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  ئی نوراارژنگ

  ٢٠١١ اگست ٠٧

  

  راني اتِ ي انقالِب مشروطرامونِ ي پئیتزھا
  

 کي به رانيگاه مردم ا که بدون شک ورودیانقالب.  استراني اتي سالگرد انقالب مشروطنيم صد و پنجکي امروز

 و پر یچيمارپۀ  و به رغم پروسئی رھای براکاري سده جنگ و پکي.  استسميالي و سوسی آزادیقرن مبارزه برا

 و أسي و دي است سرشار از رزم و فدا، سرشار از اميیخيقدر تارگرانۀ  و شکست، تجربیروزي از  پیبيفراز و نش

 راني مردم اۀ و مبارزامي قۀ در لحظه لحظري اخۀ صد سالی در تمام مشروطهیھا زهيھا و انگآرمان.  مجددديام

 خودمختار ی و جمھوریاباني خامي در قران،ي ای کرده است؛ در جنبش جنگل و جمھورداي پیتکرار شده و تجل

 زي و رستاخ٣٢ ]قوس[ آذر١۶ شدن صنعت نفت، در ی افسران خراسان و نھضت ملامي در قھاباد، و مجانيآذربا

  خردادیصحرا، در س  ترکمنیخلق کرد و شوراھاۀ  سالی، در جنگ س۵٧ ]دلو[مند بھمن  شکوهامي و قلاھکيس

 ري ت١٨ و جوانان، در اني کارگران و زنان و دانشجوري توقف ناپذۀران آمل، در مبارزاده  سربامي و ق۶٠ ]جوزا[

 جنبش است که ني در پرتو ھمقاً ي دقنکي و ا٨٨ در سال راني مردم ای ضد استبدادزشي در ختاً ي و نھا٧٨ ]سرطان[

 رابطه و به قصد نيدر ھم.  قرار دادی انتقادی را مورد بازخوانري صد سال اخی و تمامتي مشروطدي باگريبار د

ۀ دي به عنوان چکري نکات زران،ي امعاصر خي مشروطه و تارراموني پکي و پلمکي تئوریدامن زدن به بحثھا

  :شود یطه ارائه م از تجربه مشروئیھا یجمعبند

 و ی ارتجاع قجرهي علران،ي اۀ جامعیاستعمار ی قطب استبدادهي بود علیامي قزي از ھر چشي بتيانقالب مشروط -١

  .سي روس و انگلسمياليامپر

 اسي در مقیدار هي و توسعه سرمایالملل-ني داشت در تحوالت بشهي اول رۀ انقالب در درجني ایخيمقدمات تار -٢

ۀ ن بر جامعآ و پس از راني اقتصاد ایاي پوري بر ساختار متصلب و غهي گسترش و صدور سرماني اريثا و تیجھان

   .ستايا

  : گوناگون بنا شد که عبارت بودند ازی اجتماعیروھاي انقالب بر ائتالف ناھمگون طبقات و نی اجتماعهي پا-٣

 جناح آن بازرگانان و تجاّر متوسط و ني ترشروي که پراني ای و خورده بورژوازني در حال تکویبورژواز)  الف

 ی استعمارازاتي و قراردادھا و امتی داخلیرھااز بر باسميالي با نفوذ امپرتيّ  ضدشان ی اصلۀزيخرد بودند که انگ
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 چپ و راست ی و بدوهي اولشاتيروشنفکران سکوالر با گرا) ب. داد یبود که دربار قاجار به روس و انگلستان م

 ني به بعد بر آمده بودند و ھمچنريرکبي امی اصالحات آموزشۀ به فرنگ در دوری اعزامانيو از دانشجةً که عمد

ھا   شکل گرفته بود و شامل دهراني در خارج از اةً  که عمدايپرولتار) ج.  دموکرات قفقازالي چپ و سوسونيانقالب

 کار و فرار از فالکت مطلق فتناي ی براتي از مشروطشي پ  که از چند دھهشد ی میجانيھزار کارگر مھاجر آذربا

 یھا  جنبشري و ساهي روس١٩٠۵ انقالب اني مھاجرت کرده بودند و در جری تزارهي روسیبه قفقاز و مناطق جنوب

 و وران شهي پدي قشر بانيبه ا.  و کسب تجربه کرده بودندافتهي دست ی و طبقاتیاسي سی قفقاز به آگاھیانقالب

ش با دربار  مخالفتی اصلزمي که مکانتي از روحانیبخش) د.  اضافه کردزيرا نھا  کارگران خرد و شاگرد مغازه

 ليبود و کم شدن نفوذش در دربار به دل“ اجانب کافر“ او مصداق ی که براسميالي امپروذش از نف در ھراسشهير

…  و ديد آن در آموزش و پرورش مدرن و مدارس جیني و روشنفکران بود که تجسم عدي جدی بروکراسۀديرشد پد

  فرصتاي ی فردیھا زهيانگ افزود که زي را ناني و دربارتي از اشرافئیھا تي شخصدي عمده بایروھاي ننيبر ا. بود

 یشتري بیھا  قاجار خواھان نفوذ و فرصتلي که در مقابل ایاري بختلي مانند الي سران قبانيطلبانه داشتند و ھمچن

  .بودند

 اصناف در ی است که حتراني معاصر اخي تاریھا دهي پدني تری از طبقاتیکيانقالب مشروطه و مجلس اول آن  -۴

خواه شد و اساساً حق  خواه و مشروطه  مشروعهاني مجلس محل نزاع دو جرنيا.  شده بودندیمجلس آن دسته بند

فرو  و اقشار زانيچ ی و باي و پرولتاران شد و زنان و دھقاننيي در آن تعافتني به عنوان شاخص حضور تيمالک

  .دست جامعه عمالً از آن حذف شدند

 ینوعۀ  کنندیتداع]  آنی اجتماعهيو نه پا[ مطالبات مشروطه و مجلس اول آن ھا و  گفت خواستهتوان-ی م-۵

 و یجربزگ ی و بکالي رادري غیخي تارتي که بنا به ماھیکيانقالب بورژوا دموکرات.  بودکيانقالب بورژوا دموکرات

.  را نداشت"یقجر" تاب مقاومت و تعرض به ارتجاع راني ای بورژوازی و اقتصادیاسي سی و شکنندگیضعف کمّ 

 و راني در ایدار هي مناسبات سرماۀ به خصلت ناھمگون توسعگشت ی باز مراني اسميبرالي و لی بورژوازیناتوان

 تيّ شورھا قابل کني ای بومی و تحت سلطه، بورژوازیراموني پی در کشورھاالسمي امپرۀ اساساً در دورکه نيا

 یگريطبقه دۀ  ضرورتاً به عھدفهي وظني ندارد و ای و ارتجاع اشرافسمي را در برابر فئودالدرن مطالبات میريگيپ

  .شود ی است محول مايکه ھمانا پرولتار

 ی مشروطه اول و عدم تعرض به نھادھایھا  محدود ماندن خواستهندگان،ي نمای ذاتیکار  محافظهلي به دل-۶

 ی نظامی کودتاکي ی کمک خارجافتي و دری داخلیروھاي ارتجاع توانست با تجمع نت،يّ دربار و اشرافسلطنت و 

ھا و  دوله. خواه منجر شد  مشروطهی نھادھاري مجلس اول و سایلي کند که به تعطی مشروطه سازماندھهيرا عل

 فشار ارتجاع و ستاد کودتا نيول در برابر ای مقاومتچيطلب آن ھ  و فرصتانهي میروھاي مجلس اول و نیھا ملوک

  .نکردند

 مشروطه در ني مجاھدۀچه که انقالب را نجات داد و مانع از تسلط کامل ارتجاع شد ھمانا مقاومت مسلحان- آن-٧

 و یداريپاۀ ي برد و روحني شکست را از بهي آنان روحیداري مقاومت بودند و پاشگاماني پزيمجاھدان تبر.  بودزيتبر

 و نه از تاک نشان ماند ی می از تاک مشروطه نشانه ننيبدون سالح مجاھد. گان بازگرداند هتعرض را به ھم

 و ري اخی در سالھابرالي لیھا دئولوگي اسهي کاذب و کژدیدئولوژي خالف انيبنا بر ا. ”یخواھ  مشروطههينظر“

 خود را فقط ی ھستراني اتي، مشروط” و عدم خشونتزيمبارزه مسالمت آم“ طلبانه و منفعالنه مي تسلیھايتئور

 ني مجاھد  و غرش سالحی سلحشوروني مدزاني روشنفکران و روزنامه نگاران نبود بلکه به ھمان مونيمد
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 و راني معاصر اخي  تارپرداخت ی نقش نمیفايخود به ا “ یخي تارۀلحظ“  بود و اگر عنصر سالح در زيمشروطه ن

  .افتاد ی مري از امروز به تأخشي مردم قطعاً بۀخواھان  یروند مبارزه تحول طلبانه و دموکراس

 انقالب ی دست آوردھاني از مھمتریکي ی ئ و تودهئی شورای دموکراسی به عنوان نھادھای مردمیھا انجمن-٨

 مشروطه و در اني توانمند و دخالتگر خلق در جریانجمنھا بازو.  گم و پنھان شدندخيمشروطه بودند که در غبار تار

 بود که به محض ورود به ی و فرصت طلبانني بر خائنمانجمنھا اھرم فشار مرد.  مجلس اول تا کودتا بودندۀفاصل

 شان ی کردند و اصل برایريگي خود را پري حقیھا  و خواستهیمجلس اول، مردم را فراموش کرده و منافع شخص

 بود که امکان مسلح شدن آنھا در یساي و سی صنفیھا متشکل شدن مردم در انجمن.  وضع موجود بودتيّ حفظ تمام

 ی مردم در انجمنھایھا  تودهی نظامی آموزشھانينخست.  ممکن و واکنش در برابر کودتا را دادن زمانيتر عيسر

 دادند لي را تشکيی ارتش خلقهي اولۀ ھستروھاي نني مجلس اول تا کودتا صورت گرفت و ھمۀ و رشت در فاصلزيتبر

  .ستاديکه در مقابل کودتا گران ا

 در اي انجمنھا نيدر رأس ا.  نبود-یخودجوش و خود به خوده ای دي مشروطه ھرگز پدی اما تداوم کار انجمنھا-٩

 قفقاز یھا  دموکراتالي از سوسةً  قرار داشتند که عمدیا  و با تجربهی ئ حرفهیاسي سیروھاي آنھا نۀپشت صحن

ھا منتقل کردند و به   را به تودهی جنگ و آموزش رزم فنّ  وی و تشکل سازیدھ بودند و آنان بودند که فّن سازمان

 و یاسي و آگاه سشگامي پیروي نیکيالکتيدر واقع وحدت د.  پرداختندزي مردم نکيدئولوژي و ایاسيآموزش س

 چيھ.  مشروطه و پس از آن ارتش خلق منجر شدیھاانجمنۀ دي بود که به پدی مردمیھا  تودهلي با پتانسیالتيتشک

 یشي و دور اندیھا بدون آگاھ  نه تودهیعني خود نبودند، یخي قادر به انجام نقش تاریگرين دو بدون دي از اکي

 مقاومت و یھا  و مھمتر از آن درک ضرورتی قادر به تشکل سازی ئ حرفهوني انقالبی و تجارب نظامیاسيس

 آنان ئیفدا  و ابتکار عمل و جانھا هود تانيپا ی بی بدون انرژی ئ حرفهوني ارتش بودند و نه انقالبلي تشکیچگونگ

 اءي ارتجاع و احینيو عقب نش  به شکست کودتابخشئي دو عنصر رھاني اۀزيآم.  خط خود بودندشبرديقادر به پ

  . و مجلس دوم منجر شدتيمشروط

د و  کننتي خود را بر جنبش تثبی نتوانستند رھبرني مجاھدیعني بود که عنصر مسلح مشروطه نجاي اما مشکل ا-١٠

 ضعف ني بتوان گفت که ادي شایا از جنبه.  آن منجر نشدیاسي سی مشروطه به رھبری نظامیدر واقع رھبر

 ني از ضرورت ای و نه درک کافی بود که نه آمادگراني اتي انقالب مشروطی عناصر ذھنی و ساختاریخيتار

 از ضرورت ی و درکی کافیاسي و سی توان فکرزي مانند ستار خان نني را داشتند و رھبران مجاھدیاعمال رھبر

 اناتي سابق و جریروھاي پس از فتح تھران آن را به ھمان نني شد که مجاھدني جنبش نداشتند و ای انقالبیرھبر

 متشکل و مسلح و مصصم به ی انقالبوي آلترناتکي و نبود ی خلع رھبرنيھم. دند موجود واگذرا کرۀانيمتزلزل و م

 از ارتجاع رنگ ی بخشی عناصر فرصت طلب و حتانه،ي میروھاينقالب را به ن جنبش بود که صدارت ایرھبر

 زي نتوانستند از تبرزي تبرني مجاھدیعني انقالب مسلحانه ی واقعشگامي فراموش کرد که پدينبا.  داد،عوض کرده

 و فتح یالب که به گسترش جنگ انقی شد و نه از نظر نظامروزي پیاسيخارج شوند و در واقع خط آنان به لحاظ س

 لي کردن سران اري و اجکي انگلستان توانست با تحرسميالي فاصله امپرني منجر شود و در ارانيتھران و تمام ا

 تھران را فتح کرده و ی مرتجع مانند سپھدار تنکابنتاً يماھخواه نما اما   مشروطهیھا تي از شخصی و تعدادیاريبخت

  . کنندتي تثبتختيسلطه خود را بر پا

 و ی از رھبری درکني چنزي مجلس دوم که در حزب دموکرات متحد شده بودند نکالي عناصر رادیأسفانه حت مت-١١

 مجلس ليتر از ضرورت تداوم انقالب نداشتند و اساساً انقالب مشروطه پس از عقب راندن کودتا و تشکاز آن مھم
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 و قي مؤثر در جھت تعمی مجلس دوم گام. نشدقيم و عافتي تداوم ن،ی مردمکالي رادیھاظرفيت رغم وجود  دوم به

 و عتي گذشته به حال خود رھا شد، دست شرۀگران  ستماقي به سی و ارضی دھقانألۀمس.  انقالب برنداشتديتشد

 محدود نشدند و اي کن شهي رالتي ای و رؤساني قدرت کوتاه نشد، دربار و اشراف و خوانیھا  از عرصهتيروحان

 ني و ممنوع شدند و ای مجلس ملغیاسي سیھا تي شخصتي انجمنھا با حمایعني مردم یالتيتشکاز ھمه مھمتر اھرم 

 و قي به انقالب و جنبش بود و به دنبال آن بود که ضد انقالب مرتجع با تشوھا یاستعمار- ی استبدادۀ ضربنيمھمتر

 اني پای به معنانيند و ا را خلع سالح و مضمحل کنني مجاھدیعني مسلح مردم ی توانستند بازوھا ستيالي امپرتيحما

  .انقالب مشروطه و شکست انقالب بود

 انقالب را در دست ی و ارتش مسلحش رھبری انقالبشگامي حکم عام است که اگر پني مشروطه اثبات اۀ تجرب-١٢

 تي دو و با حماني از ای ائتالفاي و ني مرتجعاي انهي ماناتي جرري به ضرورت و به صورت اجتناب ناپذرند،ينگ

 و در ھر صورت آن چه که در کنند ی منحرف ماي جنبش را در دست گرفته و آن را متوقف ی رھبرھا ستياليپرام

 یبدون رھبر.  استیستياليامپر ی و ارتجاعی انقالبري غی ھمانا خطابدي ی بر جنبش و انقالب تفوق میانداز آت چشم

  جنبش از دست مردم خارج شده و به ضد انقالب ،ھا ابتکار تودهۀ  آگاھانی رھبرکيالکتي و در فقدان دیانقالب

  .شود ی مضيتفو

مدار با   و قانونی عرف،ی ضد استبدادمي رژکي در ھدف کوتاه مدت خود که استقرار راني اۀ انقالب مشروط-١٣

 و گسترش ھا ستياليھا و کوتاه کردن دست امپر  تودهی اقتصادتي و بھبود وضعی مردمی مدرن ومشارکتینھادھا

 ی مبارزاتهي شد و الھام بخش روحروزي خود پیخي بود با شکست مواجه شد، اما در چشم انداز تاری مردمیھايآزاد

 تي محصول مشروطني مھمترهي زاوني مدرن شد و از اراني ای اجتماعیاسي سیامھاي انقالبھا و قی در تمامیجمع

 نيي و دخالت در تع استي در امر سیگرتدخالۀ زي به اقشار گوناگون مردم و انگی مبارزاتهيھمانا دادن روح

  . بوده استري و فناناپذروزمندي درخشان، پیآورد  دستنيقي خودشان بود که به دستسرنوشت مردم به 

.  گام به پس بوده استکي و شي دوگام به پیخيانداز تار  چشمکي خود و در تيّ  تجربه مشروطه در تمامني بنا برا

رفت   و پسیراسر سأسي از ی موجیکرد که در پس شکست ھر انقالب و ھر جنبش فراموش توان ی وجود نمنيبا ا

 تي موقعتي بلند مدت دامن جامعه و مردم را خواھد گرفت و به تثبةً نامشخص و عمدۀ  دورکي ی برایاسي سهيروح

د شد که  توسط آنان منجر خواھی عملی بهي تفکر و روحجي و تروتي تقوزيھا و ن آنی قواديدشمنان مردم و تجد

 ني مشکل خواھد بود بنا بر ااري بسی مترقیاسي سیروھاي و نخواه ی قطب دگرگونی برایجبران آن در ادوار بعد

 دي مؤثر در جھت سنتز جدی معاصر و جھان گامراني ایامھاي جنبشھا و قی مشروطه و تمامۀ تجربی انتقادیبازخوان

  . آن خواھد بودیھا یتکرار اشتباھات و  کاست از یريشگي و پی و آتی مبارزات جاری برائیو کارگشا

 ]/اسد[مرداد/١۴

  راني و جوانان چپ ااني دانشجویشورا

com.wordpress.shorayejavanan.www 

  


