ﺳﺘﺎرﺧﺎن ،ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ،ﭘﺮوﻳﺰ داورﭘﻨﺎﻩ
ﮐﻮی و ﺑﺎزار ﺗﻮ ﻣﻴﺪان ﺳﭙﺎﻩ دﺷﻤﻦ
ﺷﻴﻬﻪ ی اﺳﺐ و هﻴﺎهﻮی ﺳﻮاراﻧﺖ ﮐﻮ؟

ﺷﻔﻴﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ )م  .ﺳﺮﺷﮏ(

اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﯾﮑﯽ از درﺧﺸﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ
ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻓﺪاﮐﺎرﯾﻬﺎ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻴﻬﺎی ﻣﺒﺎرزان و ﻣﺠﺎهﺪان ﺧﻮد را
ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ و از ﺁزادی و ﺁزاداﻧﺪﯾﺸﯽ ﺁﻧﺎن ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﺁورﯾﻢ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻬﻨﺴﺎل ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﻣﺸﺤﻮن از ﺟﻨﺒﺶ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﺮوم ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم و ﭼﻬﺮﻩ هﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﺁﻧﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺒﺎران و
ﺳﺘﻤﮕﺮان و در راًس اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎ اﺳﺖ.
ﮐﺎوﻩ ﺁهﻨﮕﺮ  ،ﯾﻌﻘﻮب روﯾﮕﺮ و ﻧﺎدر ﭘﻮﺳﺘﻴﻦ دوز ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗـﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ  ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ
ﺑﺮدﻩ و ﻣﺒﺎرزﻩ را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻴﺮوزی رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ اﻧﺪ  ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻨﺪ.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺒﻪ داﺧﻠﯽ  ،ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻴﺰ از اواﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺎﺟﺎر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن اﯾﺮان ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺟﻨﮕﻬﺎی اﯾﺮان و روس اﯾﺮاﻧﻴﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر روﺳﻴﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻨﮕﻬﺎی هﺮات اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻌﻨﻮان
ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻴﮑﻨﺪ .
ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻴﺮزا رﺿﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ  ،ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
زدﻩ ﺑﻮدو ﺑﺎ هﻤﺎن ﻟﺤﻦ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار از ﺁن دﻓﺎع ﮐﺮد و ﺑﺪون ﺁن ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺣﻘﻪ ﺑﺎزی و ﻟﻔﺎﻇﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﻮد  ،ﻣﺮد و
ﻣﺮداﻧﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﻪ ﻣﺮدم ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﻦ ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد " ﺑﻠﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﺎ وارد ﺣﺮم ﺷﺪم و
ﻗﻠﺐ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﺎ را ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر هﺪف ﻗﺮار دادم ".ﻧﺸﺎﻧﻪ روﺣﻴﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻋﻼج
ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر و زور اﺳﺖ.
اﻣّـﺎ در ﻣﻴﺎن هﻤﻪ ﻓﺮازهﺎی اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ  ،ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاهﯽ ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ و در ﻣﻴﺎن هﻤﻪ ﭼﻬﺮﻩ هﺎی ﺁن
ﺳﻴﻤﺎی ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺟﻼﺋﯽ دﯾﮕﺮ دارد .
ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺳﺮرﺷﺘﻪ ﻧﺒﺮد اﺻﻠﯽ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺸﺎهﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ ﮐﻒ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ
ﺑﺴﺎط ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ او را در هﻢ ﻧﭙﻴﭽﻴﺪ  ،ﺁرام ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻨﺸﺴﺖ.
رهﺒﺮ ﺑﯽ رﻗﻴﺐ ﻧﻬﻀﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم در اﯾﻦ زﻣﺎن از ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ  ،ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ و ﺻﻔﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﭘﺎﻓﺸﺎری  ،ﻣﺮداﻧﮕﯽ و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺳﺘﺎرﺧﺎن و وﻓﺎدارﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم در راﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﺠﺎوز ﺧﺎرﺟﻴﺎن و ﺻﺤﺖ ﻧﻈﺮش در اﻧﺘﺨﺎب راﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﺒﺮ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد در اﯾﻦ راﻩ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ او ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺷﺎﻣﺦ در ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺮﻩ هﺎی
درﺧﺸﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دادﻩ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺼﺎﺋﻞ و ﺻﻔﺎت ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﺧﺎن اﺟﺎزﻩ داد ﮐﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎدﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎهﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺁن ﺑﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ رهﺒﺮی و ﭘﻴﺸﻮاﺋﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻧﺎﺋﻞ ﺁﯾﺪ.

ﺳﺘﺎرﺧﺎن  ،ﻗﻬﺮﻣﺎن درﺧﺸﺎن ﺳﺘﺎرﻩ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ وﺳﺮدار ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ  ١٢٤٥ﺷﻤﺴﯽ در
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻗﺮﻩ داغ و در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد.
ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﭘﺲ از ﮐﻮچ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن دﻻورﯾﻬﺎ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺳﺘﻢ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ،ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ
زﺑﺎﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎد.ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ  ،ﺁﺷﮑﺎر اﺳﺖ  ،ﻣﺮدی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ و ﻗﻮی هﻴﮑﻞ ﺑﺎﭼﺸﻤﺎﻧﯽ روﺷﻦ و
ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ در ﮐﻮﭼﻪ هﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰﺑﺎ رﺷﺎدت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوهﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در راس ﻣﺠﺎهﺪان ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺎن دراﯾﺖ و ﻧﺒﻮغ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺮﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و از ﺳﻮی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮدار ﻣﻠﯽ ﻣﻠﻘـﺐ ﺷﺪ.
در روزﮔﺎران ﺳﺨﺖ ﻗﻴﺎم ﺗﺒﺮﯾﺰ و در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﺰاران ﺳﭙﺎﻩ ﺧﻮﻧﺨﻮار اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ از ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و رﺷﺎدت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد  ،ﻧﻬﻀﺖ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ
رهﺒﺮی ﻧﻤﻮدﻩ  ،ﺁن را از ﻇﻠﻤﺎت دوران ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻴﺮوزﯾﻬﺎی ﺑﻌﺪی و ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻧﻴﺮوهﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺗﺒﺮﯾﺰ و
ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان رهﻨﻤﻮن ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﺮدار ﻣﻠﯽ در ﭘﻴﮑﺎرهﺎی رهﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ،ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮاﻧﻘﺪری ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﺁزادی
ﮐﺸﻮر ﮐﺮد  .در اﯾﻦ زﻣﺎن در اﯾﺮان ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺁزادی ﻧﺒﻮد
ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻮاد ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﻮد  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﮔﺎهﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دﻗﺖ و اﻣﻌﺎن
ﻧﻈﺮ ﺧﺎص در ﻣﻮرد ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﺮات ﺻﺤﺖ ﺁﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮدﯾﺪ  ،دو دﻟﯽ و ﺗﺰﻟﺰل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدﮔﺎن
زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ.
هﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ ﺗﻘﯽ زادﻩ هﺎی ﻣﺤﻘﻖ !! )ﮐﻪ ﺑﻪ راﻩ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ( ﻣﻴﺪان را ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺬاردﻩ و ﻓﺮار ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،
ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻩ  ،راﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دژﺧﻴﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋـﻠﻴﺸﺎﻩ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و ﺻﺪای ﺷﻠﻴﮏ ﺗﻔﻨﮕﻬﺎی او
و ﯾﺎراﻧﺶ  ،وﻟﻮﻟﻪ ی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎزاﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺗﺤﮑﻴﻢ ﭘﺎﯾﻪ هﺎی اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻣﺤﻮ ﮐﺮد.
ﺳﺘﺎرﺧﺎن هﻤﻴﺸﻪ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد و در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮕﻴﺪ و هﺮ ﮔﺰ ﺧﻴﺎل ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮد راﻩ ﻧﺪاد.
داﺳﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ اش در ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﭘﺮﭼﻤﻬﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮ ﺳﺮ در ﺧﺎﻧﻪ هﺎ در ﺑﻌﺾ
ﻣﺤﻼت ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻣﺒﺎرزﻩ در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﯽ هﺰار ﺳﺮﺑﺎز و اﺟﻴﺮ دوﻟﺘﯽ  ،ﻋﺪﻩ ی ﻗﻠﻴﻞ او را در
ﻣﺤﻠﻪ اﻣﻴﺮﺧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺨﺖ ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﺑﻴﺮق هﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ از ﺟﺎی ﺟﻨﻴﺪ و ﺗﺎ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻴﺎورد  ،از ﭘﺎی ﻧﻨﺸﺴﺖ.
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﻗﺪﻋﻠﻢ ﮐﺮد  ،ورق را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺎهﮑﺎر ﺧﻮد ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزﻩ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺮدم دﻟﻤﺮدﻩ
داد .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮارﻩ هﺎی اﻧﻘﻼب را ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﺪﻧﺪ هﻨﻮز اﺧﮕﺮی از ﺧﻄﻪ ای از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺁن رو ﺁوردﻩ و دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮر ﺁن روﺷﻨﯽ دادﻧﺪ.
ﺳﺘﺎر ﺧﺎن ﺷﺠﺎﻋﺖ را ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ  ،رزﻣﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی  ،ﺳﭙﺎهﻴﮕﺮی را ﺑﺎ دراﯾﺖ  ،و ﺻﺪاﻗﺖ را ﺑﺎ ﻣﺮدم دوﺳﺘﯽ ﺗﻮام
داﺷﺖ.اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺁزادی ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ هﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺴﺎس و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮﭘﺎی
اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺘﺒﺪاد  ،ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺟﻮاب دﻧﺪاﻧﺸﮑﻦ اﯾﻦ " اﺳﺐ ﻓﺮوش ﺑﻴﺴﻮاد " ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل روس در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ هﺮ ﺣﻴﻠﻪ او را از ﺟﻨﮓ
ﺑﺎزداﺷﺘﻪ و وادار ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺗﺰار روس را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺣﻤﻠﻪ
دوﻟﺘﻴﺎن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،در روزﮔﺎری ﮐﻪ وﮐﻴﻞ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺗﺒﺮﯾﺰ  ،ﺗﻘﯽ زادﻩ در ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﻴﺲ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد  ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﻴﻞ
ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ وی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ اش درﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﻴﺎن در اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻮد.
ﺳﺘﺎر ﺧﺎن در ﺟﻮاب ﮐﻨﺴﻮل روس ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد " ژﻧﺮال ﮐﻨﺴﻮل  ،ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ هﻔﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﻴﺮق اﯾﺮان ﺑﻴﺎﯾﺪ  .ﻣﻦ زﯾﺮ
ﺑﻴﺮق ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻧﺮوم".
ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺖ راﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﯽ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮد و در اﯾﻦ راﻩ ﻣﺮداﻧﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺮد .وی ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺧﻴﺎﻧﺖ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎزان ﺣﺮﻓﻪ ای ) ﺁﻧﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮوزی ﻣﺠﺪد ﻣﺸﺮوﻃﻪ  ،ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزﻩ را ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺬاردﻩ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺛﻨﺎﮔﻮﺋﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺸﺎﻩ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ( در ﺣﻖ او ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻧﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ او را ﻋﻠﻴﻞ و ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ  ،هﺮ ﮔﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﺎﻩ ﻃﻠﺒﯽ و ارﺿﺎی هﻮس ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺮﻓﺖ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺎدﻩ و ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻣﻴﮕﻔﺖ " ﻣﻦ ﺳﮓ ﺗﻮدﻩ هﺴﺘﻢ و ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﭘﺎﺳﺒﺎن اﯾﻦ ﺗﻮدﻩ ﺑﺎﺷﻢ".

ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﻤﺮدی ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺳﺘﺎرﺧﺎن در ﺁن روزهﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﭘﻴﺮوزی درﺧﺸﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﯽ رﺣﻢ
و ﺳﺮﺗﺎﭘﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ واداﺷﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻧﺎم ﺳﺘﺎرﺧﺎن ،ﺳﺮدار ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻴﻬﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰﯾﺎن و ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ
در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺟﺮاﯾﺪ دﻧﻴﺎ  ،ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ از ﺳﻮی ﻧﺸﺮﯾﺎت " ﺑﻮﮐﺎﭼﻒ" و " ﮔﺎرﯾﺒﺎﻟﺪی" ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزﯾﻬﺎی ﻣﺠﺎهﺪان ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﻐﻴﺮ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻩ و ﻓﺎﺗﺤﻴﻦ ﺗﻬﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﻴﻞ دوﻟﺖ زدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺠﻠﺲ و اﺳﺘﻴﻼی اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﻐﻴﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ
دﻻوری و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ و در ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺁﻧﺎن  ،ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭘﺎرک اﺗﺎﺑﮏ ﮐﻪ در ﺁن ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻠﺖ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ  ،ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻮﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ
از ﺁن ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻮار ﮐﻪ درﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺮداد  ١٢٨٩ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ
دوﻟﺘﯽ ﭘﺎرک اﺗﺎﺑﮏ را ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﮐﺮدﻩ و ﺳﺮدار ﻣﻠﯽ را از ﭘﺎ زﺧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدﻩ و در ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان و اﯾﺎدی ﺁﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ هﻤﺎن ﮐﻬﻨﻪ درﺑﺎرﯾﺎن و ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن
اﻧﺪاﺧﺖ .ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﺮد ﺑﺎغ اﺗﺎﺑﮏ زﻣﻴﻨﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﺎذق ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﭘﺎی او ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﻴﺪ
و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و اﻧﺪی ﭘﺲ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺟﺎﻧﮕﺪاز در ﺗﻬﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد  ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٥ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ  ١٢٩٣ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
١٦ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩١٤ﻣﻴﻼدی در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎرﻩ ای در ﺗﻬﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ٤٨ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ  ،ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﺮدﻣﯽ
هﺎ ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.

ﻣﺰار اﯾﻦ ﮔﺮد دﻻور ﮐﻪ ﺁزادﯾﺨﻮاهﯽ ﺻﺎدق ﺑﻮد  ،در ﺑﺎغ ﻃﻮﻃﯽ ﺷﻬﺮ ری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﺎغ اﺗﺎﺑﮏ  /ﺗﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻣﻴﺮﺧﻴﺰ  /ﯾﮏ ﺟﺎدﻩ ﺧﻮن  /ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺷﻬﻴﺪ را  /هﻤﭙﺎی ﺷﺒﮕﺮﯾﺰی اﯾﻦ ﻓﻮﺟﻬﺎی
ﺑﯽ ﺳﺮدار  /هﻤﺮاﻩ ﻣﯽ ﺑﺮد /ﺗﺎ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ " ﺳﺘﺎر "  " /ﺳﺘﺎر "  /ﺑﺮ ﮐﻮهﻪ درﯾﺪﻩ زﯾﻦ  /ـ را ﻧﺸﮑﺎﻓﺘﻪ  /ﺑﺎ ﺁن ﮔﻠﻮی ﺧﻮﻧﻴﻦ ﭼﻪ
ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ / .ﺁواز اﯾﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ /... / .ﺑﺎد از هﺮاس ﺷﺐ  /در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎران  /ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﻩ  /ﺗﺎ
ﺧﻔـﻴﻪ ﮔﺎﻩ اﯾﻤﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪ  /و از ﺳﺘﻴﻎ ﺳﺮﺑﯽ اﻟﺒﺮز /اﯾﻦ ﺻﺒﺢ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ /ـ ﮐﻪ ﻣﯽ روﯾﺪ  /ﺁواز ﺗﺎزﻩ ﻋﺎﺷﻖ هﺎﺳﺖ  /ﺁواز اﯾﻦ

ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ) .اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ(
ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ راﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺸﺎهﯽ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزان و ﻣﺠﺎهﺪان اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺸﺎن داد  ،راهﯽ ﮐﻪ هﺮ زﻣﺎن  ،اﮔﺮ هﻤﻪ راهﻬﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺴﺘﺒﺪﯾﻦ ﻣﺴﺪود
ﮔﺮدد  ،هﻨﻮز هﻢ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دﯾﮑـﺘﺎﺗﻮرهﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
درﺁﺋﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ در ﺗﺠﻠﻴﻞ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ هﻤﻪ ﻣﺒﺎرزان و ﻣﺠﺎهﺪان و ﺳﺮدارﻣﻠﯽ ،
ﺳﺘﺎرﺧﺎن  ،اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﮑﻮﺷﻴﻢ.
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