
   نيما احمدپور
روزهايي كه ب�ر ما مي گ�ذرد، مصادف اس�ت با 
سالمرگ يپرم خان ارمني، از فعاالن جناح غالب 
مش�روطيت و رئيس نظميه تهران پ�س از فتح 
پايتخت. داوري ه�اي تاريخي درباره او، بس�ان 
تمامي عناص�ر دخي�ل در اين انقالب يكس�ان 
نيست. با اين همه مي توان درباره  وي كه در وزن 
كشي مش�روطه خواهان در پي عزل محمدعلي 
ش�اه كامياب ش�د و از اي�ن روي، به قل�ع و قمع 
ديگر رقب�اي خويش چون س�تارخان و ياران او 
در پارك اتابك پرداخت،سخن گوييم. مقالي كه 
در پي مي آيد، به بررسي اقدامات يپرم در مقطع 
رياست نظميه تهران تا دوره مرگ پرداخته است. 
مستندات اين نوش�تار، بر تارنماي پژوهشكده 
تاريخ معاصر ايران آمده است. اميد آنكه محققان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آيد. 

      
   يپرم عليه همرزمان ديروز خويش

بي ترديد يپرم خ��ان ارمني در پي فت��ح تهران، در 
زمره عناصري بود كه به اشارت مخدومان خويش، 
خش��ونت را عليه خودي و غير خ��ودي كليد زد! از 
جمله مصاديق اين ام��ر، حمل��ه او و نيروهايش به 
پارك اتابك، براي خلع س��اح ستارخان و باقرخان 
بود. واقعيت اين اس��ت ك��ه جن��اح بختياري هاي 
مش��روطه خواه، خلع س��اح را بهانه اي ساختند تا 
جناح تبريزي هاي اين نهضت را حذف كنند. جالب 
اينجاست كه يپرم و همگنانش به بهانه تصدي نظميه 
تهران، همچنان ساح به دست بودند، اما از همرزمان 
ديروز خويش مي خواستند ساح هاي خود را تحويل 
دهند. در حمله يپرم و يارانش به پارك اتابك، 30 نفر 
كشته و 63 نفر زخمي شدند، ستارخان نيز در اين 
واقعه تير خورد و نهايتاً بر اثر عوارض آن درگذشت! 
رضا سرحدي، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران ماجرا را 

به شرح ذيل آمده روايت كرده است:
»نيروهاي مش��روطه خواه در 24 تي��ر 1288 وارد 
پايتخت شدند. محمدعلي ش��اه را از سلطنت كنار 

نهادند و پسرش احمدميرزاي 12 ساله را به پادشاهي 
نشاندند و عضدالملك ايلخان سالمند قاجاريه را به 
نيابت سلطنت گماردند. حكومت مشروطه زندگي 
خود را از س��ر گرفته بود و يپرم به پاس مش��اركت 
نظامي اش در جنبش مشروطيت، به رياست نظميه 
منصوب شد. در اسفند 1288، سپهساالر تنكابني 
درحالي كه هنوز پنج م��اه از كارش به عنوان اولين 
رئيس ال��وزراي بعد از مش��روطه نگذش��ته بود، به 
دليل اختافات��ي با خان هاي بختي��اري از مقامش 
كناره گرفت و دولت بعد را مستوفي الممالك نامزد 
دموكرات ه��ا تش��كيل داد. در مردادم��اه، دولت به 
ستارخان و باقرخان، دو قهرمان مقاومت آذربايجان 
در برابر كودتاي محمدعلي شاه دستور داد ساح هاي 
خود و مجاهدين تحت امرش��ان را زمي��ن گذارند. 
آنها امتن��اع كردند. اي��ن دو از حامي��ان اعتداليون 
بودند و با بختياري ها كه آنها هم مس��لح بودند و از 
دموكرات ها حمايت مي كردن��د، رقابت مي كردند. 
فوجي به سركردگي يپرم خان و بختيارهاي مسلح 
به فرماندهي سردار بهادر، به  صورت مشترك حمله 
و آنها را دس��تگير كردند. 30 كشته و 63 زخمي، از 
دو طرف بر جاي ماند. كس��روي اين واقعه و حمله 
يپرم خان به پارك اتابك )محل استقرار ستارخان( 
را كه به پيش��امد پارك اتابك معروف است، يكي از 
اندوهناك ترين داستان هاي تاريخ مشروطه و چون 
تلخ ترين ميوه تبهكاري هاي سررشته داران دانسته 
است. به عقيده كسروي اين كار ننگين در همه جا بر 
هواداران ايران ناگوار افتاد و از ش��هرهاي بيگانه نيز 
تلگراف ها رسيد. خبرنگار روزنامه كاسپي در تهران 
يپرم خان را ماقات كرد و عمل او را به پرسش گرفت 
و يپرم گناه را به گردن س��تارخان انداخت! در اين 
حادثه مجاهدان تار و مار ش��دند و س��ردار ملي تير 
خورد و بر اثر عوارض اين تير، چند سال بعد زندگي 
را بدرود گف��ت. مورخان بر اين باورن��د كه يپرم در 
اين كار، آلت دست و ملعبه  مشروطه خواراني چون 
عين الدوله و قوام السلطنه بود و ظاهراً مي خواست 
انجام وظيف��ه اداري بكند. خلع س��اح مجاهدين 

اعتدالي )ستارخان و باقرخان( به دست يپرم از جمله 
درگيري هايي بود كه به تضعيف مجاهدين انجاميد 
و يپرم حمات نظامي را عليه همرزمان خود به كار 
بست تا آس��يبي بزرگ بر جبهه مش��روطه خواهان 

وارد كند... .« 
  يپرم تويي؟ مشروطه شما تا ابدالدهر حرام 

خواهد بود
كردار يپرم ب��ا همرزم��ان ديروز خوي��ش را مقدم 
ساختم تا خواننده به خودي خود دريابد كه فردي 
با اين خصال، با مخالفان خود چه خواهد كرد. بس��ا 
مورخان و تحليلگران مشروطه، معتقدند كه اعدام 
شهيد آيت اهلل ش��يخ فضل اهلل نوري به دست فردي 
ارمني و در پايتخت يك كش��ور شيعه، لكه ننگي بر 
دامن مشروطيت نهاد كه هرگز پاك نخواهد شد، چه 
اينكه تاكنون نيز سخن از آن بسيار است. با اين همه 
اما شيخ پس از دس��تگيري و در مواجهه با يپرم در 
دادگاه، با او از موضع قدرت سخن گفت و همچنان 
بر مواضع قاطع خويش پاي فشرد! مديرنظام نوابي 
از نزديكان ش��يخ گفت وگ��وي كوت��اه آن دو در به 
اصطاح محكمه مش��روطه خواه��ان را اينگونه به 

تاريخ سپرده است:
»در ضمن س��ؤاالت، يپرم]رئيس نظمي��ه تهران[ 
از در پايين آهسته وارد تاالر ش��د و پنج شش قدم 
پشت سر آقا براي او صندلي گذاشتند و نشست. آقا 
ملتفت آمدن او نشد. چند دقيقه اي كه گذشت، يك 
واقعه اي پيش آمد كه تمام وضعي��ت تاالر را تغيير 
داد. در اينجا من قدرتي از آقا ديدم كه در تمام عمرم 
نديده بودم. تمام تماشاچيان وحشت كرده بودند. تن 
من مي لرزيد. يك مرتبه آقا از مستنطقين]بازجوها[ 
پرسيد يپرم كدام يك از شما هستيد؟! همه به احترام 
يپرم از سر جايشان بلند شدند و يكي از آنها با احترام، 
يپرم را كه پشت سر آقا نشسته بود، نشان داد و گفت 
يپرم خان ايش��ان هس��تند. آقا همين طور كه روي 
صندلي نشسته و دو دستش را روي عصا تكيه داده 
 بود، به طرف چپ نصفه دوري زد و سرش را برگرداند 
و با تغير گفت يپ��رم تويي؟! يپرم گفت بله. ش��يخ 

يپرم خان ارمني، نمادي از تندروي و سرخوردگي جناح فاتح مشروطيت

رئيس نظميه تهران
 آلت دست مشروطه خواران!

فضل ا... تويي؟! آقا جواب داد بله منم! يپرم گفت 
تو بودي كه مشروطه را حرام كردي؟! آقا جواب 
داد: بله من بودم و ت��ا ابدالدهر هم حرام خواهد 
بود، مؤسس��ان اين مش��روطه همه المذهبين 
هستند و مردم را فريب داده اند. آقا رويش را از 

يپرم برگرداند و به حالت اول خود درآورد... .« 
   منفعت جويي يپرم، در پي فتح تهران

تفرقه اي كه در آغاز مش��روطه دوم و از فاتحان 
تهران سراغ گرفت، از انگيزه هاي متفاوتي نشئت 
مي گرفت كه هريك از آن��ان را به انقابي گري 
س��وق داده بود. برخي از نامداران آنها با ديدن 
حمايت س��فارت انگليس به مشروطه پيوستند 
و همين انگيزه منفعت جويانه، موجب ش��د تا 
در نهايت، هريك براي خ��ود دكاني باز كنند و 
با رقيبان از در ستيزه در آيند. به شهادت اسناد 
يپرم خان ارمني نيز از كس��اني ب��ود كه در اين 
دوره، دسته اي را به دور خويش گرد آورد و سود 
خود مي جست! سيدمرتضي حسيني، پژوهشگر 

تاريخ معاصر ايران در اين باره مي نويسد:
»همي��ن مناف��ع متض��اد و متكثر مي��ان اين 
شخصيت ها )سران مشروطه دوم(، موجب شد 
مش��روطه به هرج و مرج كشيده شود، چنان كه 
پس از فتح تهران و تشكيل مجلس دوم، منازعات 
ميان مش��روطه خواهان افزايش يافت. فاتحين 
تهران، بختياري ها و تنكابني ها دس��ته دس��ته 
شدند. براي مثال يپرم خان دسته خود را داشت 
و بختياري ها نيز گرد سردار اسعد گروه مستقلي 
داش��تند. در واقع هر ك��دام در پي رس��يدن به 
منفعت خود بودند. از سويي نيز مي توان حضور 
برخي از آن��ان در ميان مش��روطه خواهان را در 
راس��تاي انحراف اين جريان و تداوم اس��تبداد 
ارزيابي كرد. همان گونه كه مخبرالس��لطنه نيز 
دراين ب��اره م��ي آورد: گويي تدبير اي��ن بود كه 
مجلس را در انظار از ص��ورت مقبوليت بيندازند 
و مض��ر به ح��ال مملكت نش��ان دهن��د، چه با 
اقدامات خ��ود معنايي را به مش��روطه تحميل 
كردند ك��ه به ح��ذف فيزيكي يا خودخواس��ته 
رقباي مذهب��ي و علماي ديني منجر ش��ود... از 
سوي ديگر قدرتمندي شاه و حاميانش موجب 
مي شد تا مش��روطه خواهان براي تقويت قواي 
خود به هر حرب��ه اي، حتي نزديك��ي به برخي 
مستبدان مشروطه نما روي آورند. اين امر از عدم 
اعتماد به نفس مش��روطه خواهان برمي خاست 
كه به جاي تقوي��ت قواي دروني خ��ود، به غير 
حتي دول خارجي توس��ل جستند. همين تكيه 
به نيروهاي خارجي موجب شد تا سرسپردگان 
اين س��فارتخانه ها نيز در بطن مشروطه خواهان 
جاي گيرند و حتي برخي از مستبدان در راستاي 
كس��ب حمايت بيش��تر اين دولت ها به جريان 
مش��روطه پيوس��تند. براي مثال ظل السلطان 
يا س��ردار اس��عد، با ديدن حماي��ت انگليس از 
مش��روطه به مش��روطه خواهان پيوستند. براي 
نمونه مخبرالس��لطنه نقل مي كند سردار اسعد 
كه در پاريس ب��وده، از مقامي انگليس��ي براي 
موضع گيري خود در قبال مش��روطه مش��ورت 
مي گيرد و بعد به توصيه سرهاردينگ انگليسي 
و مخبرالس��لطنه به ايران برمي گردد... بنابراين 
حضور همين گ��روه در جريان مش��روطه نيز از 
خاصيت انقابي آن كاست و موجب شد در نهايت 

استبداد پهلوي جايگزين مشروطه گردد... .« 
   چگونه ما فريب ديپلماسي دو دولت را 

خورديم؟
واپسين برگ از حيات سياسي يپرم خان، حاكي 
از ضربه بزرگ وي به مش��روطيت ايران اس��ت. 
وي در ماجراي تضاد ساختگي روس و انگليس 
در ايران و در پي درخواس��ت انحال مجلس از 
س��وي دولت وقت، نمايندگان را به جبر از اين 
نهاد نوپا بيرون ران��د و آن را تعطيل كرد. يپرم 
بعدها دريافت فريب دولتين استعماري را خورده 
است، اما اين اشتباه بزرگ، عاجي نداشت! وي 
از آن پس تا پاي��ان حيات، در س��رخوردگي و 
پشيماني به سر مي برد تا اينكه نهايتاً در ماجراي 
حمله محمدعلي شاه و برادرانش به ايران براي 
بازپس گيري قدرت كشته شد. رضا سرحدي در 

اين باره تحليلي به شرح پي آمده دارد:
»پ��س از پي��روزي مش��روطه خواهان و ف��رار 
محمدعلي شاه به روس��يه وي بارها تاش كرد 
تا با كمك برادران خود به اي��ران هجوم آورد و 
قدرت را در دس��ت گيرد. پ��س از آنكه مجلس 
دوم مش��روطه ب��راي مقابله با شعاع الس��لطنه 
)برادر محمدعلي شاه(، دس��تور مصادره اموال 
وي را داد، روس ه��ا با اين اس��تدالل كه ملك 
متعلق به شعاع السلطنه در حوالي باستيون )در 
شمال تهران آن زمان(، وثيقه وامي است كه او 
از بانك استقراضي روس در ايران گرفته است، 
اعام كردند مجل��س نمي تواند رأي به مصادره 
آن بدهد. دولت و بسياري از اعتداليون، عاقه اي 
به اجراي فرمان روس ها نداش��تند. شوستر نيز 
خش��مگين از رفتار روس ها به تشويق سليمان 
ميرزا و ديگر رهب��ران دموكرات دس��ت به كار 
شد. هنگامي كه روس ها سربازان خود را مقابل 
باغ ملك ش��عاع مس��تقر كردن��د، ژاندارم هاي 
شوستر وارد عمل ش��دند و س��ربازان روس را 
اخراج كردن��د. روس ها معارض��ه را آغاز كردند 
تا مشخص ش��ود كه كدام طرف توان بيشتري 
دارد؟ )روس ها، شوستر يا مجلس( نتيجه براي 
ايران و حكومت مشروطه نوپاي آن فاجعه بود. 
روس ها به ايران، اولتيماتوم��ي مبني بر خروج 
شوس��تر دادند. هنگامي كه م��ردم و مجلس در 
برابر روس ها مقاومت مي كردند، دولت صمصام 
براي جلوگيري از اشغال پايتخت، چاره اي جز 
قبول اولتيماتوم نديد. دولت درخواس��ت كرد 
مجلس منحل ش��ود، اما نماين��دگان مخالفت 

كردند. يپرم خان ب��ار ديگ��ر و در قامت رئيس 
نظميه، از اب��زار نظامي بهره گرف��ت و با كمك 
بختياري هاي صمص��ام، نماين��دگان را به زور 
وادار به ترك مجلس ك��رد. اين عمل يپرم خان 
هنگامي انجام شد كه شاگردان مدارس جلوي 
مجلس در ميدان بهارس��تان فرياد مي زدند: يا 
مرگ يا استقال! شوستر معتقد بود  يپرم خان 
به عنوان رئيس نظميه مشروطه، خود را باخته، 
گول نقشه هاي كابينه را خورده بود و با ُسستي 
اين ني��رو، آخرين بقاياي مش��روطيت لگدمال 
ش��د و پايان فضاحت باري براي مب��ارزه جانانه 
مل��ت اي��ران، در راه آزادي و روش��نگري رقم 
خورد. كسروي نيز معتقد است يپرم خان فريب 
نويدهاي دو دولت را خورد و به راستي باور كرد 
اگر دول��ت ايران آن س��ه خواه��ش را بپذيرد، 
روس ها سپاه از ايران باز مي گردانند و كشور را به 
خود وامي گذاردند. خود يپرم نيز اين را دريافته 
بود كه فريب خورده است، به ويژه پس از پيشامد 
يادداشت نمايندگان سياسي روس و انگليس كه 
به يكباره پرده از روي خواسته هاي آن دو دولت 
درباره ايران برداشت و همه آنهايي كه با انديشه 
دولت درباره پذيرفتن اولتيماتوم همراهي كرده 
بودند، سخت ش��رمنده ش��دند. يپرم خان نيز 
شرمنده و پش��يمان مي زيس��ت و بارها بر زبان 
راند چگونه ما فري��ب ديپلماس��ي دو دولت را 
خورديم!... و چنان نااميد شده بود كه از گفت وگو 
درباره آينده اي��ران دوري مي ُجس��ت و گاهي 
مي خواس��ت از ايران بيرون رود و در گوشه اي 
گمنام زيست كند. در مرداد و شهريور 1290، 
محمدعلي شاه و برادرش شعاع السلطنه، به ايران 
هجوم آوردند و به ُگمش��ن تپه در تركمن صحرا 
رفتند. برادر ديگر شاه ساالرالدوله، از غرب حمله 
 كرد و تا س��لطان آباد )اراك( پيش رفت. قشون 
محمدعلي شاه در ورامين و لشكر شعاع السلطنه 
در مازندران، شكست  خوردند و ساالرالدوله هم 
وادار به عقب نشيني ش��د. در فروردين 1291، 
ساالرالدوله دوباره كرمانش��اه را گرفت و آماده 
تصرف همدان ش��د، اما نيرويي ب��ه فرماندهي 
فرمانفرما و يپرم خان او را شكس��ت داد و عقب 
راند، ولي يپرم خان در اين جنگ كش��ته ش��د. 
بازخوان��ي كنش هاي يپرم خ��ان به عنوان يكي 
از رهبران نظامي جنبش مش��روطيت، حكايت 
از آن دارد ك��ه در كن��ار خدم��ات امنيتي كه 
وي عرضه ك��رد، انتقاداتي نيز ب��ه اين كنش ها 
وارد اس��ت. يپرم خان قبل از فتح تهران اعمال 
خشونت آميزي را مرتكب شد كه بدگماني دولت 
مركزي به مشروطه خواهان را به دنبال داشت. 
پس از ورود به تهران و در مق��ام رئيس نظميه 
نيز با دستگيري س��تارخان، جبهه ملي جنبش 
مش��روطيت را تضعيف كرد. در مقابله با دولت 
روسيه، دستور س��ازش و پذيرش اولتيماتوم را 
اجرا كرد كه ضربه بزرگي بر آرمان مشروطيت 
همچون استقال بود كه يپرم خان نيز بعداً به اين 
اشتباه خود آگاهي پيدا كرد. در چنين شرايطي 
احساس پشيماني، وي را فراگرفت و اين احساس 

تا كشته شدن در جنگ با وي همراه بود... .« 
   تفوق يپ�رم ب�ر آخوند خراس�اني، در 

تاريخ نگاري جريان فاتح مشروطيت
يپرم خان ارمن��ي در پي اش��تباه جبران ناپذير 
خويش در واپس��ين فصل حيات درگذشت، در 
حالي كه خود به آنچه كرده، واقف بود. با اين همه 
تاريخ نگاري جريان فاتح و سكوالر مشروطيت، 
هماره كوشيده تا از وي چهره سازي كرده و او را 
در قامت يك قهرمان بنمايان��د. در قاموس اين 
طيف، كساني كه نقش اساسي در برآمدن نهضت 
و همراه س��اختن مردم با اين جريان داش��تند 
به حاش��يه مي روند و يپرم خان كه نمايندگان 
مجلس را به زور از آن بي��رون انداخت، قهرمان 
تلقي مي ش��ود. اين تاريخ نگاري در خور تجديد 
نظر، تاكنون منتقدان فراواني داشته كه مرجع 
فقيد شيعه زنده يا آيت اهلل العظمي لطف اهلل صافي 
گلپايگاني -كه خود از مشروطه پژوهان خبير در 

روزگار ما بود- در زمره ايشان است:
»نكته اي كه خيلي مهم اس��ت، اين اس��ت كه 
بعضي از اهل علم متأسفانه نسبت به اين مسائل 
اطاعات كافي ندارن��د و نمي دانند منش��أ اين 
حركت ها كه هنوز هم ادامه دارد، از كجاس��ت! 
گاهي در زمان شاه مي گفتم اين كارهايي كه شاه 
انجام مي دهد، برنامه هاي خودش نيست؛ چون 
او اين قدر عقلش نمي رسيد، بلكه اين نقشه هاي 
بيگانگان، منحرفان و متخصصان اس��تعمار، در 
ضديت با اس��ام بود و او فقط اج��را مي كرد. در 
بين كتاب هاي موجود، به كتاب��ي كه حقايق را 
نوش��ته باش��د، برنخورده ام و اين امر كار شما را 
دش��وارتر مي كند. خيلي ها ادعاي آزاديخواهي، 
مشروطيت و... مي كردند، اما خود مرحوم آخوند 
خراس��اني را كه بحق از رهبران بزرگ مشروطه 
بود، قبول نداشتند! آنهايي كه مشروطه را قبول 
داشتند، چون نمي توانند نقش آخوند و ديگران 
را منكر ش��وند، لذا نقش آنه��ا را كمرنگ جلوه 
مي دهند و امثال س��تارخان و باقرخان را كه در 
مقابل مرحوم آخوند، اصًا به حساب نمي آمدند، 
بزرگ جلوه مي دهند. حت��ي يپرم ارمني را  با آن 
سوابق، جزو افراد مشروطه خواه معرفي مي كنند. 
اينها اصًا نمي فهميدند كه مشروطه چيست و 
حتي مشروطه اي را كه علما مي خواستند، قبول 
نداش��تند! اينگونه برخوردها، از اهداف پليدي 
حكايت مي كند كه امروز هم آن را دنبال مي كنند 
و مي خواهند اسام را براي جوانان، غيرمنطقي، 
ناكارآم��د و عقب مان��ده معرفي كنند ت��ا آنها را 
بي هويت سازند. مراجع و علما را طوري معرفي 
مي كنند كه نه ب��ا جامعه كار دارن��د و نه به فكر 

مردم هستند و نه آشنا به مسائل جهانند... .« 

بي ترديد يپرم خان ارمن�ي در پي فتح 
تهران در زمره عناصري بود كه به اشارت 
مخدوم�ان خوي�ش خش�ونت را  عليه 
خودي و غير خودي كلي�د زد! از جمله 
مصاديق اين امر، حمله او و نيروهايش به 
پارك اتابك، براي خلع سالح ستارخان 
و باقرخان بود. واقعيت اين است كه جناح 
بختياري مشروطه خواه، خلع سالح را 
بهانه اي س�اختند تا جناح تبريزي اين 
نهضت را حذف كنند! جالب اينجاست كه 
يپرم و همگنانش به بهانه تصدي نظميه 
تهران، همچنان سالح به دست بودند، اما 
از همرزمان ديروز خويش مي خواستند 
كه س�الح هاي خود را تحويل دهند. در 
حمله يپ�رم و يارانش به پ�ارك اتابك، 
30 نفر كش�ته و 63 نفر زخمي ش�دند، 
س�تارخان نيز در اين واقع�ه تير خورد 
و نهايت�اً بر اث�ر عوارض آن درگذش�ت
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گامي در بازنگاري تاريخ 
نهضت مشروطيت ايران

افراط در تخطئه قاجاريه به مثابه 
حربه تاريخ نگاري پهلويستي

   محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هم اينك 
ب��ه ش��ما معرف��ي 
مي شود، بازخواني 
زمان��ه و كارنام��ه 
محمدعل��ي ش��اه 
قاج��ار را وجه��ه 
هم��ت خويش قرار 
داده اس��ت. »در 
كشاكش مشروطه 
و استبداد« توسط 
علي احمدي خواه تأليف شده و پژوهشكده مطالعات 
تاريخ معاصر ايران به انتش��ار آن همت گماشته است. 
دكتر موس��ي فقيه حقاني در ديباچ��ه خويش بر اين 
اثر در باب ض��رورت انجام اينگون��ه تحقيقات چنين 

آورده است:
»نهضت مش��روطه، رخدادي مهم و سرنوشت ساز در 
تاريخ معاصر ايران محسوب مي شود كه بررسي دقيق 
و همه جانبه آن مي تواند درس ه��اي گرانبهايي براي 
جامعه ايراني در بر داشته باشد. متأسفانه تاريخ نگاري 
اين نهضت، به دليل صحنه گرداني افراد منس��وب به 
گروه ه��ا و جريان هاي س��كوالر كه خود مس��تقيم يا 
غيرمس��تقيم درگير حوادث مش��روطه بوده و تاريخ 
اين واقعه را براس��اس منافع حزبي، گروهي و فرقه اي 
خود تدوين كرده ان��د، صورتي يكس��ويه و جانبدارانه 
يافته است. براس��اس اين روايات، همه مشكات ايران 
از زمان حاكمي��ت قاجار بر ايران آغاز ش��ده اس��ت و 
روحانيت و اس��ام نيز در كنار قاجاريه به بدبختي ها و 
عقب ماندگي هاي ايران دامن زده ان��د. تبليغات رژيم 
پهلوي نيز كه اثبات خ��ود را در نفي مطلق دوره قاجار 
مي ديد، ب��ه اين جريان كم��ك كرد ت��ا روايتي كامًا 
يكدست و يكسويه به نفع جريان هاي ساختارشكن و 
صد البته در توجيه كودت��اي1299 و روي كار آمدن 
رضاخان و رژيم پهلوي ش��كل بگي��رد. در اين روايت، 
جريان هاي ساختارش��كن با عنوان منادي��ان آزادي، 
ش��رافت و پاكدامني و مخالفان آنها با عنوان مرتجع، 
مستبد و مخالف ذاتي آزادي و مشروطيت و حقوق مردم 

و طرفدار روسيه و... معرفي مي شوند. ناديده انگاشتن 
نقش اس��تعمار انگليس در تشديد مش��كات ايران و 
عقب ماندگي شرم آوري كه گريبانگير ايران شده بود، 
وجه ديگر اين تاريخ نگاري است. البته اگر اشاره اي هم 
به نقش دول استعماري در تاريخ نگاري اين جريان ها 
بشود، باز قاجاريه عامل استعمار و نه قرباني آن معرفي 
مي شود. اين در حالي است كه مدعيان اين جريان ها، 
برخي مس��تقيم در خدمت راهبرده��اي نابودكننده 
استعمار عليه ايران بودند و با عقد قراردادهاي ننگين 
و جاسوس��ي براي بيگانگان، اي��ران و قاجاريه را خارج 
كردند و به قعر چاه وابس��تگي و فاك��ت درافكندند. 
برخي نيز ندانس��ته در زمين دش��من بازي كرده و با 
افراطي گري و ندانم كاري، اهداف دش��من را كه ايجاد 
آشوب و ناامني و بي ثباتي در ايران بود، محقق كردند. 
در خصوص نهضت مشروطيت نيز اين جريان ها خود را 
موجد و عامل اصلي به راه انداختن انقاب معرفي كرده، 
با پنهان كردن اهداف براندازانه و تندروي هاي گروه ها و 
انجمن هاي وابسته به خود، عامل همه تنش ها را به ويژه 
در دوره سلطنت محمدعلي شاه، شخص شاه و اطرافيان 
ايراني و روسي او معرفي مي كنند. تندروي هاي انجمن ها 
عليه دين و سلطنت، انقابي گري و مخالفت و مقابله با 
اين اقدامات، تحركات اس��تبدادي و ارتجاعي قلمداد 
مي شود. متأس��فانه اين جريان ها با اس��تفاده از همه 
امكانات و فرصت هاي فراهم ش��ده پس از مش��روطه، 
به ويژه دوره س��لطنت پهلوي ها توانستند روايت خود 
را ب��ه روايت حاكم درب��اره مش��روطيت و روحانيت و 
سلطنت تبديل كند تا جايي كه مخالفان اين جريان ها 
نيز در بخش هايي راوي همان روايتي اند كه برساخته 
گروه هاي ساختارشكن اس��ت. با آنچه به اختصار ذكر 
شد، بازنگري و بازنگاري تاريخ معاصر ايران، امري الزم و 
ضروري است. در بازنگري بازنگاران تاريخ معاصر ايران، 
مورخ مسئول و متعهد بايد با فاصله گرفتن از مشهورات 
برساخته تاريخ نگاري سكوالر و فرقه اي عصر مشروطه، 
با تكيه بر مس��تندات اعم از نشريات، اس��ناد، كتب و 
خاطرات، بار ديگر به بررسي و نگارش تاريخ وقايع مهم 

دوره معاصر ايران اقدام كند... .« 

   محمدعلي شاه قاجار، پس از تاجگذاري                                                                    

واپس�ين برگ از حيات سياسي يپرم خان، 
حاك�ي از ضربه ب�زرگ وي به مش�روطيت 
ايران است. وي در ماجراي تضاد ساختگي 
روس و انگليس در ايران و در پي درخواست 
انح�الل مجل�س از س�وي دول�ت وق�ت، 
نمايندگان را به جبر از اي�ن نهاد نوپا بيرون 
راند و آن را تعطيل كرد! يپرم بعدها دريافت 
كه فريب دولتين استعماري را خورده است، 
اما اين اش�تباه بزرگ عالجي نداش�ت. وي 
از آن پ�س تا پايان حيات، در س�رخوردگي 
و پشيماني به س�ر مي برد تا اينكه نهايتاً در 
ماجراي حمله محمدعلي ش�اه و برادرانش 
به ايران براي بازپس گيري قدرت كشته شد
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