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مشروطه به عنوان یک حرکت و اتفاق 
مهــم در تاریــخ ایــران کــه جریان ها و 
افــراد مختلف از ســایق و تفکرات و 
دیدگاه هــای گوناگــون را در خود جای 
داده اســت، دارای آثــار و عبرت هــای 
فراوان است که می توان با مطالعه در 
آن ها، از یــک برهه تلخ تاریخ معاصر 
ایران به بهترین نحو تجربه اندوخت و 
برای رسیدن به اهداف بلند ملت ایران 

و علمای مجاهد تاش کرد.
یکــی از جدی تریــن علــل انحــراف و 
در  عدالتخواهــی  نهضــت  شکســت 

1 . فرهنگ معین، واژه نفوذ.

ایــران، نفــوذ بیگانــگان در آن بود که 
یادداشــت زیر نگاهــی اجمالی به آثار 
نفوذ در مشروطه بر اساس فرمایشات 
رهبــر معظم انقــاب اســامی دارد. 
نفــوذ در لغــت بــه معنای اثــر کردن 
در چیــزی و یا داخل شــدن در چیزی 
اســت1 و در اصطــاح علوم اجتماعی 
و سیاســی به قدرت و فعالیتی گویند 
که مســتقیم و یا غیرمستقیم، منجر 
به تغییر رفتار و یا گفتار دیگران شود. 
نفوذ دارای اشــکال مختلفی است که 
استعمارگران، برای انحراف مشروطه، 

انحــاء آن را در ایــران به کار بســتند و 
توانســتند بــا اجرای آن در اندیشــه و 
فکــر خواص و مــردم و ســاختارهای 
سیاسی کشور، مســیر حرکت مردم را 
منحرف کنند و مشــروطه که قرار بود 
اهرمی برای کنترل سلطنت در ایران و 
اجرای احکام اسام باشد به ضد خود 
یعنی استبداد مطلقه رضاخانی منجر 
شد. اهم سرفصل های مربوط به آثار 
نفوذ در مشــروطه که در بیانات مقام 
معظم رهبری به آن اشاره شده است 

در ادامه می آید:

مرتضیعبداللهی
مدرسوپژوهشگر

آثار نفوذ
درنهضت مشروطه

در کالم رهبر انقالب



شماره دوم
۳۱مرداد ۱۴۰۱

اختالفبینمردموعلما■
»آنچه در مشــروطه مردم را به میدان 
آورد، عبارت بود از حضور علمای تراز 
اّولی مثل مرحوم شیخ فضل اهلل نوری، 
مثــل مرحــوم ســّیدمحّمد طباطبائی، 
مثل مرحوم سّیدعبداهلل بهبهانی؛ اینها 
علمــای بزرگ بودنــد؛ در تهــران و در 
تبریز علمای بزرگ، در اصفهان علمای 
بزرگ، در بعضی از شــهرهای دیگر هم 
فــارس همین جــور،  در  همین جــور، 
علمای بزرگ جلو افتادند و مردم دنبال 
این هــا آمدند؛ منتها خــب انگلیس ها 
اینجا زرنگ تر از ما بودند؛ هم بین علما 
اختــاف ایجاد کردند ]هم بین مردم[. 
در تهــران بین آن دو بزرگوار و شــهید 
بزرگوار شــیخ فضل اهلل نوری اختاف 

ایجاد کردند.«۲

جداکردنمردمازنهضتها■
»در نهضــت مشــروطیت، انگلیس ها 
بــا مکــر و کلک خودشــان، بــا حیله و 
خدعــه ی خودشــان، آمدند بــر امواج 
مشــروطیت ســوار شــدند، مــردم و 
رهبران مردمی را کنار زدند؛ مشروطیت 

سر از قلدری رضاخان درآورد.«3

۲ . دیدار با مردم قم در 139۵/10/19 .
3 . دیدار عمومی با مردم کرمانشاه در 1390/7/۲0.

4 . پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در 13۸0/0۵/11.
۵ . دیدار با شورای مرکزی و کمیته های علمی همایش یکصدمین سالگرد مشروطیت در 13۸۵/۲/9.

6 . دیدار با مردم قم در 139۵/10/19 .
7 . دیدار با شورای مرکزی و کمیته های علمی همایش یکصدمین سالگرد مشروطیت در 13۸۵/۲/9.

سلباعتمادمتدینین■
»یکــی از عواملــی که موجب شکســت 
مشــروطیت در ایران شــد، این بود که 
متدّینیــن بعد از مدتی احســاس کردند 
کأنّه کار به ســمت بیدینی پیش میرود. 
جنجــال زیــاد مطبوعاتی کــه آن وقت 
همه ی انگیــزه ی خودشــان را این قرار 
داده بودند که به مقّدسات دینی حمله 
کنند - البته کسانی که در مشروطیت با 
اساس دین و مظاهر دینی و اعتقادات 
دینی و روحانیت و با این طور چیزها در 
مجامع به صورت قلمی و شعاری مقابله 
و اهانت میکردند، عّده ی زیادی نبودند، 
اما جنجالشــان زیاد بود - موجب شــد 
کــه متدّینین و علما که در صفوف اول 
مبــارزه ی مشــروطیت بودنــد، بتدریج 
دلســرد شــدند و کنار نشســتند. وقتی 
چنین شد، نهضت شکست میخورد؛ و 

مشروطیت شکست خورد.«4

حذفارکاناصلیحرکتمردم■
»]انگلیســی ها[ فرصت طلبی كردند و تا 
این حركت عدالت خواهی مشــروطیت 
را در ایــران به وســیله ی عوامل شــان از 
نزدیــك حس كردند، خیلی ماهرانه روی 

این حركت دســت گذاشــتند و آن را در 
اختیار گرفتند. جــزو اولین كارهایی هم 
كه كردند، این بود كه اركان اصلِی جنبه ی 
دیگــرِ این حركت را كه جنبــه ی دینی و 

ملی باشد، از صحنه حذف كردند«۵

تروررهبران■
»شیخ فضل اهلل نوری که پیش قدم ترین 
عالــم برای برقراری مشــروطه بــود، به 
اّتهام ضّدّیت با مشروطه به دار کشیده 
شد! این کاری بود که انگلیس ها کردند.«6

بدلزدنبهحرکتمردم■
»بعد هم با استفاده از هرج و مرجی كه در 
ایــران به وجود آمدـ  می توان احتمال داد 
كــه خیلی از این موارد هــرج و مرج ... با 
تحریك خود اینها ]انگلیســی ها[ بوده، كه 
قرائنی هم داردـ  زمینه را برای یك حكومت 
اســتبدادی مطلق، یعنی همان چیزی كه 
مشروطه ضد او آمده بود، فراهم كردند.« 7

طرحشعارهایجایگزین■
»]در مشــروطه از ابتــدا[ عدالت اســامی 
می خواستند؛ در این هیچ تردیدی نیست 
و ایــن را بارهــا و بارها گفتــه بودند. آنچه 
كــه مورد درخواســت مردم بــود این بود، 
كــه متنش هــم مــواد اســامی و احكام 
اسامی و قوانین اسامی است. انگلیس ها 
همان طــور كه شــما فرمول واقع شــده ی 
خارجــی اش را به روشــنی می دانید، آمدند 
بر این موج فرصت طلبانه مســلط شــدند 
و ایــن را گرفتنــد و از شــاه عبدالعظیــم 
هدایتش كردند به ســفارت انگلیس، بعد 
هم گفتند مشروطه! مشروطه هم از نظر 
الهام دهنــدگان معلــوم بود كــه معنایش 
چیست! كسانی كه تحت تأثیر اینها بودند، 
در درجــه ی اول روشــنفكرهای غــرب زده 
بودنــد كه البتــه قدرت طلبی هــم در آنها 
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مؤثر بود؛ یعنی این طــور نبود كه ما فرض 
كنیم روشنفكرهای آن زمان از قبیل همین 
افــرادی كــه اســم آوردیــد كــه تاریخ ها را 
نوشته اند و در انجمن ها حضور داشته اند، 
غربــی  نســخه ی  می خواســته اند  صرفــاً 
مشــروطیت در ایران تحقق پیدا كند؛ ولو 
خوِد آنها كنار بمانند؛ نه، به هیچ وجه این را 
نمی خواستند. آنها می خواستند در حكومت 
باشــند؛ كما این كه برای این كار تاش هم 
كردند و كســانی كه به اینها ملحق شــدند؛ 
از قبیل تقی زاده و غیر او، می خواستند در 

حكومت حضور داشته باشند.« ۸

اعتمادبهنسخهغربی■
نشــانه های  قاجــار  دوره ی  اواســط  »از 
پیشــرفت اروپایی در کشــور مــا بتدریج 
شــروع کــرد ظاهر شــدن. روشــنفکران 
ما کســانی بودنــد که بــه اروپــا میرفتند 
یا نوشــته های آنهــا را میخواندنــد؛ لذا با 
پیشرفت های آن ها آشنا میشدند و خود 
را در مقابــل آنها ناتوان و حقیر میدیدند. 
این حــرف تکرار شــده ای اســت از طرف 
روشنفکرهای صدر مشروطه، که ما فقط 
و فقــط باید دنبال غربیها راه بیفتیم و به 
هرچــه آنها می گویند، در همه ی شــؤون 
زندگیمــان عمــل کنیم؛ این حرفــی که از 
تقیزاده و دیگران نقل شده و واقعیت هم 
دارد. اینها می گفتند ما باید صددرصد به 
نسخه ی آن ها عمل کنیم تا پیش برویم؛ 
یعنی مجال ابتکار، ابداع، خاقیت و نگاه 

۸ . دیدار با شورای مرکزی و کمیته های علمی همایش یکصدمین سالگرد مشروطیت در 13۸۵/۲/9.
9 . دیدار جمعی از مهندسان و محققان فنی و صنعتی کشور در 13۸3/1۲/0۵.

10 . دیدار با شورای مرکزی و کمیته های علمی همایش یکصدمین سالگرد مشروطیت در 13۸۵/۲/9.
11 . دیدار اعضای اتحادیه ی انجمن های اسامی دانش آموزان در 13۸3/1۲/۲4.

بومی به مسائل علمی و صنعتی مطلقا در 
محاسبه ی این ها نمی گنجید.«9

استعمارایران■
»این حركت انگلیسی كه فعال مایشاء در 
قضیه ی مشروطیت و مابعد مشروطیت 
بودنــد، در چــه دوره ای از تاریــخ غرب و 
تاریخ انگلیس واقع می شود؟ از وقتی كه 
غربی ها و اروپایی ها در اوج نشاط تمدن 
و پیشــرفت علمی و سیاســی اند؛ یعنی 
یك حركت ُپرنشــاط امیدوارِ مهاجمی به 
همه ی دنیا دارند، كه شــما ببینید دوران 
اســتعمار در این جا به اوج رسیده؛ یعنی 
همه جــا، در واقــع همــه جــای مناطق 
زرخیزِ عالم، تحت استعمار است و یكی 
از جاهایــی كه باید تحت اســتعمار قرار 
بگیرد، این منطقه ی نفت خیز است. در 
آن زمان، نقش نفت تازه به مرور داشت 
برای غربی ها واضح می شد و شاید در آن 
روز مهمتر از نفت برای آنها مسأله ی ایجاد 
یك حائلی برای هندوســتان بــود؛ چون 
هندوســتان برای انگلیس ها خیلی مهم 
بود و مناطق ایران و عراق حائلی بودند كه 
نگذارند روس تزاری به هندوستان دست 
پیدا كند. بنابراین، ایران یكی از آماج ها و 

اهداف حتمی انگلیس ها بود.«10

عقبنگهداشتنملتایران■
»آن روز دشــمن به طور مشخص دولت 
انگلیس بود و در دنیا همان نقشی را ایفا 
میکرد که امروز امریکا ایفا میکند. هدف 

آنها سلطه، دســت اندازی، جهانگشایی، 
دخالــت در امــور ملتهــا بــرای مکیدن 
ثروتهــای ملــی و عقــب نگــه داشــتن 
ملتهای آســیا و آفریقا و هر جای دیگر 
بود. در همان قدمهای اول با استفاده از 
روش های پیچیده، مشروطه را به غیر 
آن راهی که ملــت برای آن حرکت کرده 
بود - یعنی راه استقال و آزادی در زیر 
سایه ی اسام - منحرف کردند؛ بعضی از 
رهبران مشروطه را متهم کردند، بعضی 
را اعــدام کردنــد، بعضی را تــرور کردند، 
بعضی را خانه نشین کردند و با غوغاگری 
به وســیله ی ایــادی خودشــان، فضــا را 
تحت نفوذ گرفتند. ده پانزده سالی هم 
که گذشت، انگلیسیها بدل فن مشروطه 
و حرکــت عظیــم ملــت ایــران را زدند؛ 
یعنی رضاخان پهلوی را ســرکار آوردند. 
ملت تجربه نداشــت؛ حّتی رهبران هم 
تجربه نداشتند؛ بنابراین دشمن توانست 
کار خودش را بکند؛ لذا آغاز این حرکت 
بزرگ، هشــتاد نود ســال تأخیر افتاد و 
در طول این مدت هر کار توانســتند، با 
این ملت مظلوم و با این کشــور کردند. 
پهلویهــا را ســر کار آوردند، بــرای این که 
سلطه ی بیگانه را ـ که مکمل سرنوشت 
ســیاه ملت پس از استبداد داخلی بودـ  
بر ملت تحمیل کنند؛ و چون میدانستند 
ملت با پیشــرفت های دنیا آشناســت، 
برای این که اشــتهای بســیار صادقانه ی 
ملت بــه پیشــرفت را فروبخوابانند، با 
ابزارهای زرق و برق تمدن، ســر ملت را 
گرم کردند و حقیقِت تمدن غربی راـ  که 
علم و پیشرفت بودـ   از او دریغ کردند و 
ملت را به ظواهر سرگرم ساختند؛ مثل 
بچه یی که گرســنه است و ممکن است 
ســراغ غذا برود؛ اما به جای دادن غذای 
دارای پروتئین و ویتامین، با پفک نمکی 
اشــتهایش را از بین ببرند تا دیگر میلی 

پیدا نکند؛ این کار را با ملت کردند.«11



شماره دوم
مرداد ۱۴۰۱ ۴۸
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