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دیدگاه تاریخی

مشروطه از سفارت انگلیس
بیرون نیامد

جواد نوائیان رودسری  -همه آن ها زندگی عادی داشتند و مثل برخیها که باد به غبغب
میاندازند و خودشان را از نسل برتر میپندارند تا به مردم زور بگویند و افتخارات نداشته
اجدادشان را به رخ همنوعانشان بکشند ،نبودند .آدمهایی کام ً
ال عادی که در شرایط غیرعادی
وارد معرکه شدند و در جوامع خودشان ،تغییراتی ایجاد کردند که بیشباهت به معجزه نبود؛

رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر ایران گفت :من
با این حرف که بعضیها میگویند مشروطه
از ســفــارت انگلیس درآمـــد ،مــوافــق نیستم.
انگلیسیها واقع ًا طرفدار مشروطه در ایران
نبودند .شاید تظاهر و از آن جناح حمایت
میکردند ،ولی فقط برای این بود که اوضاع
را به هم بریزند و بعد بتوانند ایــران را تقسیم
کنند .به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ
معاصر ایران ،دکتر موسی حقانی تصریح کرد:
از واژه مشروطه هم قبال استفاده شــده ،ولی
بــرای مــردم ناآشنا بــود و با عدالتخانه بیشتر
آشنا بودند؛ چون میدانستند عدالتخانه یعنی
چــه .زن شارژدافر[انگلیس] گفت :بگویید
مشروطه و عدهای هم ندا سر دادند که مشروطه.
بعضیها اص ً
ال تا آن موقع این اسم را نشنیده
بودند .کسروی میگوید 98 :درصد کسانی
که میگفتند مشروطه ،نمیدانستند مشروطه
یعنی چه؟ یکی از آن ها میگفت اگر مشروطه
بشود ،نان سنگک یک ذرعی به ما میدهند.
آن روزها ،نانواها به مناسبتهای مختلف قطر
و ان ــدازه سنگکها را کم میکردند یا طرف
میگفت کباب و به دستش و آرنجش اشــاره
میکرد و میگفت کباب هم این اندازه میشود!
روایتهایی از این دست زیاد داریــم که نشان
میدهد جامعه ایرانی نمیدانست مشروطه
یعنی چه و البته ،شعارش را م ـیداد! من این
جریان را یک جریان مردمی نمیدانم .این،
کا ِر آن حلقه اصلی باغ میکده بود که به تعبیر
حیدرخان عمو اوغلی ،سفارت انگلیس را به
کالس سیاسی تبدیل کرد و اینها شروع کردند
به جا انداختن واژه مشروطه.
این پژوهشگر تاریخ معاصر با اشاره به اشتباه
بــودن تحصن مــردم در بــاغ سفارت انگلیس،
توضیح داد :تحصن در سفارت انگلیس صد
درصد اشتباه بود و همین گروه ساختارشکن،
آن را راه انداخت؛ او ًال پای بیگانه را بیشتر به
ایران باز کرد و با سوءاستفاده از امنیتی که برای
آن ها بهوجود آورده بودند ،این مفاهیم را جا
انداختند و بعد به علما پیغام دادند؛ علما وقتی
فهمیدند اینها در سفارت تحصن کرد هاند،
گفتند آن جا را خالی کنید .خوب نیست؛ این
یک نهضت ملی و دینی است .گفتند نه ،یعنی
درواقع علما را تهدید کردند .باالخره شد آنچه
نباید بشود.
در تعریف مشروطه ادعا کردند که معنای آن،
مــشــروط کــردن حاکمیت بــه قوانین الهی و
مصوبات مجلس است که این مصوبات هم در
تضاد با قوانین الهی نیستند؛ اما دست آخر جور
دیگری درآمد.

مهاتما گاندی

هوشیمین

چهگوارا

پاتریس لومومبا

وکیل حقوقی
در مــیــان ره ــب ــران شــاخــص قــرن
بیستم ،گــانــدی چــهــر های بسیار
برجسته است .مهانداس کارامچاند
گاندی ،در سال  1248هـ.ش ،در
گجرات هند و در خانوادهای بسیار
متمول به دنیا آمد .خانواد های که
مذهب هندو داشــت و درصــدد بود
فرزندانش را طــوری بار بیاورد که
در آینده هندوستان ،به عنوان افراد
شاخص و شناخته شده ،مورد توجه
قرار بگیرند .بر همین اساس ،گاندی
پــس از طــی کــردن مقدمات ،بــرای
تحصیل در رشته حقوق به انگلیس
رفت و در لندن ،دانش آموخته رشته
حقوق شد و حتی مدتی را در این
شهر ،به وکالت پرداخت؛ اما وقتی به
هند بازگشت ،دریافت که وکالت به
تنهایی نمیتواند جوابگوی مخارج
زنــدگ ـیاش باشد ،به همین دلیل
مدتی به تدریس در دبیرستانها
پرداخت و معلمی را هم تجربه کرد.
گاندی بعدها در جریان یک پرونده
حقوقی ،به آفریقای جنوبی رفت و
از آنجا بود که به مبارزات سیاسی
رو آورد.

معلم و دستفروش
هــوشـیمــیــن در تــاریــخ مــبــارزات
انقالبی ملتهای آسیا برای بیرون
راندن استعمارگران ،یک اسطوره
است .نام حقیقی او نگوین تات تان
بــود و در ســال  1269هــــ.ش ،در
روستایی نزدیک شهر لنگسن در
ویتنام به دنیا آمد .در آن زمان کشور
او تحت استعمار فرانسو یها قرار
داشت .هوشیمین پیش از ورود به
مبارزه ،مدتی معلم یکی از مدارس
شهر خــودش بــود؛ اما دیدگا ههای
انقالبی او باعث شد که نتواند مدت
زیــادی در ایــن شغل دوام بیاورد.
وی پس از تــرک معلمی ،مدتی را
به آشپزی ،باغبانی ،دستفروشی
و دیگر مشاغل موقت در ویتنام،
اروپ ــا و آمریکا گــذرانــد و اف ــزون بر
کــــار ،بــه مــطــالــعــات گــســتــردهای
دربــاره شیو ههای نفوذ استعمار در
کشورهای جهان ســوم پــرداخــت.
هوشیمین در سال  ،1348در اوج
شهرت و محبوبیت ،دار فانی را وداع
گفت؛ در حالی که کمتر کسی از
شغل و پیشه او ،قبل از رهبری ویتنام
در مبارزات ضداستعماری ،آگاه بود.

پزشک
ارنستو چ ـهگــوارا ،قهرمان معروف
ملتهای آمــریــکــای التــیــن و رهبر
فراملیتی این منطقه از دنیا محسوب
م ـیشــود .او در خــانــوادهای بسیار
ثروتمند در شهر روزاریــوی آرژانتین
به دنیا آمد .چهگوارا از دوران جوانی
به کتابها و آثار نویسندگان چپگرا
عالقه فراوانی داشــت .او با حمایت
مــالــی خ ــان ــوادهاش بــه تحصیل در
رشته پزشکی پــرداخــت و در دوره
دانشجویی ،با موتورسیکلت خود ،به
تمام کشورهای آمریکای جنوبی سفر
کــرد .چـهگــوارا پیش از آنکــه پرچم
قیامهای مــردم آمریکای جنوبی را
علیه امپریالیسم باال ببرد و به همراه
و همنشین کاسترو در کوبا تبدیل
شود ،مدتی به شغل طبابت مشغول
بود؛ هر چند تا پایان عمر ،این حرفه
را رها نکرد ،اما فعالیتهایش ،دیگر
مجالی بــرای ادامــه شغل اصلی را
نداد .دکتر ارنستو چه گوارا ،در سال
1307هـــ.ش به دنیا آمد و در سال
،1346در 39سالگی،طیعملیاتی
که توسط سازمان سیا طراحی شده
بود ،در بولیوی کشته شد.

کارمند اداره پست
بـــرای مـــردم مــحــن ـتزده کنگو که
ســـالهـــای ســـال تــحــت اســتــعــمــار
بلژیکیها بودند ،لومومبا یک منجی
محسوبمیشد.مردیکهدراونالوای
کنگوی استعمارزده به دنیا آمده بود و
پیشازآنکهواردفعالیتهایسیاسی
شــود و دســت بلژیکیها را ،البته به
صورت موقت ،از منابع مادی و معنوی
سرزمینش کوتاه کند ،کارمند ساده
ادارهپستبود.اودراوقاتفراغتشدر
یکمغازهموادغذاییفعالیتمیکرد
و گاهی ،در کسوت مبلغ مذهبی ،به
درددلاهالیستمدیدهشهرشگوش
میداد .اما مشاهده فقر و مصیبت در
سرزمینمادری،طاقتلومومباراطاق
کرد و آغاز یک قیام بزرگ را رقم زد.
رئیسجمهور وابسته کنگو ،ناچار شد
اورابهنخستوزیریبرگزیند؛دورانی
که برای پاتریس ،فقط 10هفته طول
کشید .هواپیمای حامل او ،توسط
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل
متحد،ساقطشدوموبوتوسهسهسهکو
،نظامیوابستهبهبلژیک،بقایایجسد
رهبرانقالبیکنگورادراسیدانداخت
تااثریازآنباقینماند.

نگهبان معدن ،منشی حقوقی
نلسون ماندال بــرای همه مــردم دنیا،
مبارزی شناخته شده و رهبری قابل
احــتــرام اســـت .او در س ــال 1297
هـ.ش ،در ناحیه متاتا ،جایی در استان
کیپتاون آفریقای جنوبی متولد شد.
پــدرش ،از رؤســای قبایل تومبو بود.
نلسون در جوانی به دانشگاه رفت و
قصد داشت حقوق بخواند اما شرکت
در مبارزات دانشجویی ،وی را از ادامه
تحصیل بازداشت و باعث شد که ناچار
بهپذیرفتنشغلنگهبانیدریکمعدن
شــود؛ حــرفـهای که بــرای ماندال آمد
نداشت!صاحبکارشوقتیفهمیداودر
دانشگاه بر ضد آپارتاید فعالیت داشته
است،عذرشراخواستونلسونتاآغاز
مبارزاتش،دردفترحقوقیرفقایخود،
بهعنوانمنشیحقوقیفعالیتمیکرد
و در جلسات دادگــاه ،به نمایندگی از
دفــتــر حــضــور داشـــت .مــانــدال ،بــرای
رسیدنبههدفواالیخود،سالهادر
زندان ماند و به رهبر معنوی میلیونها
سیاهپوست مخالف نژادپرستی
تبدیل شد .او در سال  ،1392در اوج
محبوبیتوشهرت،در 95سالگی،دار
فانیراوداعگفت.

سهشازدهقجریدریکقاب!
احمدشاه ،آخرین شاه دودمــان قاجار بود که در سال
1288هـ.ش،پسازفتحتهرانبهدستمشروطهخواهان
و فرار محمدعلیشاه به سفارت روسیه ،به عنوان پادشاه
مشروطه انتخاب شد .او در آن زمان تنها  12سال داشت
و تا رسیدن وی به  18سالگی ،یعنی طی شش سال بعد،
دو نایبالسلطنه منتخب مجلس ،امور مربوط به سلطنت
را انجام می دادند .دوران احمدشاه ،یکی از آشفتهترین
ادوارتاریخایراناست؛دورانیکهاستعمارگرانتوانستند
با سوءاستفاده از شرایط بحرانی کشور و ضعف ناشی
از قحطی و جنگ ،مقدمات به قدرت رسیدن رضاخان

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

چرا شهید مدرس
با انقراض قاجاریه مخالف بود؟

آن ها پس از تالشها و اقداماتشان ،مبدل به رهبران بزرگی شدند و گذشته عادی زندگیشان،
پشت عنوان بزرگ و جذابی که پیدا کرده بودند ،پنهان شد و کسی هم به دنبال این موضوع
نرفت که به راستی ،آن ها ،پیش از آنکه رهبر بزرگی باشند ،چه کاره بودهاند؟ در نوشتار پیش رو
میخواهیم به گذشته و شغل تعدادی از این افراد بپردازیم.

نلسون ماندال

قاب تاریخ

گزارش تاریخی

را فراهم کنند .اما این تصویر ،مربوط به دوران سلطنت
احمدشاه نیست؛ بلکه دورهای را نشان میدهد که او،
زغوغای جهان فارغ ،کودکی شیرینی را سپری میکرد.
احمدشاهدراینعکس،بهدوربینسالمنظامیمیدهدو
برادرش،محمدحسنمیرزاکهبعدهاولیعهداوشد،سمت
چپ و خواهرش خدیجه بیگم ،سمت راست او ایستاده
است .احمدشاه در سال  ،1308در پاریس درگذشت و
برادرش ،محمدحسن میرزا ،در سال 1321در لندن دار
فانی را وداع گفت .تاریخ عکس ،احتماال مربوط به حوالی
سال 1282ودرعهدمظفرالدینشاهقاجاراست.
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همه کسانی که به تاریخ معاصر عالقه دارنــد یا
درباره آن مطالعه میکنند ،از مخالفت صریح و
آشکارشهیدآیتا...سیدحسنمدرسباانقراض
قاجاریه و روی کار آمدن پهلوی ،اطالع دارند؛
موضوعی که در مجلس شورای ملی و در جریان
تصویب ماده واحده رأی به انقراض سلسله قاجار
جلوه بیشتری پیدا کــرد .به گــزارش مؤسسه
مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،آنچه کمتر
درباره آن سخن گفته شده ،دلیل این مخالفت
آشکار است .آیا شهید مدرس طرفدار دودمان
قاجار که سابقه خوبی در اداره کشور نداشت،
بود؟ پاسخ به این پرسش را باید در اسناد و منابع
تاریخی جستوجو کرد؛ آنجا که شهید مدرس،
به احمدشاه دربـــاره قــدرت گرفتن رضاخان
هشدار میدهد و دالیل مخالفت خود را با شاه
شدن سردار سپه برمیشمارد« :من به این دلیل
نمی خواهم سلسله پهلوی جای سلسله قاجاریه
را بگیرد که به اقتضای روزگار و در اوضاع و احوال
فعلی ،مبادی ایمانی ما و مصونیت اجتماعی و
سیاسی قوم ایرانی و استقالل و تمامیت ایران ،در
حال حاضر ،با بقای سلطنت تو گره خورده است.
اگرمقصودفقطاینبودکهتوراازسلطنتبردارند
ودیگریرابرتختبنشانند،منکهمدرسهستم
صریح ًا میگویم که هرگز با این جریان مبارزه
نمیکردم؛ اما اکنون بر من ثابت شده است که
میخواهند بــزرگ ترین ضربت انتقامی را بر
پیکر ایران وارد سازند و انتظام حیات ملی ما را،
بر هم ریزند و در تمام شعب اجتماعی و سیاسی
ایــران تغییراتی به وجود آورنــد و چیزهایی را از
دست ما بربایند که در طول تاریخ و در سختترین
اوضاع و احوال ،ما را از مخاطرات خالص کرده
است».شهیدمدرستصریحمیکند«:دولتهای
مستعمرهجوی اروپـــا ،از سه قــرن پیش برای
استعمار ممالک شرق کمر همت بستند و اکثر
ملل شرق را ،خواه از لحاظ سیاسی و اقتصادی
و خواه از لحاظ اجتماعی ،به اسارت درآوردند.
از میان ملت های آسیای وسطی ،قومی که در
مقابل مطامع بیگانه مقاومت ورزید و خود را لقمه
چربولی پرخار و خسنشان داد ،ملتایران بود.
بیشتر ملت هایی که در قرن گذشته یوغ بندگی را
بر گردن نهادند ،اسارت آن ها از راه اقتصادیات
آغاز گشت .اما ملت ایران به حکم سابقه مدیریتی
که در بازرگانی و تجارت دارد و بنا بر هوشمندی و
استعداد ذاتی ،تا توانست و تا برایش ممکن بود ،از
تلههای مستعمره جویان گریخت .عجب آن است
که ملت ایران در حالی از این تلهها میگریخت که
برنامه آنچنانی برای گریختن نداشت و بدون آن
که بداند ،از تلهها میگریخت .در این موضوع،
همین واقعه رژی و قضیه تحریم تنباکو که به
پیروزیایرانیانمنجرگشت،کافیاست.خالصه
امروز نیز میخواهند همه رشتهها و تواناییهای
اقتصادی و بازرگانی ما را به دست رضاخان ،از
هم بپاشند ». ...

