب و قوميت هاي 
مختلف داش��ته اس��ت؟ چگونه زندگي شخصي و 
خانوادگي اي��ن زنان متأثر از اي��ن جنگ تحميلي 

ش��ده اس��ت؟ و زنان چه خاطراتي از اين وضعيت 
دارند؟ بدون شك، يافته هاي چنين پرسشي نه تنها 
روايت مظلوميت زنان س��وري در جنگ تحميلي 
بر س��وريه اس��ت، بلكه بيانگر عم��ق جنايت هاي 
دشمنان س��وريه و مردم آن هم خواهد بود. وقتي 
عازم اين كشور شدم، ش��ايد نه وحيد جليلي و نه 
ديگر مسئوالن ايران در س��وريه تصور نمي كردند 
اين كار، آن هم در كشوري مثل سوريه - كه هنوز 
درگير جنگ است- تا چه حد مي تواند طاقت فرسا 
باشد! مخصوصاً براي نگارنده اي كه خودش از جنس 
همان كساني اس��ت كه قرار بود راوي مطالب اين 
كتاب باشند. ماجراي اعزام هايم و كش وقوس هاي 
آن هم بماند كه خود هم قصه هايي شيرين دارد و 
هم تلخ. باالخره س��فرهايم با همه دشواري هايش 
انجام شد، دشواري هايي كه كمترينش مي توانست 
س��ختي خود مصاحبه با راوي هايي باش��د كه هر 
كدام اوضاع و احوال خاصي داش��تند. به رغم همه 
مش��كالتي كه در طول روايت ه��اي كتاب فقط به 
بعضي از آنها به اختصار اش��اره مي شود، اين سفر 
قسمت هاي شيريني هم داشت. به هر حال، به رغم 
همه اين اوضاع و احوال، س��عي ش��د اين روايت ها 
همراه اسنادي مانند صوت، مصاحبه ها، عكس هاي 
راويان و مشخصات كاملشان براي حفظ در آرشيو 
سندها ثبت شوند و سپس به نگارش درآيند. براي 
حفظ سنديت متن هاي پياده شده از مصاحبه هاي 
ضبط شده نيز نويسنده سعي كرده است صوت همه 
مصاحبه ها را پياده كند تا از اين بابت هم اطمينان 
خاطر حاصل ش��ود. اثر مورد معرفي و مصاحبه ها 
و خود س��وژه ها هر كدام به خ��ودي خود مي تواند 
موضوع س��اعت ها كارگاه انتقال تجربه باش��د كه 
به زعم نويس��نده، فصل جديدي در چگونگي ثبت 
تاريخ شفاهي مي گشايد؛ فصل جديدي كه مي تواند 
ثبت تاريخ شفاهي در موقعيت بحران ناميده شود، 
هر چند به دليل گسترده بودن درياي روايت ها به 
ويژه روايت هاي مقاومت در س��وريه، اين روايت ها 
ناتمام هستند و روايت هاي اين كتاب، فقط گوشه اي 
از صداي زنان راوي جنگ در سوريه است. نويسنده 
به استان ها و ش��هرهاي مختلف سوريه سفر كرده 
است تا روايت هاي هر سفر را تكميل كند. روايت ها 
به ترتيب زماني، به طور جداگانه و در دو بخش مجزا 
مرتب شده اند. بخش اول، خاطرات سفر سال2017، 
مصادف با پاييز و زمستان1396 و بخش دوم، وقايع 
سال2018 مصادف با تابس��تان1397 است كه به 

نگارش درآمده است. 

   نمايي از شرايط زنان در جنگ سوريه


