
 روايت لنینیستي از انقالب مشروطیت ايران

 علي اصغر حقدار

ھاي سیاسـي و فرھنگـي نخبگـان شـفافتر مــي  انقالب مشروطیت ايران از زماني كه در اليه 
شد و در حالي كه شاھد اولین دستاوردھايش در ايجاد پارلمان و تدوين قانون اساسي بود، به 

گزارشـات   –خـاطرات  –اسناد  –موضوع تاريخ نگاري تبديل و زواياي گوناگون آن، در وقايع نگاري 
از ھمان دوران سـنتگرايان . رسمي و تصاوير بر جاي مانده ثبت و براي آيندگان حفظ شده است

چپگرايان ھم از ناكامي آرمانھـاي ضـد امپريالیسـتي و طبقاتـي . از شكست آن سخن گفته اند
ــد –مشــروطیت تحلیلھــاي ماركسیســتي  عــده اي ھــم در . لنینیســتي و مائويســیتي داده ان

ید ورزيـده انـد . ناتمامي اھداف آزاديخواھانه، قانونگرايانه و عدالت جويـي مشـروطیت ايـران تاك
اخیرا پژوھش ھاي مربوط به مشروطیت ايران، جنبه ھـاي تـازه اي پیـدا كـرده و تـاريخ نويسـي 

روايت فمینیستي و دريافت ملي گرايانه از مشـروطیت ھـم در مشـروطه پژوھـي  –منطقه اي 
ھداف . جايگاھي پیدا كرده اند در حالي كه پیروان لیبرال دموكراسي در صدد بازخواني اصـول، ا

و كنشھاي مشروطه خواھان در رويكردي روشـمند و مـدرن از آن ھسـتند، سـنتگرايان بیـش از 
یش از  شروطیت برخاسـته و سـعي دارنـد ب پیش و از كانالھاي رسمي به معارضه با واقعیت م

در . گذشته، آن را برآمده از توطئه ھاي خارجیان و حركتي غیرالزم در تاريخ ايـران معرفـي كننــد
ھايش بـا آن مواجھــه  اين میان تاريخ نويسي چپ نیز بعد از بن بستي كه در سیاستھا و ايـده 
شروطیت و ناآگاھـي  شده، به ھمراھي سنتگرايان آمده و مصمم است كه بـا تحريـف دوران م
خورده و  كه از ايده ھا و كنشھاي مشروطه خواھان دارد، جنبش مشروطیت ايران را شكسـت 

 . به پايان رسیده اعالم كند
ھاي مـاوراي قفقـاز«انتشار كتـاب  يران و بلشـويك  آروتونیـان، ترجمـه . س. تـألیف ك» انقـالب ا

لوم انسـاني در سـال  قات و توسـعه ع محمد نايـب پـور در مجموعـه انتشـارات مؤسسـه تحقی
يخ  ظر تار جاري، نمايي ديگر از مشروطیت ايران و شكست آن به خواننده ارائه مي كند كه از ن

مواردي قابـل تأمـل دارد مي توانـد نمونـه اي از تـاريخ نويسـي . نگاري جديـد،  قط  ايـن كتـاب ف
چپگرايانه و ھمگامي آن با سنتگرايان در تحلیل و بررسي مشروطیت ايران بشمار رود و از نظـر 

لف . اسلوب تاريخ نگاري نمادي از انحطا ط و تحريف است در اين نوشتار به برخي از تعبیرات مؤ
ــران و  ــاريخ نگــاري مشــروطیت اي ــردازم و بحــث مفصــل از ت ــران مــي پ از انقــالب مشــروطیت اي

 .ديدگاھھاي مختلف در مشروطه پژوھي را به فرصتي ديگر وامي گذارم
ھاي مـاوراي قفقـاز«كتاب  سي انقـالب » انقالب ايران و بلشـويك  از ديـدگاه لنینیسـتي بـه برر

ــاري  ــن و ھمی ــاي لنی ــوزه ھ ــاثیر آم ــت ت ــل، آن را تح ــه فص ــه و درس ــران پرداخت ــروطیت اي مش
گي جديـدي كـه  –آروتونیـان  –بلشويكھاي روسي دانسته است؛ از نظر مؤلـف  ھاي فرھن باور

سي كشـاند و نظـام مشـروط بـه قـانون اساسـي و  به تحديـد قـدرت سیا منورالفكران ايران را 
بي را  بل اقـدامات انقال بود و در مقا پارلمان را به ارمغان آورد، آزاديخواھي انسـجام داده شـده 

كرده بـود؛  7 – 1905تحت تاثیر انقالب  شگويي  ین آن را پی روسیه در ايران به وجـود آورد كـه لن
ستند و بـه تعبیــر  قوع مـي پیو سلسله حركات اجتماعي و سیاسي كه علیه امپريالیسم بـه و

آروتونیـان در بحـث از . تعريف مي كردنـد» اروپاي عقب مانده«را در برابر »  آسیاي مترقي«لنین 
بارزات طبقـاتي و تعارضـات » مقدمات و آغاز انقالب ايران« در فصل اول، آن را زمینه ساز رشد م

بي   اجتماعي مي داند كه با رويكرد ضدامپريالیستي و ضد فئودالیستي، تحت تـاثیر مـوج انقال
به باور مؤلف انقالب ايران طبقات . كه از روسیه ملل ستمديده شرقي را فرا گرفته بود آغاز شد

گسترده مردم سخت كوش و انقالبي را به مبارزه سیاسـي آگاھانـه فراخوانـد و اشـكال جديـد 
در انقـالب . را در حیات اجتماعي ايران به وجـود آورد) انجمنھا(دموكراتیك  –سازمانھاي انقالبي 

با گـذار از  ھاده و  له جديـد توسـعه تـاريخي خـود گـام ن مشروطیت، از نگاه مؤلف ايران بـه مرح
كارگران . فئودالیسم به مرحله صنعتي و بـورژوازي وارد شـده اسـت گذار را  صلي ايـن  عامـل ا

كارگران  باط بـا  ند و يـا اينكـه از ارت ايراني تشكیل مي دادند كه يا در مناطق قفقاز كار مــي كرد
-بـه تعبـیر مؤلـف  -ھمین افراد ) 32ص .(قفقازي كه ايده ھاي انقالبي داشتند، بھره مند بودند

دموكراتیك  –كه در مدرسه ارزشمند مبارزه طبقاتي روسیه رشد كردند، پیشرو جنبش انقالبي 
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؛ نمونه اي مشابه از اين تاريخ نگـاري حزبـي را مـي تـوان 40ص . (در ايران شدند) مشروطیت(
در روايتي كه مؤلف از فرايند .) جامعه ايران در دوران رضا شاه نوشته احسان طبري ھم ديد: در

سـازمانھاي انقالبـي مردمـي   انقالب مشروطه در ايران به دست مي دھد، در آستانه جنبـش
بي روسـیه در منــاطق شـمالي و آذربايجـان ايـران بـود) مجاھدين( . ھم پیامد نفوذ جنبش انقال
ھمانطور كه در اين تاريخ نويسي، انقالب ايران پس از انقالب روسیه و در پـي حـوادث ) 45ص (

ــل انقــالب ) 46ص . (مــاه دســامبر در مســكو شــروع شــد آروتونیــان در جمــع بنــدي خــود از عل
ري سريع انقالب روسیه بر ايـران را اينگونـه مـي تـوان تاثیر گذا« :مشروطه در ايران مي نويسد

توصــیف كــرد كــه از يــك ســو، نیروھــاي انقالبــي روســیه و قبــل از ھمــه پیشــتازان آنــان يعنــي 
بي  سوي ديگـر،  –بلشويكھاي روسیه، بـا نیروھـاي انقال باط بودنـد، و از  دموكـرات ايـران در ارت

ــا تزاريســم  ــودالش ارتبــاطي تنگاتنــگ ب نیروھــاي ارتجــاعي بــه رھــبري شــاه و دار و دســته فئ
 )46ص (» .داشتند

ھا در ) انجمنھـا(تأسیس شوراھاي ايراني «از اين رھگذر مؤلف فصل دوم كتاب را به  و نقـش آن
به تعبیر مؤلف واژه انجمن ھم طنیني از اتحاديه، تشكل و شورا در . اختصاص مي دھد» انقالب

ھا و ) 61ص . (زبان روسي را تداعي مي كند نگ انجمن سويه از ج شات يك مؤلف در ادامه گزار
دربار، با اشاره به موفقیت محمد علي شاه در كودتا علیه پارلمـان، از پنـاه جويــي تقـي زاده در 

و بــه ادعــاي بــراون مــي ! ســفارت انگلیــس ســخن مــي گويــد و در روايــتي ضــد امپريالیســتي
. انگلیسي ھا اين افراد را از سر دلسوزي براي طرفداري جنبش مردمي پنھان نكردند« :نويسد

شان بـراي  نده از اي ھد و در آي جات د خود را ن عاتي  دولت بريتانیا عزم آن داشت تا عوامل اطال
شي ) 101ص (».اجراي سیاست ھاي تنفرآور خود در روابط با ايران سـود جويـد بنـابراين آزادمن

امپريالیستي بريتانیا در انقالب ايران به عنوان افسانه اي افشا مي شود و در اين میان جنبــش 
به زيـر سـايه آن حساسـیتھاي امپريالیسـتي مـي رود ھم  . مردمي و ملي مشـروطیت ايـران 

» بیرون آمدن مشروطیت از ديـك پلــوي سـفارت بريتانیــا«تئوري كه سنتگرايان از آن تحت عنوان 
ھاي  ني  مامي تالشـھاي تجددطلبانـه اي كـه نقطـه عطفـي در تـاريخ دگرگو ند و ت نام مي بر
ستھا و استالیسـتھا  سیاسي و اجتماعي و فرھنگي ايران زمین است را در ھمسويي با لنینی
ني در آن منفعـل بـوده  از حقانیت داخلي انداخته و به بازيھاي سیاست جھـاني كـه عنصــر ايرا

ھم بـه عنـوان . كاھش مي دھند تاب، حـتي مقاومــت انجمــن تبريـز  در روايت لنینیستي اين ك
شود ھمـان ) 112ص . (عامل اصلي مبارزه علیه سرمايه خارجي و دخالت خارجیان عنوان مي 

در « بنـابراين ) 113ص. (را در آذربايجـان برافراشـته بودنـد» پرچم سرخ مشـروطه«مبارزاتي كه 
له مسـلحانه روسـیه  يران و در زمـاني كـه مداخ قالب ا ستان  –لحظات سرنوشت سـاز ان انگل

تمامي اقدامات را به كار برد تا آتش انقالب را خاموش كند، تنھا و تنھـا حـزب بلشـويك در قالـب 
یون ايرانـي  سوسیال دموكراتھاي ماوراء قفقاز و مردم قفقاز در كنار مردم روسیه به كمك انقالب

ھاي انگلیـس  يالیزم  شاھي و امپر روسـیه نقـش  –آمدند و در مبارزه مردم ايران با دولتمـردان 
 ) 116ص (» .اساسي ايفا كردند

ھمیاري بلشويكھاي ماوراء قفقاز «آروتونیان بر اساس نتیجه گیري پاياني فصل دوم، به تشريح 
در فصل سوم مي پردازد و از نقش محوري آنان در به ثمر رساندن انقالب ملي » با انقالب ايران

ايرانیــان ســخن مــي گويــد؛ نقــش ھــدايت كننــده و اصــلي كــه مؤلــف بــه نیروھــاي بلشــويك و 
ضور  سوسیال دموكرات قفقازي در جريانات تبريز و رشت مي دھد، تا ماجراي مجلــس دوم و ح

یان  گام از يـك سـو دولـت « فعاالنه آنھا كشیده مي شود تا اينكـه بـه نوشـته آروتون در ايـن ھن
سیه، آتـش جنبــش  ھاي انگلیـس و رو له  گر مداخ سوي دي سپھدار و ژانـدارم يفـرم خـان و از 

ھاي بلشـويكھاي مــاوراء قفقـاز . انقالبي را در ايران خاموش كردند بود كـه ياريگري در اين ھنگام 
1905نقش حزب بلشويك در انقالب « چرا كه ) 136ص ( ».براي انقالب ايران ارزش بسیار يافت

اين انقالب از حمايت معنوي و مـادي بسـیاري از . ايران به طور استثنايي چشم گیر بود 1911 -
بود سـخني كـه در ايـن فصـل مؤلـف بیـان ) 158ص (» .سوسیال دموكراتھاي روسي برخـوردار 

داشــته ھمــان ايــده اي اســت كــه سیاســي كــاران ســنتي و چــپ در ســالھاي بعــد از انقــالب 
. مشروطیت تا به امروز بر آن پاي مي فشارند و از شكست مشروطیت ايران سخن مي گوينـد

كه ... با اين متن و ديگر تاريخ نگاري حزبي نظیر نوشته ھاي احسان طبري و معلوم مي شـود 
با » مشروطه ايراني«در شرايط كنوني چرا كساني از طیف ھاي سرگردان سیاسي در  ھمراه 
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سنتگرايان و ضد مدرنھا، از ناكارآمدي مشروطیت مي نويسند و منورالفكران عصـر مشـروطه را 
عامل اصلي مشكالت ايران مي دانند و در واقع بن بستي را كه در دھه ھايي چـپ و سـنت از 
كه در  ھا  آن رنج مي برد، به مشروطیت و اصول آزاديخواھانه آن فرافكني مي كنند؛ اين طیــف 
اتحاد نانوشته اي از پنج دھه پیش صحنه ھاي سیاسي را از آن خـود كـرده انـد و در ھمگامـي 
ھران  مي شـوند و حضـور خـويش را از لنـدن تـا ت ظاھر  چپگرايي لنینیستي با ايدئولوژي ديني 
گسترده اند، جرياني را كه آغازگر مشروطیت بود و ايده ھاي بنیادين خود را از اصول لیبرالیسم 
مدرن بـه تحريـف حقـايق آن  ضد  بي و  مي گرفت، به حاشیه رانده و در تاريخ نويسي ھاي حز
دوران و وارونه خواني رويدادھا پرداخته و از ترسیمي خودساخته، مشروطیت را برآمده از جنگ 

بورژوازي دالل و سم جھـاني و  به پـیروزي امپريالی ... طبقاتي در ايران دانسته و شكست آن را 
غیر از آن را كـه  مي خوانند؛ در حالي كه اسناد تاريخي و اقدامات مشروطه خواھان، واقعیـتي 

 سنتگرايان و چپگرايان روايت مي كنند، در تاريخ به ثبت رسانده است
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