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شکست روس و انگلیس نتیجه پایداری تبریز
جلیلنایبیان

استادتاریخدانشگاهتبریز

تاریــخ مشــروطیت و فرجــام مواجهــه
مشــروطهخواهان و محمدعلیشــاه را میتــوان
از منظــر پایــداری مــردم تبریــز و آذربایجــان و
درنتیجــه ،شکســت سیاســتهای الکســاندر
ایزوولســکی وزیــر امــور خارجــه روســیه و ســر
ادوارد گــری همتــای بریتانیایــی بازخوانــی کــرد.
دوران نهچنــدان طوالنــی محمدعلیشــاه قاجــار،
بــه جــدال و کشــمکش او بــا مشــروطهخواهان
گذشــت و او درنهایــت اولیــن پادشــاهی بــود کــه
بــرای حــذف مخالفــان سیاســی خــود از ابــزار
کودتــا بهــره گرفــت .محمدعلیمیــرزا در تبریــز
متولــد شــده ،ســه ســاله بــود کــه او را بــه تهــران
بردنــد و در 12ســالگی بــه تبریــز بازگرداندنــد.
نخســتین منصــب او ســرکردگی فــوج امیریــه-
قــراول مخصــوص ارک حکومتــی تبریــز _ بــود.
دوره کودکــی ،نوجوانــی و جوانــی هــر شــخص،
دوره فراگیــری دانــش ،تجربــه و مهــارت اســت تــا
مایههــا و زمینههــای الزم را بــرای نقشآفرینــی
دارا شــود .کتــاب «تاریــخ بیــداری ایرانیــان»
ناظماالســام کرمانــی بیانگــر ایــن دوره از
خصوصیــات زندگــی محمدعلیشــاه اســت.
توطئهمحمدعلیشاه
توطئــه محمدعلیشــاه ،مرتجعــان و حامیــان
امپریالیســم شــرقی و غربــی آنــان بــرای نابــودی
نهضــت مشــروطیت انقالبیــون تبریــز را ناچــار
کــرد تــا دوبــاره مســلح شــوند .بدینترتیــب
جنــگ داخلــی میــان قزاقهــا و فئودالهــا از
یکســو و انقالبیــون از ســوی دیگــر آغــاز شــد.
بــه دســتور شــاه طرفــداران انجمــن اســامیه
در اوایــل ژوئــن ( 1908خــرداد  1287ش ).بــه
محــات امیرخیــز و خیابــان حملــه کردنــد و
نیروهــای ارتجــاع بــه رهبــری میرهاشــم حمــات
خــود را شــدت دادنــد و موفــق شــدند تــا اواخــر
همــان مــاه محــات دوچــی ،ســرخاب ،ششــگالن
و باغمیشــه را در دســت گیرنــد .محلههــای واقــع در
شــمال مهــرانرود نیــز بــه اســتثنای امیرخیــز بــه
دســت ضدانقالبیــون افتــاد )1(.بــا توجــه بــه اینکــه
مشــروطه در تمــام ایــران شکســتخورده بــود و
محلــه کوچــک امیرخیــز در محاصــره قرار داشــت،
هیچکــس بــاور نمیکــرد ســتارخان قــادر
باشــد ایســتادگی کنــد و بــا آن ســخن تاریخســاز
نماینــده دولــت روس را نــاکام گــذارد( )2کربــای
علــی میســیو بــا اســتفاده از تجــارب و مدیریــت
خــود بــه آمادگــی جــدی بــرای نبردهــای آینــده
پرداخــت .نخســتین واحــد ســپاه انقالبــی بــه
رهبــری ســتارخان تشــکیل شــد .در محــات
ســنگرها و اســتحکامات ســاخته شــد .بــا افزایــش
تعــداد مجاهــدان نظــم و انضبــاط میــان آنــان
افزایــش یافــت .در همــان روزهــا لنیــن کــه وقایــع
انقالبــی تبریــز را تعقیــب میکــرد ،اظهــار مـیدارد
«مبــارزه خونیــن تبریــز و موفقیــت انقالبیونــی
کــه بــه کــرات متحمــل ضربــات ســنگین شــدند
بــه خوبــی نشــان میدهــد برنامههــای شــاه
کــه موردتاییــد روسهایــی ماننــد لیاخــوف و

دیپلماتهــای انگلیســی بــود بــا جدیتریــن
مقاومــت از پاییــن روبــهرو شــد )3(.علیرغــم
ایســتادگی و مقاومــت ،مجاهــدان موفــق بــه
شکســتن حصــر تبریــز نشــدند .اهالــی تبریــز بــه
علــت گرســنگی و تحریــم مجبور بــه خــوردن علف
و یونجــه میشــدند ،حتــی تعــداد کثیــری از مــردم
بــه آن هــم نمیتوانســتند دسترســی پیــدا کننــد.
درنتیجــه مســدود شــدن راههــای مواصالتــی
گرســنگی بــار دیگــر در شــهر آغــاز شــد.
نماینــدگان دیپلماتیــک دولتهــای امپریالیســت
اذعــان میکردنــد کــه مــردم از فشــار گرســنگی
بــه کنســولگریها هجــوم آوردنــد .ضــرورت
دارد دولتهــای آنــان بــه مداخلــه نظامــی دســت
بزننــد )4(.در نتیجــه ایســتادگی و مقاومــت مــردم
تبریــز تضــاد سیاســی در میــان عاقــدان قــرارداد
منحــوس 1907بــه وجــود آمــد .محمدعلــی شــاه
زمانــی کــه بــر تخــت شــاهی نشســت بــه غلــط،
بــه همدلــی لنــدن بــا اردوگاه مشــروطهخواهان
ظنیــن بــود ،ایــن گمــان البتــه بیدلیــل نبــود،
بعضــی معترضــان ایرانــی کــه خواهــان تاســیس
عدالتخانــه بودنــد ،مدتهــا از روابــط نزدیــک بــا
ســفارت بریتانیــا برخــوردار بودنــد .تقاضــای ایجــاد
یــک ســلطنت مشــروطه نخســتینبار از ســوی
معترضــان مطــرح شــد کــه در تابســتان1285
شمســی -اگرچــه بــدون تاییــد رســمی لنــدن -در
ســفارت بریتانیــا بســت نشســته بودنــد .بنابرایــن
عجیــب نبــود محمدعلیشــاه تربیتشــده
معلــم روســی پــس از رســیدن بــه ســلطنت روابــط
نزدیکتــری بــا ســفارت روســیه برقــرار ســازد.
سیاستروسیهدرایران
واقعیــت آن بــود کــه آن زمــان سیاســت روســیه
در ایــران و تمایــات شــاه دســت بــر قضــا همخوانی
یافتــه بــود بــا در نظــر گرفتــن خصومــت مشــترک
شــاه و ســنپترزبورگ نســبت بــه مشــروطیت،
ایــن دو دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا مجلــس
مشــروطه در ایــران را نابــود کننــد .در چنیــن
شــرایطی بــا در نظر گرفتــن انقــاب 1905روســیه
کــه بــه اســتقرار نظــام پارلمانــی (دومــا) انجامیــد
و متعاقــب آن تالشهــای مقامــات نظــام تــزاری
بــرای ســرکوب دومــا طبیعــی بــود .از نقطــه نظــر
ســنپترزبورگ گســترش مشــروطهخواهی
در منطقــه بــه صــاح نبــود .چنیــن بــود
کــه ســنپترزبورگ در تضعیــف جنبــش
مشــروطهخواهی ایــران همــراه محمدعلــی شــاه
شــد .روسهــا بــرای ایــن کارانگیــزه حفــظ نفــوذ
خــود در ایــران را نیــز داشــتند بــا ایــن مالحظــه که
ســوءظن مشــروطهخواهان بــه روســیه آرامآرام
از ظــن آنهــا بــه لنــدن بیشــتر میشــد و اگــر بــه
قــدرت میرســیدند مدافــع قطــع مداخلــه آنهــا
در امــور ایــران میشــدند .روســیه همچنیــن،
نهضــت مشــروطهخواهی ایــران را بالقــوه منبــع
الهامــی بــرای مطالبــات پارلمانــی و انقالبــی در
منطقــه و اصالحــات گســترده در خــود روســیه
میدانســت و بــه همیــن دلیــل میکوشــید آنهــا
را مهــار کنــد .در محاصــره تبریــز و جنــگ داخلــی
در ایــران روســیه از حضــور انقالبــی کشــورش
(آذربایجانیهــا ،گرجیهــا و ارمنیهــا)
در صفــوف مشــروطهخواهان ایرانــی کــه در
مقابــل نیروهــای وفــادار تحتالحمایــه روســیه

میجنگیدنــد نیــز بــه خشــم آمــده بــود .وزیــر
خارجــه بریتانیــا ســر ادوارد گــری بعــد از قــرارداد
 1907بــه ســبب مدارایــش در برابــر مداخلــه
روسهــا و فجایــع و وحشــیگریهایی کــه در
تبریــز و آذربایجــان بــه وجــود آورده بودنــد ،هــدف
حمــات شــدید منتقــدان قدرتمنــد داخلــی و
خارجــی قــرار گرفتــه بــود .نزدیکــی محمدعلــی
شــاه و روســیه شرمســاری سیاســی قابلتوجهــی
بــرای وزیــر خارجــه بریتانیــا بــه ارمغــان آورد .بــا
افزایــش کمکهــای روســیه بــه شــاه ســرکش،
بحــران ایــران وبــال گــردن گــری شــد ،بــه قــول
خــود او «ایــران بیــش از هــر موضــوع دیگــری
مــرا بــه ســتوه آورده بــود» )5(.بریتانیــا در تــاش
بــرای جلوگیــری از وخامــت بیشــتر بحــران ایــران
بــه نفــع ناصرالملــک نخســتوزیر وســاطت
کــرد و توانســت تمامــی اعضــای کابینــه را از بنــد
برهانــد و اماننامــهای بــرای خــروج نخســتوزیر
از کشــور بگیــرد .پــس از ایــن جریــان ،نشــریات
مشــروطهخواه همچــون مســاوات ،انجمــن غیبــی
تبریــز بــه رهبــری کربالیــی علــی مســیو بــر
شــدت حمــات بــه شــاه افزودنــد و انجمنهــای
مذکــور تلگرامهایــی بــه بخشهــای دیگــر
کشــور فرســتاد کــه در آن خواهــان برکنــاری شــاه
شــده بودنــد .در چنیــن شــرایطی ،هرچنــد کــه
گــری در ظاهــر میکوشــید روســیه را از اتهــام
همدســتی در کودتــا تبرئــه کنــد و بــه همــکاری بــا
همتــای روســی خویــش الکســاندر ایزوولســکی ،در
مســائل ایــران ادامــه م ـیداد ،امــا چنــدان همدلــی
بــا شــاه نداشــت .از نقطــه نظــر گــری ،فــدا شــدن
جنبــش مشــروطه ایــران بهایــی بــود کــه بریتانیــا
بــرای بــه دســت آوردن دوســتی روســیه در مقابــل
آلمــان و متحــدان او میپرداخــت .بــا ایــن حــال در
چنیــن شــرایطی تعــدادی از نماینــدگان مجلــس و
مشــروطهخواهان بــه ســفارت بریتانیــا در تهــران
پنــاه بــرده بودنــد .پیــش از ایــن گــری در نامــهای
بــه ســفیر بریتانیــا درتهــران ضمــن نوشــتن
اینکــه۱۴هــزار نفــر در بــاغ تابســتانی ســفارت
در قلهــک بســت نشســتهاند و بــا اعــام اینکــه
دیــر یــا زود شــاه هــم بــه جمــع آنهــا خواهــد
پیوســت بستنشــینی را بــه تمســخر گرفــت.
چهــار روز بعــد کــه تعــداد بستنشــینان بــه
۲۰۰نفــر رســیده اســت و بــا اطــاق لغــت ایهــامدار
 Bastardکــه ظاهــرا معنــی بستنشــینان

داشــت امــا در حقیقــت «حــرامزاده» فرزنــد
نامشــروع را از آن مــراد کــرده بــود بــار دیگــر
خواســته واقعــی خــود را در عدمحمایــت از
حــرکات ایــن چنینــی علنــی کــرد )6( .گــری
کــه دیگــر از مســاله ایــران بــه ســتوه آمــده بــود
ســرانجام بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اشــغال تبریــز
توســط روسهــا تنهــا راه ســریع پایــان دادن بــه
جنــگ داخلــی ایــران خواهــد بــود .اگرچــه علنــا
تصریــح کــرده بــود کــه مــا «نبایــد بــا اعطــای وام،
یــا هــر طریــق دیگــری ،از شــاه حمایــت کنیــم،
مادامــی کــه او بــه سیاســتهای فاجعــه بــار
خویــش ادامــه میدهــد» .و در مجلــس عــوام
بریتانیــا گفتــه بــود کــه حکومــت شــاه «یکــی از
بدتریــن حکومتهایــی اســت کــه کشــوری
تاکنــون داشــته اســت» .تــا پیــش از ایــن واقعــه
دیگــر تردیــدی نمانــده بــود کــه نیروهــای روس
بــا تاییــد انگلســتان ب ـهزودی وارد تبریــز خواهنــد
شــد.بدینترتیــبشــاهبــهناگهــانتغییــرموضــع
داد.یکــیازعلتهــایایــنتغییررویــهشــاهتوافــق
لنــدنوســنپترزبورگبــودکــهمیگفتنــدتــا
زمانیکــهشــاهبــهتوافقــیبــامخالفــانخویــش
دســتنیافتــهاســتنبایــدبــهاووامدادهشــود.علــت
دیگــر ،پیشــروی نیروهــای مشــروطهخواه بــه
ســمتپایتخــتبــوده،گــریبــرایآنکــهدوســتی
روســیهرادرمقابــلآلمــانبــهدســتآوردبــهنفــوذ
بیشــترروســیهدرشــمالایــرانراضــیبــود.مادامــی
کــههیــچبخشــیازخــاکایــرانرابــهخــاکخــود
ملحــقنکنــدودرپایتخــتایــرانکــهدرقــرارداد
 1907درحــوزهنفــوذروســیهقــرارگرفتــهحضــور
نظامــینداشــتهباشــد.درنتیجــهموفقیــتمدافعان
تبریــزوبهطــورکلــیپیــروزیجنبــشمشــروطیت
درآذربایجــانبــهگســترشنهضــتدروالیــاتو
ایاالتــی چــون اصفهــان ،تهــران ،رشــت و ...منجــر
شــد و نهایتــا مقاومــت مــردم تبریــز سیاس ـتهای
اســتعماری دو قــدرت امپریالیســتی شــرق و غــرب
را خنثــی کــرد ،بــه ایــن وســیله نــام پرافتخــار
تبریــز و آذربایجــان در افــکار و اذهــان عمومــی
مجــددا ثبــت شــد.
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