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ترين،  كه از علي مسیو نام برده مي شود، بايد خاطرنشان ساخت، که ما با يكي از برجسته ھنگامي
 .صد سال گذشته سروكار داريم  ترين و آگاه ترين انقالبیون ايران در يك شريف

مبارز ومتفكري خردمند و فداكار، كه به حق پیشواي گمنام انقالب مشروطه به شمار مي آيد 

علي مسیو، يكي از نخستین بنیادگزاران و فعاالن تاريخ جنبش كارگري ايران در مرحله اول يعني مرحله 
وي در پیدايش و رشد سازمان ھاي متعدد اجتماعیون عامیون ايران . سوسیال دمكراسي انقالبي است 

 .نقش بارز تاريخي ايفا نموده و از پیش كسوتان آن محسوب مي گردد
او در سال ھاي انقالب مشروطیت، با پايه گذاري مركز غیبي تبريز كه مي توان از آن به عنوان مھمترين 

 .عامیون ايران ياد كرد، خدمات انكار ناپذيري انجام داده است_ وموثرترين ھسته اجتماعیون 
 

علي مسیو در زمره آن چھره ھاي تاريخي مي گنجد كه مردم محروم و زحمتكش میھن ما به وجود آنھا 
 .مي بالند

و از اين . مبارزاني كه زندگي خود را وقف بیداري توده ھاي تحت ستم و آزادي وخوشبختي آنھا كردند
 . رھگذر شايسته، قدر داني و سپاس فراوان ھستند

 
كرباليي علي . در باره زندگي علي مسیو، كمترين اطالعات نسبت به ديگر چھره ھاي تاريخي وجود دارد

خانواده او كه وي . دنیا آمد و رشد كرد مسیو، فرزند حاج محمد باقر تبريزي مي باشد كه در شھر تبريز به
علي مسیو نیز . تنھا فرزند آن بود، خانواده اي با فرھنگ بود و پدرش به شغل بازرگاني اشتغال داشت
او در عین حال . مانند پدر بازرگان بود و در شھر تبريز مورد اعتماد شديد مردم بوده و از احترام برخوردار

 .روشنفكري مبارز ومطلع بود
 .در محله نوبر تبريز زندگي مي كرد

مسافرتھاي متعدد او به اتريش، قفقاز و . به اروپا و عثماني سفر كرده بود و به زبان فرانسه تسلط داشت
 .در تبريز كارخانه چیني سازي داير كرد. استانبول، تماس با جھان نوين را برايش به ارمغان آورده بود

او با تاريخ اروپا بويژه انقالب كبیر فرانسه آشنا بوده و زير و بم آن را مي . وسعي در توسعه صنعت داشت
رابطه او با انقالبیون روس در . از تاريخ انقالب فرانسه مثال مي آورد" ھايش معموال در صحبت. شناخت

 . قفقاز روشن وكتمان ناپذير است
 

علي مسیو در سفرھاي خود به قفقاز بويژه در گرجستان، ماه ھا در تفلیس مي ماند تا با انقالبیون به 
در كتاب قیام آذربايجان د رانقالب مشروطیت ايران در باره شخصیت او .تشريك مساعي و مشورت بپردازد

نام . علي مسیو مرد پوالديني بوده و اعصاب او از ھیچ پیش آمد متاثر نمي شد“: چنین نوشته شده است
عامیون را مركز غیبي گذاشته بود، تا كسي به آساني دسترسي نداشته باشد، _كمیته حزب اجتماعیون 
امنیت شھر را دسته ھاي مجاھدين به عھده گرفته ) برقراري مشروطه وقیام تبريز ( در سال ھاي نخست 

بودند و شبي نبود كه دسته ھاي مجاھدين با فراش ھاي قلعه بیگي ھا تصادف ھاي خونین نداشته 
علي مسیو نه از تھديد مي ترسید و نه ... او را ناراحت نمي كرد" باشند، معھذا وصول اين قبیل اخبار ابدا

شبي نبود كه چندين واقعه خونین اتفاق نیفتد و براي حل اين موضوع، نصف . تطمیع او را رام مي كرد
 ” ...او خواب نداشت و بي وقفه معضالت را حل مي كرد. شب، در منزل او را نكوبند

اين توصیف روحیات و عملكرد و اعتقادات مبارز فداكاري است كه در رويدادھاي انقالب مشروطیت، بويژه 
زنده ياد رفیق احسان طبري در ارزيابي انقالب مشروطه . مرحله دوم آن نقش بي بديل و اساسي ايفا كرد

 :و در باره مرحله دوم آن كه انديشه ھاي دمكراتیسم بر لیبرالیسم غلبه مي يابد مي نويسد
در تبريز دسته ھاي فدايي پديد شد ... مرحله دوم انقالب كه در آن دمكراتیسم نقش برجسته اي داشت“

در ايام ) ستارخان ( وي. بر راس اين دسته ھا قرار داشتند... وكساني مانند ستارخان و باقرخان
مشروطیت عضو انجمن حقیقت كوي امیرخیز تبريز بود و اين انجمن كه در آن عناصر راديكال و داراي 

تمايالت سوسیال دموكراسي انقالبي شركت داشتند، اين مرد دالور و ساده خلقي را چنان مجذوب 
در پیدايش و بسط ... آرمانھاي انقالبي ساخت كه بر تمام بقیه زندگي وي مھر و نشان خود را گذاشت 

پايداري تبريز و آذربايجان ، سوسیال دموكراتھاي قفقاز و سازمان ھمت در باكو، نقش بزرگي خواه ازجھت 
تعلیم سیاسي و تئوريك ، خواه از جھت رساندن اسلحه و خواه از جھت اعزام داوطلبان رزمجو ايفا 

 ” ...كردند
ومي دانیم كه مركز غیبي به رھبري علي مسیو ھسته اصلي ارتباط با سوسیال دموكراسي انقالبي در 

علي مسیو در عین حال ارتباطات شخصي نیز با . قفقاز بود و پیوندھاي تشكیالتي با گروه ھمت داشت
نريمان اف در رشد . داشت) نريمان اف ايراني تبار بود ( نريمان نريمان اف بلشويك پرآوازه و ھمرزم لنین 

 .عامیون در قفقاز نقش بزرگي ايفا نموده است_ حوزه ھاي اجتماعیون 
در راه تشكیل سازمان سراسري آن در ايران ، . عامیون در ايران و قفقاز شعبه ھايي داشتند_ اجتماعیون 
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مو اوغلي و برخي ديگر مانند بشیر كرباليي علي مسیو به اتفاق دو پسرش، و به ھمراھي حیدر خان ع
 . قاسموف، حسین سرابي ، سوچي میرزا، قره داداش، تالشي بسیار كرده ونقش اصلي را داشتند

 
در كتاب نھضت مشروطیت و نقش آزاديخواھان جھان، در مورد پیوندھاي مركز غیبي وھمت چنین نگاشته 

ايران كه اغلب به نام كمیته غیبي خوانده میشود از حزب ھمت ) انقالبي(حزب سوسیال دمكرات “: شده
الھام مي گرفت، اين حزب ھمكاري نزديك و موثري با مركز حزب در روسیه را آغاز كرد وھمكاري آنھا تا به 

آنجا رسید كه لنین اعالمیه ھاي خود را كه نام گولپن داشت، از راه تبريز براي ياران خود و انقالبیون روسیه 
 ” .به آن كشور مي فرستاد

علي مسیو با ھمكاري گروھي از ياران وھمفكران خود مانند رسول صدقیاني و حاج علي دوا فروش، حوزه 
عامیون را با نظم خاصي سازماندھي كرد و بعالوه با تالش پیگیرانه او مرامنامه _ ھاي اجتماعیون 

سوسیال دموكراتھاي كارگري روسیه به فارسي ترجمه و در اختیار انقالبیون ايراني قرار گرفت، كه بر 
 . مبناي آن مركز غیبي، دسته ھاي مسلح مدافع انقالب مشروطه به نام مجاھد و فدايي را بوجود آورد

در تبريز “: زنده ياد احمد كسروي در اين باره در اثر ارزشمند خود، تاريخ مشروطه ايران نوشته است
شادروان علي مسیو، حاج علي دوافروش ورسول صدقیاني ھمان مرامنامه را به فارسي ترجمه و دسته 

 ”.كه رشته كارھاي دسته را در دست خودمي داشت و آن را راه مي برد... مجاھدين را پديد آوردند 
 .علي مسیو بي شك از نبوغ خارق العاده اي درامر سازماندھي بويژه فعالیت پنھانكاري برخوردار بود

مركز غیبي براي عضو گیري، در بدو امر افرادي از روشنفكران آزاد انديش و زحمتكشان مستعد را به خود 
جلب مي كرد و با آن ھا تماس انفرادي بر قرار مي ساخت و پس از آن، طي آزمايش ھاي گوناگون، فرد 

 . مرتبط مي نمود) حوزه ھاي خصوصي و عمومي ( مورد نظر را به حوزه ھا 
در اين باره از . در كلیه منابع تاريخي قید شده كه مركز غیبي به شدتاصول كار پنھاني را رعايت مي كرد

بطوري كه نام آن را . عامیون ناشناخته وكامال مخفي بود_جمله آمده است که مركز فعالیت اجتماعیون 
 . مركز غیبي مي گفتند

مركز غیبي به رھبري علي مسیو، جلسات و برنامه ھايي را در جھت انجام آموزش و تعلیمات مھم تدارك 
نفر تحت مسئولیت در ھر حوزه  11تا  7ھا بودند كه ھر يك  پس از مركز، مسئولین حوزه. مي ديدند

با يكديگرروبرو نمي شدند، ) براي اينكه شناخته نشوند ( داشتند، اين اعضا مدت مديدي ، جز در تاريكي 
خطرناك ترين دستورات كمیته .نفر دستور حزبي را از مسئول ھمان حوزه دريافت مي كردند  11يا  7ھر 

 . مركزي بدون جزئي تخلف به موقع اجرا گذارده مي شد
_ ارتجاع شامل دربار، فئودال ھا وروحانیوني كه از سفره فئودال ھا تغذيه مي كردند اعضاي اجتماعیون 

و بابي مي نامیدند و به اين وسیله قتل آنھا را ) ماتريالیست ( عامیون را ، بي دين، منكر خدا ، طبیعیون 
 . در تبريز به لحاظ رويارويي عريان انقالب و ضد انقالب اين امر به وضوح ديده مي شد.مجاز مي شمردند

گزمگان دولتي، فراش ھاي محالت كه توسط فئودال ھا وروحانیون وابسته به آن حمايت مي شدند، 
 . دستور اكید داشتنداعضاي حزب بويژه اعضاي مركز غیبي را دستگیر، شكنجه و اعدام كنند

 
... “: در كتاب علي مسیو رھبر مركز غیبي تبريز در اين باره دو نمونه جالبذكر شده كه با ھم مي خوانیم

عامیون بود و دراجراي دستورات ھیئت مركزي بي باك ومتھور بود، _ كريم نامي كه عضو حزب اجتماعیون 
به پاتوق فراش باشي ) او را(فراش ھا . در گردش شبانه از طرف دسته ھاي فراش ھاي محله گرفتار شد

برده و در يك زيرزمین چھار میخ كردند و روي بدن او شمع ھاي زيادي نصب وروشن نمودند تا پايان سوختن 
 .شمع ھا باز پرسي را ادامه داده وخواسته بودند كه اسرار حزب را فاش كند

واقعه . ولي وقتي موفقیت حاصل نكردند او را قطعه قطعه كرده و به زندگي اين میھن پرست خاتمه دادند
پس از دستگیري، يك پاي او را در كند . است) مبارز پرشور وابسته به مركزغیبي(ديگر مربوط به حسن آقا 

 .وزنجیر كرده و دست ھاي او را نیز بسته ھر روز شالق زده و از او پول مي خواستند
... يك روز فراش فكر تازه اي كرده از قوطي عقربي نزديك پاي زنداني انداخت و از زنداني پول خواست

باالخره زنداني با پاي چپ خود با يك ضرب عقرب را كشت، فراش از اين عمل سخت عصبي شده و او را 
به شالق زياد زده و گفت، فالن فالن شده عقرب دولت را مي كشي، اي بابي عقرب دولت را مي 

ھر فردي از اين حزب كه به دست فراش ھا مي . از اين قبیل اعمال وحشیانه يكي دو تا نبود... كشي 
عامیون از دادن تلفات جاني و مالي مضايقه _ حزب اجتماعیون ... افتاد سرنوشت مشابھي پیدا مي كرد

با نھايت تاثر بايد بدانیم ، صدي نود اين فدايیان ... نكرده و خدمات غیر قابل شرح وتوصیف انجام داده است
حقیقي راه آزادي نابود شدند و چراغ خانوادگي آن ھا بكلي خاموش گشت ، براي مثال مرحوم علي 

بايد ... مسیو ويوسف خز دوز و شیخ سلیم، حسین خان باغبان و محمد صادق چرندابي و موسي خان 
 ” .دانست اكثر خانواده ھاي اين شھداي راه آزادي ھم تلف شدند

 
مركز غیبي به رھبري علي مسیو ، مبتكر ايجاد و تربیت واحدھاي مسلح خلقي در دفاع از انقالب 

 . چھره ھايي چون ستارخان در اثر اين ابتكار بدل به قھرمانان انقالب شدند. مشروطیت بود
احمد كسروي در تاريخ مشروطه ايران، منظره دل انگیز وتاريخي تشكیل دسته ھاي مسلح توده اي را 

 :چنین ترسیم كرده است
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شھر به يكباره دگرگون گرديده و گفتگوي ھمه از تفنگ خريدن و مشق سربازي كردن و آماده جنگ وجان “
ھر روز ھنگام پسین بازارھا بسته و چیت فروش ، مسگر و ھر چه كه مي بودي . فشاني كردن شده بود

به خانه ھاي خود مي شتافتند و رخت ديگر كرده، تفنگ برداشته و آھنگ سربازخانه كوي خود مي كردند 
) مركز غیبي با ابتكار مستقیم علي مسیو در ھر محله وكوي تبريز مركز تربیت وآموزش تشكیل داده بود(

 :چون از كوچه ھا گذشتي، پیاپي اين شعر از زبان بچگان شنیدي 
 دولت مشروطه ما زنده وجاويد باد

 ” ملت مشتاق ايران زنده و جاويد باد
ھسته ھاي اصلي نیروي مسلح توده اي مدافع انقالب كه مركز غیبي آنرا رھبري مي كرد را كارگران، 

در اين دوران كه اوج فعالیت مركز غیبي .تھیدستان شھر ، خرده بورژوازي و دھقانان تشكیل مي دادند
چنین نمونه .وشخص علي مسیو است ، ما شاھد كارداني، كارايي ، ھوشیاري وخردمندي او ھستیم

 . انقالبیوني به لحاظ تاريخي در جھان انگشت شمار ھستند
تشكیالت منظم و درايت رھبري .در اين زمان نفوذ معنوي مركز غیبي در میان مردم فوق العاده بود

مجموعه قیام تبريز . عامیون بويژه شخص علي مسیو سبب اعتبار وكامیابي ھاي بسیار بود_ اجتماعیون 
 . در دست مركز غیبي بود

 :اين واقعیت را كسروي در كتاب خود چنین بیان نموده
نشسته ) تبريز(حاج میزا حسن مجتھد و ديگر ماليان و برخي بازرگانان در انجمن ") يعني ظاھراً (در بیرون “

و سررشته دار شمرده مي شدند، ولي آنان را آن شايستگي نمي بود و در نھان رشته جنبش را آن 
 ” ).داشت مركز غیبیمي(انجمن نھاني 

نفوذ و اعتبار مركز غیبي به میزان زيادي مرھون تالش خستگي ناپذير صداقت و فراست رزمنده بي باك 
كاري در حدي رعايت مي شد كه حتي افرادي نظیر باقر خان  پنھان. کش، علي مسیو بود توده ھاي زحمت

 .ساالر ملي ازكم و كیف مركز غیبي و تشكیالت با اينكه خود تحت نفوذ آن بودند، اطالع نداشتند
صحنه اي جالب از ابتكارات علي مسیو قید گرديده كه به شرح زير ” ديدار ھم رزم ستارخان“در كتاب 

باقر خان يكي از فرماندھان برجسته قیام تبريز وھم رزم ستارخان، اصرار داشت كمیته سري را “: است
) علي مسیو(او _ ببیند، ولي علي مسیو حاضر نمي شد، تااينكه شبي دست به صحنه سازي مي زند 

چند تن را با عمامه و ريش وقیافه ھاي ديگر آراسته و در يك زير زمین مي نشاند و باقر خان را از راھروي 
تاريك گذرانده و اجازه مي دھد كه فقط در آستانه آن محل بنشیند و بدون يك كلمه حرف زدن يك فنجان 

كه ) مركز غیبي(در واقع بدان وسیله او را مجذوب ومرعوب كمیته سري . چائي بخورد و زود بلند شود
 ”.سازمان مرموز ومعمائي شده بود مي كند و بر میگرداند

در تمام دوران مقاومت و پايداري تبريز ، مال و جان سكنه شھر توسط دسته ھاي مسلح وابسته به مركز 
درستكاري، دالوري و . غیبي حفاظت مي شد و درواقع علي مسیو فرمانده محبوب ومورد اعتماد شھر بود

 . شرافت او زبانزد مردم كوچه و بازار بود 
_ كريم طاھرزاده بھزاد در كتاب خود، يكي از نخستین سخنراني ھاي علي مسیوبراي اعضاي اجتماعیون 

 :عامیون را درج كرده است
ھمديگر را ببینیم، مطابق ) پارول حزبي ( به ما خبر دادند كه، در محله ارمنستان ، با رمز مخصوصي“ 

دستور مي بايستي از ھر گروه فقط دو نفر انتخاب و حاضر بشوند، ساعت مقرر در محله ارمنستان در يك 
سالن بزرگي، حاضر شده مطابق معمول ، در تاريكي مطلق، شخص ناشناسي براي حضار صحبت كرد و 

 : بااين بیت آغاز سخن نمود
 نديدي كه چون گربه عاجز شود 

 برآرد به چنگال چشم پلنگ 
وگفت ما از خطر نمي ترسیم، چون مستغرق در خطريم ما كه اسلحه برداشته ايم، مثل مستبدين میل 

اين وظیفه را انجام خواھیم ... نداريم كسي را بدون تقصیربكشیم، ما وظیفه سنگیني به عھده گرفته ايم
خیلي " دشمنان ما خیلي قوي ھستند ولي ايمانبه كارھاي خودشان ندارند و بر عكس ما ظاھرا. داد

اي ھم مسلكان عزيز، بايد بدانید در چه راه پر خطري قدم .ضعیف بوده ولي از روي ايمان اقدام مي كنیم
اگركساني در میان شما ھستند كه از ... براي ھموار كردن شاھراه آزادي بايد جان نثار كرد. گذاشته ايد

ممكن است به شما .بايد استعفا بدھند، زيرا كار، كار پر خطري است" جان يا ثروت خود مي ترسند، فورا
 .انجام اين ماموريتھا اجباري است. ماموريت ھاي پر خطري داده شود

در صورت مسامحه يا ارفاق يا ھر فكري كه منتھي به عدم انجام وظیفه باشد ، مسامحه كار محسوب و 
شماھا براي خوردن وآشامیدن وعیش ونوش دعوت نشده ايد، بلكه براي ... سخت مجازات خواھید شد

ملت ايران چندين صد سال است كه . گرفتن حق حیات و آزادي خودتان در میدان جانبازي قدم گذاشته ايد
ناطق سپس از جريان انقالب ... اسیر است ، شماھا دور ھم جمع شده ايد كه زنجیر اسارت را پاره كنید

بعدھا فھمیدمسخنران مرحوم . كبیر فرانسه شرحي داده و به سخنان خودخاتمه داد وحضار متفرق شدند
 ” .علي مسیو بوده است

ھادر مسايل خطیر با يكديگر مشورت  ن آ. رابطه میان علي مسیو و حیدر خان عمو اوغلي بسیار عمیق بود
و در جريان پايین . كه در تبريز بود، در كنار علي مسیو قرار داشت حیدر خان ھمواره در زماني. مي كردند

 . كشیدن پرچم ھاي سپید در تبريز بوسیله ستارخان مبتكر ومشوق اصلي علي مسیو بود
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خانواده او صدمات . بارھا خانه و اموال او به دست دولت و فئودال ھا و يا فتواي روحانیون درباري غارت شد
ارتجاع از او به عنوان مغز متفكر و ) دو پسر او اعدام شدكه در سطور آينده به آن مي پردازيم(بسیار ديدند 

 .طراح دفاع قھرمانانه تبريز نفرت داشت
با پول دربار، عده اي از روحانیون وابسته به فئودال ھا اطالعیه و يا نامه ھاي سر گشاده اي را بر علیه 

 . علي مسیو و مركز غیبي تھیه ومنتشر مي ساختند
. كوشش مي شد، با شايعه پراكني ، دروغ و افترا،نفوذو اعتبار او را د رنزد توده ھاي مردم در ھم بشكنند

 :يكي از اين اعالمیه ھا را كسروي در تاريخ مشروطه ايران درج نموده كه بخشي از آن چنین است
حاال آن حمیت ... اي برادران ھوشمند و اي معتقدان قرآن مبین، چشم عبرت گشوده راه غیرت پیموده “

_ اعضاي اجتماعیون ( ملت پرستي و غیرت وطن داري شما را چه شده كه اسیر پنج و شش نفر قفقازي 
مقصد از ... اينھا ھر گاه ژولیك و جیب بر نبوده مكاني معین مي كردند ... خانه به دوش شده ) عامیون 

وچاي تلخ فروختن نیست كه تو ... مشروطه شرح لمعه و شرايع خواندن و شرع انور را جاري نمودن است
و در ) ماتريالیستھا ( بداني و توھین حضرات آقايان علما و سادات را مگر در مشروطه طبیعي مذھبان 

اي اھل تبريز مگر شماھا اين علي مسیو رانمي شناسید ونمي دانید كه ... قانون مفسدين واجب میدانند
مسیو چه معني دارد و در لغت فرانسه مسیو به معني آقاست اما آنكس كه از اصل و نسب خارج پرست 

اين ظاھر . آنكه از اسالم به خارج پرستي برگشته مسیو او را موخرسازند... باشدمسیو را مقدم دارند 
حال و رسم آن ال مذھب و از شرح سیئات باطن او قلم نويسندگان عاجز است از آن جمله تعزيه داري 

المذھبي كه تعزيه داري آن حضرت را غلط كاري نامیده و از اسالم ... سید الشھدا را منع و مالمت سازد
 ” .برگشته باشد به كفر او ديگر دلیل وبرھان الزم نیست

آنھا كه در اين " اتفاقا. اين يك نمونه از تالش ارتجاع براي مقابله با مركز غیبي و رھبرآن علي مسیو است
 .مي نامیدند” بي وطن”گونه ورق پاره ھا علي مسیو و انقالبیون را المذھب و 

ھمین مرتجعین با . خود با پول دربار روسیه تزاري وديپلماتھاي انگلیسي، به خیانت به وطن مشغول بودند
ورود قشون تزار به تبريز به ھمكاري با آنھاپرداخته ودر دستگیري انقالبیون بويژه خانواده علي مسیو از ھیچ 

 . رذالتي كوتاھي نكردند
 

توضیح اينكه بر اثر سلسله رويدادھايي ، با توافق روسیه تزاري و امپريالیسم انگلستان واحدھاي نظامي 
انقالبیون تحت شرايط دشواري با پا درمیاني . ارتش تزار از مرز ايران گذشته و به سوي تبريز حركت كردند

در برخي منابع تاريخي گفته مي شود، علي مسیو در اين . برخي ، مجبور به ترك شھر و مھاجرت شدند
 .در گذشته است! ” مرگ طبیعي“دوره به 

 .چگونگي مرگ او روشن نیست
باري ارتش روسیه تزاري با ھمكاري انگلیس و نیز باتوافق دربار خائن قاجار، به تبريز رسیده و وارد شھر 

_ با ورود سربازان تزار ، عده اي از رھبران و فرماندھان قیام تبريز ومسئولین حوزه ھاي اجتماعیون . شدند
دشمن براي انتقام از انقالب مشروطه و مردم ايران ، عده اي را محكوم به مرگ . عامیون دستگیر گشتند

 . كرد
 1289در روز دھم دي ماه . ساله او دستگیر شدند 16و  18خانه علي مسیو غارت شد و دو فرزند 

تن از بازداشت  8. تبريز در سكوت پر اندوھي به سر مي برد) قمري 1330روز عاشوراي (خورشیدي 
شدگان كه دو فرزند علي مسیو نیز در میان آنھا بودند در محاصره سربازان روسیه تزاري به سوي میدان 

 .اعدام برده مي شدند
ثقه االسالم، شیخ سلیم ضیا العلما ، محمد قلي خان ، صادق الملك، آقا محمد : اينان عبارت بودند از 

 . ساله او قدير 16ساله علي مسیو وبرادر  18ابراھیم و حسن پسر
عده اي از میھن پرستان و انقالبیون شريف ايران در چنگال سربازان بیگانه در شھر و زادگاه خودشان به 

 :كسروي در تاريخ ھجده ساله آذربايجان صحنه را چنین توصیف كرده. سوي مرگ روان بودند
مرگ سیاه يك سو و غم و درماندگي كشور يك سو، خدا مي ... ھنگامه دل گداز بس سختي مي بود“

ثقه االسالم به ھمگي دل مي داد و از ھراس و غم . داند چه دل سوخته اي درآن ساعت مي داشتند
) عامیون_ از مسئولین اجتماعیون (چون خواستند دار زنند نخست شیخ سلیم ... ايشان مي كاست

 . بیچاره خواست سخني گويد افسر دژخوي روسي سیلي و مشت به رويش زده خاموشش گردانید
دوم نوبت ثقه االسالم بود، شادروان . دژخیمان ريسمان به گردنشانداختند وكرسي را از زير پايش كشیدند

به روسي با افسر سخن ... سوم ضیا العلما را خواندند. باالي كرسي رفت... ھمچنان بي پروا مي ايستاد
آيا كوشیدن در راه كشور خود گناه است؟ دژخیمان دست او را ... آغاز كرده مي گفت ما چه گناه كرده ايم

 .چھارم صادق الملك را خواندند. از پشت بستند و با زور باالي كرسیش بردند
. پنجم آقا محمدابراھیم را پیش آوردند ، او با پاي خود باالي كرسي رفت و ريسمان را به گردنانداخت 

جوان ) ساله مسیو 18پسر (ھفتم نوبت حسن بود . ششم قلي خان كه پیرمردي بود را پیش خواندند 
 :دلیر باالي كرسي با آواز بلندداد زد

با توجه به (و پس از او نوبت قدير پسر شانزده ساله رسید و او را نیز ” زنده باد مشروطه“، ”زنده باد ايران“
روسیان براي آنكه . باالي كرسي برده ريسمان به گردنش انداختند) كینه اي كه به علي مسیو داشتند

دژخويي خود را نیك نشان دھند، باري آن نكردند چشم ھاياينان را بندند و يا چون يكي را مي آويزند و 
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 .باالي دار دست و پا مي زند ديگران را دور نگه دارند
چنان كه از پیكره ھا پیداست دژخیمان از ناآزمودگي ريسمان . برادر را روبروي چشم برادر به دار كشیدند
 ” .بیشترشان تا دقیقه ھا گرفتار شكنجه جان كندن بوده اند. ھا را چنان نینداختند كه زود آسوده گرداند

 
بھاين ترتیب ارتجاع با ھمدستي نظامیان تجاوزگر خارجي، انتقام خود را از انقالب گرفت بويژه كینه حیواني 

 . نسبت به علي مسیو با اعدام دونوجوان بي گناه او به خوبي ھويدا است 
او ازچھره ھايي به شمار . زندگي ومبارزه علي مسیو، ھمواره در خاطره مردم زحمتكش ايران زنده است

مي آيد كه در دوران نامساعد كنوني و يورش انديشه ھاي غیر انساني لیبرالیسم و انديويدوآلیسممي 
 .تواند سر مشق جوانان و مبارزان راه خوشبختي انسان قرار بگیرد

 . اوخاطره نازدودني پايداري تبريز در انقالب مشروطه يعني سرچشمه تاريخ معاصر ايران است
 

به نقل از نشريهً دنیا

Page 5 of 5 

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-3\279.htm


