
 ))قـتــــلگاه قهــرمانــان مشــروطه           ((           
 
 
مرهون فداکاری وجانبازی  بياری شده ومشروطيت ماآخون وطن پرستان  زادی وطن ما باآ 

ماجرای اعالم مشرطيت  .نامشان در سرلوحه تواريخ زينت است قهرمانانی است که امروز
ها درمطبوعات مختلف به زبانهای گوناگون بيان بار, ليون وشکست مستبدينپيروزی ِم, ايران

 ذربايجان که از رساله معروف ادوارد آتاريخچه حوادث عبرت انگيز  ولی قسمتی ازشده است
ن را نخوانده آکنون  تا بوده استخراج شده که شايد کشتارها و ناظرصحنه ها براون که خود

 .باشيد
چاپ کتاب معروف  ا ون انگليسی که پس ا زبر اين خالصه ای است ازيک رساله بقلم ادوا رد

به رشته )) مسئوليت انگلستان  و ترور وکشتار درتبريز(( بنام  ,تاريخ مشروطيت ايران
 .لندن منتشر گرديده است در مده وآتحريردر

کنسول  ,خان شجاع الدوله ومسترشپلی صمد ,نويسنده رساله پس ازتشريح جنايات روسها
 ذکری که درگزارشهای خود وزارت خارجه را يس درتهران ولانگسفارت  و انگليس درتبريز

وبرای اثبات درحادثه محاصره تبريزمسئول دانسته , نکرده اند ازکشتارهای بيرحمانه روسها
. عکسهائی را که تاکنون در ايران منتشرنشده به چاپ رسانده است, گفته های خود

 چنين ,ه محمدعليشاه وسايرمستبدينادواردبراون پس ازتشريح قيام مردم شجاع تبريزعلي
 :مينويسد

 ٧٠٠کمک  مد وباآ طايفه شاهسون به تحريک روسهابه تبريزصمدخان شجاع الدوله رئيس
فدائيان  منحل و توانست  کميته ملی را ,فرستاده بودندونفری که روسها ازاردبيل به کمک ا

 ,ان مرتکب شده بودقوای چنگيزخان دراير که تنها ای را بيرحمانه رانابود وکشتار
 .تکرارنمايد

مسترشپلی سرکنسول , بدست روسها وشجاع ا لدوله واشغا ل شهرتبريز ليوندازشکست ِمبع
 .به رسميت شناخت وموافقتنامه ای با وی امضاء کرد را حکومت او ,انگليس درتبريز

 
ا م قتل وع و که قوای روسها وشجاع الدوله شهررا ا شغا ل کردند ١٩١٢ژانويه ٢٢روز 

 ليون که به چنگ مستبدين وقوای روسِم هريک از. کشتاربيرحمانه ای راشروع کردند
قه ميکردند ليون را شِم اجسا د. ميگرفت شکنجه قرا ر بالفاصله کشته ميشد ويا مورد ,ميافتاد

ماده  هزا ر سرباز مسلح آ۵٠٠ وسها در شهر تبريز حدودر.  اويختندوبردر کوچه وبازا رمیآ
 جلوگيری  کنند ولی چون خودشان ا ز,  وحشيانه شجاع الدولهازعمليات ندـتوا نستداشتند ومي

تشی که شجاع آبلکه بر ,نه تنها ازادامه فجايع جلوگيری نميکردند ,کشتار مردم لذت ميبردند
عمل وروش کنسول انگليس در تبريز هم کمتر از روسها . دامن ميزدند, الدوله برافروخته بود

هيچگونه ذکری از , وزا رتخارجه انگلستان فرستادـه ی که در همان موقع بودر گزارش, نبود
وبدينجهت زمامدا ران ومردم انگلستان ا ز ,  وحشتناک تبريزبميان نياوردهشکنجه وقتلهای

واخر فوريه درآ: ادوا ردبرا ون مينويس.  ع بودندبی اطال ,روی ميدا د مظالمی که درتبريز
فشار وشکنجه های  ,مظالم ا ز ,مده بودندآه به اسالمبول من از مهاجرين وفراريانی ک

جريان ١٩١٢ سا ل تبريزمطلع شدم وهمانوقت درمجله منچسترگاردين به تاريخ نهم فوريه
 ,صادق الملک ,قته االسالمـدر اين مقاله ماجرای شهادت ث. منعکس کردم وحشيانه را کشتار

روسها . ز عاشورا را تشريح نمودم حاج علی دوافروش ونويسندگان روزنامه شفق در رو
در . ناميت منفجر ميساختندنهارا باديآبلکه خانه های  ,نه تنها مليون را ميکشتند ,وصمدخان
نجا را دوشقه کرده برطرفين آ ساکنين را کشتند وجسد کدخدای نفرا ز ٧۵د روسها ده حکم آبا

بقدری عبرت  ,نهابودآ ن که ا زهوادارا وصمدخان فجايع روسها .ويزا  ن کردندآدروازه 
سلماسی که درمجلس  ميرزا محمود.  نها عاجز است آ ازتشريح ور است که قلمآانگيز وتاثر



صمدخان درجلوچشمان او  افرا د .شکنجه بقتل رسيد صمدخان بادرمنزل  ,اول انتخاب شد
 .وسپس دماغش را بريدند  وردندآابتدا دوچشم ميرزا محمود را ازحدقه در

نهارا برای  آوحشتناکتر ديگری بدست من رسيد که همه ول ماه اوت اخبار وعکسهایا در
حوادثی که درجريان محاصره  از اخبار اطالع و ,اطالع مردم چاپ ومنتشر ميکردم

 من چون عضوکميته. تکميل گرديد  ,هنگاميکه باين شهر وارد شدم .شهرتبريزروی دا ده بود
 قصد ,به تهرا ن رفتم نجاآبه مسکو وبا کو واز  ز ا روپاا ,بين الملل جوانان مسيحی بودم
بصره وسپس به هندوستان بروم تادرکميته مزبورشرکت کنم  ,داشتم از راه همدا ن به بغدا د

کوبه  مجددا تصميم گرفتم از راه باد و ولی خرابی راه من را از رفتن به بغدا د منصرف کرد
در  ليون ايرانی از فجايع وکشتار روسها چند تن از ِمدرتفليس. وتفليس به انگلستان باز گردم 

که سفری باين شهرماتم  ومن را تشويق نمودند تبريزبرای من داستانهای وحشتناک نقل کردند
ن را قهرمان  آاز تفليس به تبريزوارد شدم وازنزديک ناظرحوادث شهری که بايد .زده بنمايم 

ن دروسط شهرمواضع مستحکمی داشتند مليون وفدائيا. بودم, نستاعالم مشروطيت دا
دستجات روسها . وازپناهگاههای خود بطرفدا را ن محمدعليشاه وروس ها تيراندازی ميکردند

مشروطه طلبان وا حدهای  ,پرا کنده بودند کاروا نسرا ها ا طراف شهر و وصمدخان در
ماه اوت  ٢٧شب  تا.  ميکشتند-,انها را محاصره وپس از زد وخورد ,کوچک تشکيل دا ده

حمالت مستبدين پايداری کرد ولی دربرابرفشار  برابر در ,ارک که مهمترين مرکز مليون بود
روسها روزبعد ا رک را اشغا ل  .قوای روسها وصمدخان اين نقطه حسا س تخليه گرديد 

روسی که ارک  ا فسر. درآوردند ی آن بـاهتـــــــزازوپرچم روسيه را بجای پرچم ايران برباال
 جسدی ازافسروياسربازروسی ديدند هرجا خود دستورداد  بافسران وافراداشغا ل کرده بـــودرا

بيرحمانه ديگری  سبب کشتار اين دستوروحشتناک؛.بالفاصله به تعدا دآ نها ازايرانيان بکشند
 الداتهای روسی داخل منازل اطراف ارک ميشدندُس .شدوبدينوسيله عده زيادی به قْتل رسيدند

 دژخيمان روسی به هرمنزلی که .پاره ميکردند ت قلب شکم اطفا ل وزنان بيگناه راوباقساو
 .آتـش ميـزدنـد  ميکشتند وسپس آ ن خانه را آنرا افرا د ميشدند؛ ردوا

ذا همع گرچه تيراندازی وگلوله باران شهرتمام شده بود؛ پس ازخاتمه جنگ وشکست مليون؛
صمدخان لـب هـای  بدستور .ردم ادامه داشتباسرنيزه کشتن وخفه کردن م زدن؛ لک دار

وبه پای عده ای نـــعل آهنـی  آنهارادرحوض خفه ميکردند مشـروطـــه خواهان راميدوختند؛
  .کــوبيده درشهر ميــگردانيدند 

ن اولی نها ل مشروطه ازخون آ نــ  ومردانه جان دادندهمه شهـيد شدند قهرمانان مشروطـيت؛
 .منکوب ساخت  را ظلم واستبدا د الت؛وحق وعد آبياری گرديد

 وحکومـت بسزای اعمالشان رسيدند د؛اگرچه سرانجام کسانيکه آنهمه مرتکب فحايع شده بودن
چنـدی بعدهمين حکومت مشروطه که بدست قهرمانان آزا ده  اما ؛شروطه درايرا ن مستقرشدم

ـدعــيان ياری شرق وغرب وباهمدستی م اـب درکشورمان ايران برقرارشده بود؛
 مرجـع تقــليدونايب برحق امام زمان ميدانست؛ را که خــود روشنــفکــری؛ بدست يک شياد

م جمهوری من درآوردی محمدعليشاهی بنا ديگری بجای استبدا د ظـلم وجور و برچيده شـد
ظلم وستم اين جمهوری من درآوردی درطول  .شورمان ايران پهن شــدـواليــــت فـــقــيه در ک

سفيد کـرده  سا ل اخــيرچنـان گسترده بــوده که روی جنايتکاران همه دورا ن تاريخ را٢۵
 .اســت 

وبابـختی زيادتـر  نمائـی اميد بخش تر؛ دور انقـالب تازه مشروطيـت ميتواندايـن باربا
    .ازانقـــالب نخستيــن راه رابريـک دموکراسـی وا قعی بگـشايد 

    
    

 :تهيه و تنظيم
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