
   احمدرضا صدري
روزهايي ك�ه هم اينك بر ما مي گ�ذرد، تداعي گر 
س�الروز بركن�اري حس�ن وث�وق مع�روف ب�ه 
»وثوق الدوله« از نخست وزيري در 4 تير1299 است. 
به واقع او در پي طرح ابطال قرارداد1919، محل و 
محملي براي ادامه صدارت نداشت و به طور طبيعي 
كنار رفت. با اين همه اين موس�م، فرصتي مغتنم 
براي بازخواني زمينه ها و پيامدهاي مطرح ش�دن 
آن قرارداد استعماري است. مقال پي آمده به مرور 
اين رويداد تاريخي پرداخته و مستندات خود را از 
تارنماي پژوهشكده تاريخ معاصر ايران اخذ نموده 
است. اميد آنكه عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

    
   سرنوشت قراردادي كه انگلستان را به كودتا 

سوق داد
قرارداد 1919 را مي توان آیين��ه تمام نماي نگره دولت 
انگلستان به ایران دانس��ت. از منظر این معاهده، ایران 
جزیي از مستعمرات بریتانيا قلمداد و به لحاظ حساسيت 
جامعه به چنين تحميالتي، مفاد آن محرمانه اعالم شد. 
با این همه و در پي تالش جریانات فع��ال دیني و ملي 
كشور، به ویژه تكاپوي روشنگر شهيد آیت اهلل سيدحسن 
مدرس، افكار عمومي ایرانيان بر عليه آن بسيج و نهایتاً 
چاره اي جز الغاء و ابطال آن باقي نماند. زهرا س��عيدي 
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، ماجرا را به ترتيب پي آمده 

روایت كرده است:
»دوره قاجاریه را مي توان دوره نفوذ گسترده كشورهاي 
اس��تعماري و انعقاد قراردادهاي تحميلي دانس��ت كه 
در بس��ياري از موارد، واكنش منفي م��ردم و گروه هاي 
مختلف سياسي و اجتماعي را در پي داشت. از ميان این 
قراردادها، برخي از آنان جنجالي تر از سایر موارد بوده و 
در واقع به علت ماهيت خاص خود، اصطالحاً سروصداي 
بيش��تري ایجاد نمودن��د. ق��رارداد 1919 وثوق الدوله 
و كاكس از جمله این قراردادهاس��ت كه انتش��ار خبر 
انعق��اد آن واكنش متفاوت و البته وس��يع م��ردم را به 
همراه داشت. گرچه قرارداد مذكور خيلي زود به دليل 
مخالفت گسترده مردمي باطل گردید، اما از همان ابتدا 
طرفداران محدودي هم داشت. مهم ترین دليل مخالفت 
مخالف��ان با ق��رارداد 1919، ماهيت اس��تعماري آن و 
عملكرد استعمارگرایانه انگليس در ایران بود. مخالفان با 
توجه به پيشينه سياسي و تاریخي، از اهداف انگليس در 
انعقاد قراردادهاي آگاه بودند، به خصوص آنكه قرارداد 
در زمان لرد كرزن به امضا رس��يد، چراكه اساساً نقشه 
قرارداد 1919 كه ای��ران را زیر مهميز ق��درت بریتانيا 

قرار مي داد، بخش��ي از برنامه كلي و سياسي لرد كرزن 
بود كه چارچ��وب آن را از همان روزه��اي تحصيل در 
دبيرستان ایتن در ذهن خود آفریده بود. او مي خواست 
از مرزهاي شمالي هند تا كرانه هاي مدیترانه، سلسله اي 
از كش��ورهاي حایل )Buffer State( بيافریند كه از 
خطر نفوذ اروپایي به كرانه هاي هندوس��تان جلوگيري 
كنند. كرزن براي تحقق آمال خود، طرح قرارداد مذكور 
را پي ریخت. گذشته از این، امضاكنندگان قرارداد متهم 
به گرفتن رش��وه نيز بودند و این موضوع، مي توانس��ت 
دليل بر تطمي��ع آن افراد و اولویت مطامع ش��خصي بر 
منافع ملي نيز بوده باشد. همينطور ماهيت محرمانه و 
مخفيانه قرارداد نيز بر سایر ابهامات و بدبيني ها افزوده 
بود. بنابراین و با توجه به این مسائل، بعد از انتشار خبر 
امضاي قرارداد، گروه هاي وسيعي از مردم به مخالفت با 
قرارداد پرداختند. كاكس مخالفان قرارداد را چهار گروه 
اصلي مي داند كه در رأس آنها، ش��خص مرحوم مدرس 
و امام جمعه خوئي بودند كه مخالفت ش��دیدي با این 
معاهده داش��تند و گروه مخالفان را رهبري مي كردند. 
گفته مي شود مدرس و ميرزاكوچك خان در مقابله با این 
قرارداد توافق هاي محرمانه ای داشتند. گروه دوم رقباي 
سياس��ي وثوق الدوله بودند. گروه سوم صاحب منصبان 
قزاق و در نهایت گروه چهارم س��فارت فرانسه، امریكا و 
روسيه كه به آزادي مي توانستنند اظهار مخالفت كنند. 
بر این اساس مي توان وطن دوستان را مهم ترین مخالفان 
قرارداد 1919 دانس��ت كه با اعتراضات خود توانستند 
مانع از اجراي قرارداد گردند. البته اگرچه قرارداد 1919 
)وثوق الدوله(، ظاهراً و هرگز در ایران به تصویب مجلس 
نرسيد، اما عمالً تا مدت ها تمامی مواد آن به اجرا گذاشته 
مي شد. به گفته گرانتوسكي و همكارانش در كتاب تاریخ 
ایران: به موجب این قرارداد انگليس��ي ها امكان یافتند، 
مستشاران خود را در تمامی وزارتخانه ها و ادارات ایران 
به كار گمارند. سماجت انگليس در اجراي این قرارداد، 
خود به خوبي گویاي اهميت این قرارداد براي این كشور 
است و نشان مي دهد كه انگليس، منافع بي شماري در 

امضاي قرارداد داشت... .«
   بانيان قرارداد1919در انگلستان

در ميان دولتمردان انگلستان درباره نحوه رفتار با ایران 
و در پي جنگ جهان��ي اول، دو گرایش وجود داش��ت. 
جریان نخست، بر آن بود كه با حفظ ساختارهاي موجود 
و از طریق شيوه هاي سنتي، به دخالت هاي نامشروع و 
تحميالت خویش در كش��ورمان تداوم بخشد و جریان 
دوم، مي كوشيد تا ساختار سلطه بر ایران را تغيير دهد. 
شكس��ت قرارداد1919، موجب ش��د كه ابتكار عمل 

از گروه نخس��ت س��لب و به گروه بعدي منتقل ش��ود. 
سيدمرتضي حسيني پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در 

این باره آورده است:
»قرارداد 1919 بيش از هر چيز، یادآور نام لرد جرج كرزن 
است. این سياستمدار انگليسي در این سال، پس از دوري 
چندساله از دنياي سياس��ت و البته با سابقه هفت سال 
فعاليت در سمت نایب الس��لطنه هند و نگارش مقاالت 
گوناگون با موضوع ایران و آس��ياي مركزي در نشریات 
انگليسي، سكان وزارت امورخارجه انگلستان را به دست 
گرفت. كرزن كه به ش��دت ضدروس )چه ت��زاري و چه 
بلشویكي( بود، نخست در سال 1917 به منظور ترسيم 
سياست هاي بریتانيا در ایران، كميته ایران را در وزارت 
امورخارجه تشكيل داد. یك سال بعد و با اصرار او، كميته 
ش��رق با عضویت خودش، لرد بالفور وزی��ر امورخارجه، 
رابرت سيس��يل مع��اون بالف��ور، ادوین مونتاگ��و وزیر 
مشاور در امور هند، سر هنري ویلسون رئيس ستاد كل 
امپراتوري، ژنرال اسمایس و تني چند از صاحب منصبان 
وزارت خارجه و وزارت جنگ ش��كل گرفت و گس��تره 
جغرافيایي خود را عالوه بر ایران، به شامات، افغانستان، 
آس��ياي مركزي و قفقاز نيز گس��ترش داد. نطفه اصلي 
قراداد 1919 نيز در جلسات همين كميته منعقد شد. در 
این كميته، دو نظر كلي و متفاوت مطرح بود. تعدادي از 
اعضا به رهبري فكري لرد كرزن، خواستار نقش آفریني 
مستقيم و گس��ترده لندن در امور ایران بودند و گروهي 
دیگر پيرو نظر مونتاگو نایب السلطنه هند، خواهان اداره 
امور ایران توسط حكومت هند- بریتانيا بودند. گروه اول بر 
تشكيل دولتي وابسته به انگليس در ایران، با حمایت هاي 
مالي بریتانيا تأكيد مي كرد تا در كوتاه مدت زمينه را براي 
شركت هاي سرمایه گذاري انگليسي فراهم كند، اما گروه 
دوم قصد داشت با تشكيل دولت دست نشانده نظامي و 
خشن، نظم را مستقر و از تحميل هرگونه هزینه جدید 
به بریتانياي خس��ته از جنگ جلوگيري كند. با تحكيم 
موقعيت ك��رزن در وزارت امورخارجه، این اختالف نظر 
به نفع گروه اول پایان یافت و سياست مستعمره سازي یا 
همان تحت الحمایگي مستور، درخصوص ایران پي ریزي 
شد. مذاكره كننده انگليس��ي قرارداد 1919، سرپرسي 
كاكس وزیرمختار جدید بریتانيا در ایران بود كه مدت ها 
در هند، خليج فارس و چندي نيز در مقام سركنس��ول 
بریتانيا در جنوب ایران خدمت كرده و عالوه بر آشنایي 
كامل با ویژگي هاي منطقه و ای��ران، به برخي زبان هاي 
شرقي نيز مسلط بود. طرف ایراني هم شامل وثوق الدوله 
نخس��ت وزیر وقت، نصرت الدوله فيروز وزی��ر خارجه و 
صارم الدوله )فرزند ظل السلطان( وزیر دارایي بودند. دو 

در شناخت مفاد، اهداف و براندازان قرارداد استعماري 1919 

معاهده اي كه تصويب نشده
 سال ها اجرا شد

ایراني دیگ��ر، یعني ميرزا علي خ��ان منصورالملك 
رئيس بخش امور انگلي��س در وزارت امورخارجه و 
س��يدضياالدین طباطبایي مدیر روزنامه رعد - كه 
رابط اصلي س��فارت انگليس و شخص نخست وزیر 
بود- نيز در تمام مراحل مذاكره ها و جلسات محرمانه 
حضور داشتند. قرارداد 1919 یك مقدمه و دو بخش 
سياسي، نظامي، مالي و یك ضميمه داشت. در بخش 
سياسي و نظامي قرارداد، مس��ائلي مانند تأكيد بر 
استقالل و تماميت ارضي ایران، فرستادن مستشاران 
و كارشناسان انگليسي براي اجراي قرارداد، تأمين 
سالح و مهمات و تشكيل كميسيون نظامي با حضور 
افسران انگليسي و نيز تأمين اعتبار مورد نياز از طریق 
وام بيان شده بود. شرایط واگذاري و بازپرداخت این 
وام، اصالح راه ها و وس��ایل ارتباطي مانند راه آهن و 
اصالح گمرك از بخش هاي دیگر قرارداد بود. بریتانيا 
قصد داشت به شكليَ آشكار، نيرویي دست نشانده 
براي دف��اع از منافع خود پدید آورد. بر این اس��اس 
تمام مناصب نظامي اصلي و ارشد، در اختيار افسران 
انگليس��ي باقي مي ماند و نظاميان انگليس��ي با هر 
درجه اي نس��بت به هم طرازان ایراني و حتي مافوق 
خود برتري داشتند. گرچه این قرارداد در همان بند 
اول بر استقالل ایران تأكيد مي كرد، اما بر مبناي آن 
قرار بود با هزینه دولت ایران، یك مستشار انگليسي 
براي امور اقتصادي و دارایي ایران و یك مستش��ار 
نظامي به منظور سازماندهي نيروها به كار گماشته 
شوند. براس��اس قرارداد، این مستشاران اختيارات 
بسيار گسترده اي داش��تند و در انتخاب دستياران 
خود نيز آزاد بودند. اعتبار مال��ي الزم براي اجرایي 
ش��دن این قرارداد هم، از محل وام 20  س��اله اي به 
مبلغ 2ميليون ليره تأمين مي شد كه انگليس با بهره 

7درصد در اختيار ایران مي گذاشت... .«
   مقابله با كمونيسم و سركوب جنبش هاي 

ملي، به مثابه برخي اهداف قرارداد
اهداف دولت انگلستان در تحميل قرارداد 1919 به 
ایران، متنوع و در خور مداقه است. عالوه بر آنچه در 
فوق بدان اشارت رفت، مقابله با كمونيسم و سركوب 
جنبش هاي ملي را نيز مي توان به س��ياهه مقاصد 
آن افزود. امري كه عماًل محقق گشت و در تحليل 
محمدرضا چيت سازیان پژوهش��گر تاریخ معاصر 

ایران، بازتاب یافته است:
»پس از پي��روزي انقالب اكتبر 1917 روس��يه كه 
به سقوط تزاریسم منجر ش��د، رژیم جدید روسيه 
درصدد برآمد تا خود را موجه جلوه دهد و شعارهاي 
طرف��داري را از توده مطرح كند و ب��ه تجاوز تزارها 
نسبت به همسایگان پایان بخش��د. مردم ایران كه 
بيش از یك قرن س��تم تزارها را لمس كرده و بارها 
با تهاجم آنها روبه رو شده بودند، خوشحال شدند و 
تصور كردند سقوط روسيه تزاري، مقدمه اي براي 
دوران آزادي و زندگي توأم با استقالل خواهد بود، 
خيالي كه حوادث پس از آن نشان داد، سرابي بيش 
نبوده اس��ت. در پي انقالب بلش��ویكي، توافق هاي 
ميان روس��يه تزاري و پادشاهي انگلس��تان، عليه 
تماميت ارضي ایران از بي��ن رفت و در پایان جنگ 
جهاني اول كه به پيروزي متفقين انجاميد، روسيه 
با انقالب بلش��ویكي، آلمان و عثماني با شكست و 
تجزیه، از سپهر سياسي ایران خارج شدند. در نتيجه 
سرنوشت خاورميانه، در دست یكي از فاتحان بزرگ 
جنگ جهان��ي اول، یعني پادش��اهي بریتانيا قرار 
گرفت كه س��ابقه و عقبه اي طوالني در این منطقه 
پرآشوب جهان داشت. در همين اوضاع، لرد كرزن 
وزیرخارجه انگليس كه مظهر سياست استعماري 
آن قدرت به  ش��مار مي آمد، نقشه هاي گسترده اي 
براي سلطه بر آس��يا طرح كرد. انگليسي ها در گام 
اول، تقویت جمهوري هاي ضدكمونيست قفقاز را 
در برنامه خود قرار دادند و با كمك ژنرال تامپسون 
یك ميس��يون نظام��ي، نيروهایي در كش��ورهاي 
یادش��ده به وجود آوردند تا در صورت حمله ارتش 
اتحاد جماهير شوروي، بتوانند س��دي در برابر آن 
ایجاد كنند. همچنين با حمایت انگليسي ها، دولت 
جمهوري مس��اوات آذربایجان به برق��راري روابط 
سياس��ي با دولت هاي خارجي اقدام ك��رد. دولت 
ایران و عثماني نيز به ترتيب، دول��ت آذربایجان را 
به رسميت ش��ناختند و روابط سياس��ي دوجانبه 
را آغ��از كردند. نگراني انگليس��ي ها از ظهور و نفوذ 
كمونيسم، در اسنادي كه محمدجواد شيخ االسالمي 
بررسي كرده به  خوبي مشهود است. در یكي از این 
اسناد - كه جزو اسناد محرمانه وزارت امور خارجه 
بریتانياس��ت- ژنرال آیرونس��اید از افس��ران به نام 
انگليسي كه نقش مهمي در كودتاي 1299 داشت، 
بر این عقيده اس��ت كه نيروهاي بلشویك همراه با 
ترك ها، قصد حمله به خ��اك آذربایجان و تصرف 
ش��هر تبریز را دارند. به نظر ژنرال آیرونس��اید، این 

مهم ترین خطري اس��ت كه تماميت ارضي ایران را 
در زمان هاي حاضر و آینده تهدید مي كند، بنابراین 
وي به ارس��ال اس��لحه و مهمات براي شاهسون ها 
اقدام كرده اس��ت. انگليس��ي ها همچنين از رشد 
جنبش هاي آزادي خواهانه در ایران به شدت نگران 
بودند. جنبش شيخ محمد خياباني در آذربایجان و 
ميرزا كوچك خان در شمال ایران، از این دست بودند. 
جنبش هایي كه در پي آزادي نسبي الهام گرفته از 
انقالب مشروطه در ایران پدید آمده بودند. به همين 
دليل انگليس��ي ها كوش��يدند آنها را خفه كنند و 
نگذارند آثار این جنبش ها، به مناطق دیگر ایران و 
به تبع آن هندوستان سرایت كند. آنها خود را براي 
اشغال كامل ایران آماده كرده بودند و این كار را در 
نيمه سال 1918 انجام دادند. در عين حال در جنوب 
و از سوی افرادي چون شيخ خزعل، حركت هایي نيز 
براي تجزیه ایران انجام ش��د كه با منافع انگلستان 
هماهنگ نب��ود و به همي��ن دليل، ای��ن قدرت به 
آنها توجهي نكرد. در واق��ع بریتانيا به منظور حفظ 
موقعيت برتر خود نسبت به اتحاد جماهير شوروي 

در ایران، با اینگونه حركت ها مقابله كرد... .«
   م�درس، پيش�تاز الغ�اي ي�ك ق�رارداد 

استعماري
همانگونه ك��ه در آغازین بخش از ای��ن مقال بدان 
اش��ارت رفت، ش��هيد آیت اهلل سيدحسن مدرس، 
سردمدار بيداري رجال سياس��ي و مردم ایران، در 
ماجراي الغاي ق��رارداد1919 قلمداد مي ش��ود. با 
این همه جاي این پرسش است كه مبنا و بناي او در 
تقابل با این معاهده و موارد مشابه چه بود؟ تحليل 
وحيد بهرامي پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این 

فقره، به قرار ذیل است:
»یك��ي از بحران هاي اساس��ي ایران عص��ر قاجار، 
حضور اس��تعماري بود كه با نفوذ و دخالت در امور 
داخلي كش��ور، مس��بب بحران هاي بي ش��ماري 
گردیده بود. در آن دوران، قدرت هاي اس��تعماري 
براي اج��راي اه��داف و منافع خ��ود، قراردادهاي 
یك طرفه اي را با كش��ورهاي مس��تعمره و ضعيف 
منعقد مي كردند ك��ه از جمله مهم تری��ن آنها در 
ارتباط با ایران، ق��رارداد 1919انگليس با حكومت 
قاجار در زم��ان نخس��ت وزیري وثوق الدوله بود. از 
همان آغاز امضاي قرارداد، شهيد آیت اهلل سيدحسن 
مدرس با هوش��مندي، خطرات تصوی��ب قرارداد 
1919 را تشخيص داد و به آگاهسازي مردم درباره 
پيامدهاي آن و از جمله زیرس��ؤال رفتن استقالل 
ایران دس��ت زد. او با درایت خاص��ي، افراد مخالف 
با قرارداد را س��ازماندهي ك��رد و در عمل، رهبري 
مبارزه  با آن معاهده را برعهده گرفت و همراه سایر 
ميهن دوس��تان، مانع از اجراي عملي آن در كشور 
ش��د. در واقع مخالفت مدرس با این قرارداد كه در 
عمل ایران را تحت الحمایه انگليس مي كرد، یكي از 
بخش هاي مهم زندگي ایشان است. وثوق الدوله به 
دليل امضاي قرارداد 1919 با دولت انگلستان، خشم 
و نفرت شخصيت هاي مذهبي و ملي را برانگيخت. 
دليل اصلي مخالف سيدحسن مدرس با این قرارداد، 
به دیدگاه او درباره روابط خارجي ایران با بيگانگان 
بازمي گش��ت. در واقع او با هر نوع موازنه وجودي و 
وابستگي، از طرف هر ش��خصي كه اظهار مي شد، 
مخالفت مي كرد و از آنجا كه ق��رارداد 1919 ميرزا 
حسن وثوق الدوله، یكي از بزرگ ترین قراردادهایي 
بود كه ایران را وابس��ته انگليس مي كرد و به نوعي 
تماميت ارضي و اس��تقالل آن را زیر سؤال مي برد، 
مدرس به مخالفت با آن برخاست. خود مدرس در 
بيان دالیل مخالف خود با این قرارداد گفته اس��ت: 
آقایان، آن چيزي كه مي فهمم بد است، آن ماده اش 
است كه مي گوید ما اس��تقالل ایران را به رسميت 
مي شناس��يم. این مثل این اس��ت كه یكي به من 
بگوید من سيادت تو را مي شناسم! لكن اگر كسي 
خوب وارسي مي كرد و روح آن قرارداد را مي فهميد 
و چيز استنباط مي كرد، او این بود كه ایران تمامش 
مال ایراني است، مالش، حالش، حيثيتش، چه اش و 
همه چيزش متعلق به ایراني است. فقط این قرارداد 
در دو چيزش دیگري را شركت مي داد؛ یكي پولش 
و یكي قوه اش. این روح قرارداد ب��ود... من مخالف 
بودم، من مخالفت كردم... .« او در جاي دیگر بيان 
كرده است: »قرارداد منحوس��ي بود؛ یك سياست 
مضر به دیانت اس��الم، مضر به سياس��ت بي طرفي 
ما بود. كابينه وثوق الدوله خواس��ت ای��ران را رنگ 
بدهد، اظهار تمایل به دولت انگليس كرد، بر ضد او 
ملت ایران قيام نمود. حال هم هر كسي تمایلي به 
سياستي نماید، ما ملت ایران با او موافقت نخواهيم 
نمود، چه رنگ ش��مال، چه رنگ جنوب و چه رنگ 
آخر دنيا... .« همانطور كه مشخص است و مورخان 
دیگر نيز ذكر كرده اند، مدرس اولين كسي بود كه 
عمق واقعي خطرهاي قرارداد 1919 را تش��خيص 
داد و دس��ت روي دست نگذاش��ت و با هوشمندي 
و زیركي خاص، به سازماندهي و ترغيب افراد براي 
مخالفت با قرارداد دس��ت زد. او براي آنكه وسایل 
چاپ اعالمي��ه، بيانيه و ش��ب نامه در تهران فراهم 
نبود و دولت به ش��دت جلوي انتقال این وسایل را 
مي گرف��ت، مطالب خود و اعالميه ه��ا و بيانيه ها را 
با كمك اف��راد مطمئن، به اصفهان مي فرس��تاد و 
در آنجا محرمانه به چاپ مي رس��انيد و در تهران و 
سایر شهرستان ها منتشر مي كرد. مدرس در ادامه، 
حتي مخالفت خود را شدیدتر كرد و با ائمه جمعه 
و سایر مقامات روحاني مالقات نمود و براي منسوخ 
كردن این ق��رارداد، هرچه در توان داش��ت، انجام 
داد. همانگونه كه مشخص است، مخالفت آیت اهلل 
مدرس با ق��رارداد 1919 و مقاوم��ت وي در برابر 
موافقان آن، تماماً براساس سياستي انجام مي شد 
كه هدف آن مبارزه با نفوذ بيگان��گان در ایران بود. 
این مبارزه سرانجام، باعث ش��د وثوق الدوله از كار 
بركنار شود و انگلستان براي استمرار این قرارداد، به 
كودتاي 1299 دست زند تا به گونه اي دیگر مقصود 

خود را پيش برد... .«

ق�رارداد 1919 را مي ت�وان آيينه 
تمام نماي نگره دولت انگلستان به 
ايران دانست. از منظر اين معاهده، 
ايران جزيي از مستعمرات بريتانيا 
قلم�داد و ب�ه لح�اظ حساس�يت 
جامعه به چني�ن تحميالتي، مفاد 
آن محرمانه اعالم شد. با اين همه 
و در پي تالش جريانات فعال ديني 
و ملي كش�ور، ب�ه وي�ژه تكاپوي 
روشنگر شهيد آيت اهلل سيدحسن 
مدرس، افكار عموم�ي ايرانيان بر 
عليه آن بس�يج و نهايت�ًا چاره اي 
ج�ز الغاء و ابط�ال آن باق�ي نماند

سردار ملي
 در آيينه روايت و تحليلي نوانتشار

عّياري كه در پي مشروطيت 
روان گشت

در ميان دولتم�ردان انگلس�تان در باره 
نح�وه رفتار ب�ا اي�ران، دو گرايش وجود 
داش�ت. جريان نخس�ت بر آن بود كه با 
حف�ظ س�اختارهاي موج�ود و از طريق 
ش�يوه هاي س�نتي، ب�ه دخالت ه�اي 
نامش�روع و تحمي�الت خوي�ش در 
كش�ورمان تداوم بخش�د و جريان دوم، 
مي كوش�يد تا س�اختار س�لطه بر ايران 
را تغيير دهد. شكس�ت ق�رارداد1919، 
موجب ش�د ك�ه ابت�كار عم�ل از گروه 
نخست سلب و به گروه بعدي منتقل شود
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   محمدرضا كائيني
ن��ام  بي تردی��د 
ستارخان، در عداد 
چند نام پ��رآوازه اي 
است كه بارها در برابر 
هر مشروطه پژوهي 
قرار گرفته اس��ت. 
در تبيي��ن زمان��ه و 
كارنام��ه وي، آث��ار 
متنوعي تدوین یافته 
كه پژوه��ش مورد 
معرفي، در زمره یكي از واپسين آنهاست. این دفتر از 
سوی حجت فالح توتكار فراهم آمده و انتشارات سوره 
مهر به تدوین آن همت گماشته است. مؤلف در دیباچه 

این تحقيق، درباره محتواي آن آورده است: 
»در تاریخ هر ملتي، نام هاي برخي كسان با جنبش هاي 
اجتماعي آن ملت و نيز با آرزوها و آرمان هایشان، در 
پيوند است. در انقالب مشروطيت ایران كه مي توان 
آن را یك��ي از مبادي تاریخ معاصر ایران دانس��ت، بر 
بنياد حضور مردم، تحولي بنيادین در اندیشه و كنش 
ایرانيان شكل گرفت. انقالب مشروطيت از رویدادهایي 
بود كه به تعبير علي شریعتي، تغير رفتار تاریخ را در 
ایران رقم زد. انقالب مشروطيت توان تغييردهندگي 
توده ایراني را به نمایش گذاشت. رعيت ایراني به ملت 
بدل شده بود و همه الیه هاي جامعه، در ساختن تاریخ 
این دوره برخاس��ته بودند. نيروي ملي مجاهد كه بر 
بستر ضرورت پاسداري از نظم سياسي جدید شكل 
گرفته بود، نمودار حضور پرتأثير پایين ترین الیه هاي 
جامعه ایراني بود. در ميان این مجاهدان، كساني بودند 
كه پيش تر از عي��اران و در ميان مردم به جوانمردي، 
پهلواني و مردم��داري نامور بودند. س��تارخان از این 
كسان بود؛ او جوانمردي مردمدار، فروتن، اخالق مدار 
و عاش��ق علي بن ابي طال��ب)ع( بود. انق��الب او را به 
مجاهدي تمام عيار بدل س��اخته بود. ستارخان كه 
در دوره اول مجلس شوراي ملي در تبریز، شایستگي 
خود را در مبارزه با نيروي استبدادي نشان داده بود، 
با به توپ بستن مجلس و تن دادن به اجبار همه جاي 

ایران به خودكامگي محمدعلي ش��اه، با دسته اندك 
مجاهدش در محله اميرخيز تبریز، بر ضد استبداد قيام 
كرد و این چنين نامش با انقالب مشروطيت و استقرار 
نظم سياس��ي مبتني بر حقوق ملت یكي شد. از این 
رو پژوهش درباره زندگي ستارخان، پژوهش درباره 
زندگي توده اي است كه او نماینده شایسته و بي باك 
آن بود. در نگارش ای��ن زندگينامه، برخي كس��ان 
یارگير نگارنده بودند. دكتر سهرا یزداني استاد نامور 
تاریخ مشروطيت ایران، راهنمایي هاي راهگشایي 
درباره موضوعات مختلف بحث را ارائه كردند و از 
سر لطف هميشگي، برخي از كتاب ها و اسناد نایاب 
را در اختي��ار نگارنده گذاش��تند. همچنين برخي 
عزیزان با فراهم ك��ردن كتاب، روزنامه یا اس��ناد 
و ی��ادآوري نكته اي در پيوند ب��ا موضوع پژوهش، 
نگارن��ده را منت دار خویش س��اختند. یحيي آریا 
بخشایش )پژوهشگر دفتر ادبيات انقالب اسالمي(، 
دكتر نصراهلل پورمحمدي املش��ي، دكتر یعقوب 
خزایي، دكت��ر باقرعلي عادلف��ر)از اعضاي هيئت 
علمي گروه تاریخ دانشگاه بين المللي امام خميني 
قزوین(، محمد توكلي)كارش��ناس ارش��د انقالب 
اسالمي(، سيدمسعود روشن بخش)مسئول بخش 
آرش��يو مطبوعات دفتر ادبيات انقالب اسالمي(، 
دكتر حسين زریني)معاون مدیركل اسناد و امور 
مترجمان قوه قضائيه، محمد قبادي )پژوهش��گر 
دفتر ادبيات انقالب اسالمي(، جعفر گلشن روغني 
)پژوهش��گر دفتر ادبيات انقالب اسالمي(، رئوف 
گوهریان )مسئول كتابخانه تخصصي دفتر ادبيات 
انقالب اس��المي( و مه��دي موسولو)دانش��جوي 
كارشناسي ارش��د تاریخ انقالب اسالمي دانشگاه 
بين المللي امام خميني( از كساني بودند كه یاریگر 
نگارنده در دستيابي به كتاب ها و اسناد و مطبوعات 
مورد نياز شدند. از مس��ئوالن دفتر ادبيات انقالب 
اس��المي حوزه هنري كه زمينه انتشار این كتاب 
را فراهم ساختند، سپاس دارم. در پایان از همسرم 
شایس��ته ذوالفقاري به پاس صبوري و تشویقش 

سپاسگزارم... .«

  نمايي از تنديس ستارخان
 در خانه مشروطيت تبريز
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