
   
  
  
  

  ي بهي نگاهي ريشه
  

  انقالب مشروطه 
  

  
  

  :يگردآورنوشته و 
  

  ن.سهراب



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  صفحه....................................    فهرست
  گفتار پيش

    ها واقعيت: فصل يکم
  ۱....  ............................    تحليل طبقاتي.۱
  ۲ ........... » داردن  تاريخي  ى حافظه  توده«.۲
  ۶... .........  »به روايت خود«نگاري  تاريخ.۳
  ۱۸...... ......................  ي انقالب محرکه.۴
   ۲۲ ....»ملي و ضدامپرياليستي«هاي  جنبش.۵

هاي عيني انقالب  زمينه: فصل دوم
    مشروطه

  ۳۲...... ..........  اوضاع اقتصادي اجتماعي.۱
  ۵۲......... .............. بورژوايي تاثير انديشه.۲
  ۵۵......  .................... ۱۹۰۵تاثير انقالب .۳
   ۵۷..................   ۱۹۱۷ اکتبر تاثير انقالب.۴

   انقالب مشروطه:فصل سوم
  ۵۹.......... .........................  آغاز انقالب.۱
  ۷۵.  ...................... به توپ بستن مجلس.۲
  ۷۸......  .............. جنگ طبقاتي در تبريز.۳
تزاري و پايان محاصره  ي روسيه مداخله.۴

  ۱۱۳......  ......................................... تبريز
  ۱۲۱..........  .........................   فتح تهران.۵
  ۱۳۴........  ................. سرکوبي انقالبيون.۶
  ۱۴۱..   ..........   شکست انقالب مشروطه.۷

   محرکين انقالب:فصل چهارم
  ۱۴۶....... ...................   جنبش کارگري.۱
  ۱۵۹........  .....................  جنبش دهقانان.۲
  ۱۶۷........  .........................  جنبش زنان.۳

  ۱۷۸..  ............. نشريات انقالب مشروطه.۴
  ۱۹۳......   .............................. ها  انجمن. ۵
  ۱۹۸......  .....................  تشکيالت همت.۶
  ۲۰۲.....  ...................  عاميون اجتماعيون.۷
  ۲۱۰.......  ............................. مرکزغيبي.۸
  ۲۱۶ ......... .......................حزب عدالت .۹
  ۲۲۳....  ............ حزب کمونيست ايران.۱۰
  ۲۳۲.....  ........................ انقالب گيالن.۱۱
  ۲۴۲....... .............................. ها جنگلي.۱۲
  ۲۴۹ .......ايران و شوروي ۱۹۲۱قرارداد .۱۳

  دو تبيين متفاوت:فصل پنجم
  ۲۵۳.دو گرايش در حزب کمونيست ايران.۱
   ۲۶۳  . حزب کمونيست ايران و رضاخان.۲
  ۲۶۷........ ..حکا يکم کنگره دوم و پلنوم.۳

    ها شخصيت: فصل ششم
  ۲۶۹......  ]ميکاييليان[زاده  آوتيس سلطان.۱
  ۲۷۲............  ............... حيدر عمواوغلي.۲
  ۲۸۲..........  ........................   ياران يتق. ۳
 ۲۸۷...........................    وري هجعفر پيش .۴

  ۲۹۰..................................    علي موسيو.۵
  ۲۹۳..............  ميرزاجهانگيرخان شيرازي.۶
  ۵۲۹.......................   شيخ محمد خياباني.۷
  ۷۲۹.....................................   قربان خالو.۸
  ۹۲۹..................................  .... ستارخان. ۹
  ۳۰۰..............................................    :منابع
۳۰۲ ................................................    پيوست



يابد، هيچ  ها راه مي افراد و ملت نهنگامي که تصور مجرد آزادي تمام عيار به ذه«
رسد، زيرا اين اساس ذهن و فعليت آن  ارناپذير آن نميچيز به پاي قدرت مه

  ني ذه فلسفه: هگل » .شود مي
 تحقق و شعارها نظر از نه. ايم نکرده رفتي پيش زياد ما سال صد اين در«

، سال صد اين در، يعني، مشروطيت خود شناخت نظر از نه و مان هاي خواست
 به معروف که هم هايي آن، هيچ که عادي مردم شناخت، گفت شود مي
 حالت بهترين در و ندارند مشروطه از عميقي شناخت بودند »فکر روشن«

 برخالف. است آمده مشابه کتب يا کسروي کتاب در که است همان شان شناخت
 کتاب ها ده، سال دويست از بيش گذشت از پس، سال هر که فرانسه کبير انقالب
 مشروطيت مورد در کتاب يک هم سال ده هر ايران در، شود مي منتشر موردش در
 از که مملکتي. هستيم عقب بس مان تاريخ شناخت نظر از ما و است نيامده بيرون
 که باشد کشوري تواند نمي" مسلما، باشد عقب خودش تاريخ شناخت نظر
 را] بورژوايي[دموکراسي بتواند و بکند اقتصادي و سياسي، فرهنگي رفت پيش
 راه مبارزان و مردم که است شده موجب امر اين زا غفلت، من نظر به. کندب متحقق
 ديد اخيرشان صدسال و  جامعه هاي واقعيت از] بورژوايي[دموکراسي و آزادي
 در. باشند کرده حفظ متحجر حالت يک در را اوليه نظرات و باشند نداشته درستي
؛ کنيم تحليل و بازسازي را مشروطيت تاريخ ايم نتوانسته ما سال صد يک اين
 و سياسي گي زنده در خود راهنماي را آن و کنيم کسب شناختي آن از ايم وانستهنت

 ناصر وگوي گفت ۱۲ و ۱۱ شماره :باران ي نامه فصل( ».دهيم قرار مان اجتماعي
 )شاکري خسرو با خاني رحيم

  
  amookhtan@ :در  ۵Aقطع با  تنظيم



  گفتار پيش
  

تکامل  رشد ودر آن است که  لميع .ستا ن علوميتر دهيچياز پ شناسي جامعه      
. کند  يگي پيدا م وابسته  جامعه اقتصادي يها يرساختجامعه، به زديالکتيکي 

 يهست يعني. زند يرا رقم م جامعه يماد يازهايتوليد ن ي که در آن شيوه يرساختيز
ها در طي  انسان يو عقل يرواني حيات  کننده ، مشخص"اساساجامعه است که  يماد

نقش و تاثير متقابل عوامل  ست کهين ين معنيبه ا" قاين دقيا اما. ه و هستتاريخ بود
  .يمگير بهرا ناديده  ييربنايبر عوامل ز  جامعه روبنايي

 يطبقات ي در مبارزه ينيو ع يطور واقع به  جامعه يو ديالکتيک يحرکت تکامل      
دا يرگران نمود پو استثما] گان استثمارشونده[  جامعه يگان اصل دکنندهين توليب
عادالنه  يگ رنج خود زنده خواهد استثمار نشود و در قبال دست يم يا طبقه. کند يم

او وابسته به  يگ را زندهيز ،شود يگر مانع ميد يي و طبقهداشته باشد  يي نهاو آزاد
ن حال وابسته يهستند در مقابل هم و در عهم ضد ، ن دويا. است  ن طبقهياستثمار ا

  ک طبقهياز .  سرمايه ي کار و طبقه ي به نام طبقه يينها ي دهيپد کيبه هم در 
 يتواند برا ين تضاد نميا. شود يگر انباشته ميد ي طبقهجيب شود و در  يده ميدزد
ن را يا  جامعه يديالکتيکحرکت . د دگرگون شوديبا. دا کنديشه ادامه پيهم
خود را  يگ ان زندهيدر جرهستند که  يمنافع متضاد يدارا  ن دو طبقهيا .ديگو يم

   .کند يدهد و هر طبقه به دنبال منافع خود حرکت م ينشان م
سو، نشان  اين به مشروطيت انقالب از ايران اخير ساله صد يک تاريخ به نگاهي      
ت، ينقطه عطف انقالب مشروط سه ايران جامعه گذشته، قرن يک در که دهد مي
 بحراني مرحله يک از بار هر. است ديده دخو به را ۱۳۵۷و انقالب  ۱۳۳۲ يکودتا

 زير موجود حاکميت و شده باز سياسي قدرت پرونده بار، سه هر در و گذر کرده



 فراهم مردم نيروي به اتکا با سياسي قدرت در تغيير امکان بار هر. است رفته سوال
 شکست با بهتر گي زنده و آزادي کسب براي مردم مبارزات بار و اما هر آمده
 مذهبيون، يروند تاريخاين تاثيرگذار در  يها نيروينخستين  .است شده جهموا

 دولتي صورت به واره هم ،۱۳۳۲ يو کودتا انقالب مشروطيتبودند که در مقطع 
در  .بر مسند قدرت نشستند ۱۳۵۷در مقطع اما  اند داشته حضور در جامعه سايه،در 

 و حل سايهدر  دولت همين يقطر از مردم روزمره امور از بسياري دو مقطع نخست،
 طالق، و ازدواج تا گرفته دادرسي و قضاوت کار به مربوط امور از. شدند مي فصل
 از حاصل عوايد خاص طور به. اند داشته قرار جريان اين اختيارات حوزه در

 قرار مزبور جريان کنترل تحت که وسيعي زراعي هاي زمين و امالک موقوفات،
 و باال به پايين از مذهبي هنگفت وجوهات آوري معج شبکه انضمام به داشت
 را مندي ثروت و گسترده تشکيالتي شبکه ايجاد امکان پايين، به باال از آن صرف
 و شده شناخته رهبران جريان اين عالوه به. ساخت مي ها فراهم کنترل آن تحت
 قدرت با جريان اين رابطه. بوده است دارادر هر دوره  را خود خاص هاي سازمان
 در جريان اين عمده بخش. است بوده نفرت و عشق وجهي دو رابطه واره هم حاکم
 مدت از بعد ليکن نمود، يراه هم انقالب با ناگزير به ابتدا مشروطيت، انقالب
 مشروطيت انقالب خواهانه و سکوالر آزادي هاي آرمان با را خود که کوتاهي

 و مشروطيت انقالب کل به سپس و شد خواه مشروعه نخست يافت، گانهبي
  .کرد پشت آن هاي آرمان

 جريان اين رشد و پيدايش. گراست غرب ليبرال ـ ناسيوناليست جريان ،يگريد      
  قرن نخست هاي سال به ايران، در داري سرمايه مناسبات تدريجي گيري شگل به

تحصيل  فکران روشن جريان، اين  هاي تئوريسين رهبران و. گردد بر مي بيستم
. نمودند منتقل ايران به اروپا از را  داري سرمايه مدرن فرهنگ که بودند اي کرده 

 در گرايش اين. ديد مشروطيت انقالب در توان مي را جريان اين اجتماعي حضور



 و نفت کردن ملي دار پرچم مصدق، دولت هيأت درزمان صدارت محمد مصدق، 
 مذهبي گرايش مقابل در ۵۷ نقالبا دوره در جريان اين. بود ايران سياسي استقالل

  . آورد فرود تسليم سرها  توده و  اکثريتي همانند حزب
 به ايران در جريان اين تاريخي پيشينه. است سوسياليست و چپ جريان سوم،      
 در ايران، شمالي هاي استان و آذربايجان کارگران که گردد مي بر اي دوره
 ديار آن راهي و آسياي ميانه،] باکو نفت تأسيسات[ در قفقاز کار وجوي جست
 آشنا دمکراتيک سوسيال انقالبي و طبقاتي هاي انديشه با جا آن در آنان. گرديدند
 آگاهي اوليه هاي نطفه يابي شکل در اي برجسته نقش روسيه، ۱۹۰۵ انقالب. شدند
 گرايش اين. داشت باکو نفت تأسيسات در مهاجر ايراني کارگران ميان در طبقاتي
به دليل تحليل غلط از اوضاع اجتماعي آن دوران،  مشروطيت، انقالب دوره در که

 حزب تشکيل با. گرديد گرا ملي و فئودال ليبرال جريان قدم ثابت متحدتبديل به 
 »ايران کمونيست حزب« نخستين سپس و »عدالت«، »عاميون اجتماعيون«، »همت«
اين گرايش در انقالب . ندادنه سياسي مبارزات عرصه به پا ،۱۲۹۹/۱۹۲۰ سال به

هاي سترگ و نفوذ اجتماعي وسيعي که در ميان  فشاني مشروطيت با وجود جان
در نتيجه به  و ي خود را اعمال کنند، داشتند، نتوانستند اتوريته وران شهيو پ کارگران
/ ۱۳۳۲مرداد  ۲۸در مقطع کودتاي . گرديدندي رضاخان انگليسي قلع و قمع  وسيله
باز هم، از شکست خود در انقالب  جريان اين براي بار دوم ،۱۹۵۳اوت  ۱۹

 يپايگاه اجتماعبا وجود داشتن  ۱۳۵۷انقالب  دوره درمشروطيت درس نگرفت، و 
، و عدم يستياليسوس نداشتن آلترناتيو و يناآگاه دليل بهبراي بار سوم، مناسب، 

 مساعدي يسياس و ي، اقتصاداجتماعي هاي زمينه عالرغم، »دوگانه«تشکيل قدرت 
 به و کند تثبيت خود نفع به را مناسبي قواي توازن نتوانستباز هم  داشت، وجود که
گفتارها،   در اين سلسله. گرديد سرکوب حاکمان جديد وسيله به آن دنبال



کرد  عمل يق بررسياز طر هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي اين سه جريان گرايش
  .دهيم طيت مورد بررسي قرار ميدر مقطع انقالب مشرو ،را ها آن

 منظر ازابتدا سه جريان فوق  ،تيمشروط انقالب يطبقات ي مبارزه در جريان      
  ان روند مبارزهياما در جر .دنديه شوريه استبداد قاجاريبر عل »همبا   همه«تفکر 
با   تفکر  همه. از انقالب پرداخت يراه همبا توجه به منافع خود به   ، هر طبقهيطبقات

 ياصل يماد يروين که  آنوجود  با جامعه هاي چپ و انقالبي نيرويهم سبب شد، تا 
 و سردار اسعد يتنکابن دار مانند سپه ييها فئودالر چتر يدر ز دادند، يل ميآن را تشک

و  روسوفيل يکي ،که اين دونتوانستند تشخيص دهند  ها آن .ندريگبختياري قرار 
به دو جناح انقالبي و  »همه با هم«از فتح تهران جنبش بعد . است ۱انگلوفيل يگريد
 بر چهره زده بود يطلب طهکه ماسک مشرو يانقالب جناح ضد .انقالبي تبديل شد ضد

 يبورژواز(ها  ليبرال ،ها فئودال .قاجار قرار گرفت ي حاکمه ي در کنار طبقه
وابسته  دار نيزم شرافا ي طبقه ي ، به اضافهدار روحانيون زمينقشر بااليي  ،)بزرگ

دوران قاجار و رضاخان  ي حاکمه ي ا طبقهي ي حاکمه ي هيئت مجموعهسلطنت، به 
که در قدرت  ييها چه آن طور کلي و بدون استثناء به  طبقهاين . دادند را تشکيل مي

سال تا  يخورشيد ي دوم قرن سيزده ي نيمه از بر قدرت بودند، هايي که چه آن و
. اند ، و آمريکا بودهس، روسيههاي امپرياليستي انگلي رتگوش به فرمان قد ۱۳۵۷

که، رشد  بل ران،يدر ا صنعتي  ي و رشد جامعه  داري ها نه انکشاف سرمايه هدف اين
. گي اقتصادي، اجتماعي، و سياسي ايران به اين دول امپرياليستي بوده است وابسته
کاالهاي صادراتي ونقل  حملها جهت  کردن امنيت راه فراهمها  هدف آنيعني 

خواهي و  ايران و سرکوبي شديد هرگونه آزادي کشورهاي امپرياليستي به
 در غير اين صورت منافعچون . ران بوده استيدر سراسر ا انقالبي يها جنبش

                                                 
 .دار انگلستان است، انگليس دوست کسي که طرف - ۱



 ها ي مقابل آن ي ديگر نقطه بقهط. افتاد اين دول به خطر مي کياستراتژ ياقتصاد
وران،  از دهقانان، کارگران، پيشهمتشکل  ،ک جنبش مشروطهجناح دموکراتي

که در مسير تحقق بخشيدن به  ،بود دست روحانيون تنگ و بورژوازي، خرده
  .اند دهيکوشتا پاي جان انه و صادقانه هاي انقالب دموکراتيک، وفادار آرمان

هاي  دهد، که روش هاي تاريخي قديم و معاصر در دنيا نشان مي تجربه«      
اي را از قيد استعمار و استثمار رهايي  ديده رنجون هيچ مردم جويانه، تاکن مسالمت
توان بر  کرده، نمي هاي خالي گره و يا تنها با مشت يآگاهبدون داشتن . نداده است

 :بهرنگيصمد(».کرداي که به انواع سالح و حيله مجهز است، غلبه  درندهشمن د
انقالب انسان را دگرگون و «: فرانتس فانون معتقد بود کهو  )۲۷:ها ي مقاله مجموعه
آفريند و سازمان  اکسيژني است که بشريت نويني را مي... سازد  را نو مي  جامعه
  ».دهد م را به سطح رهبر ارتقاء ميمرد... دهد  مي

  

  ن.سهراب  
 ۲۰۱۹/۱۳۹۸          
  
  
  
  



۱ 

  
  
  
  
  ها تيواقع :فصل يکم

  

  تحليل طبقاتي.۱
داند که حوادث اجتماعي را بايد از  ميمارکسيست واقعي اين را يک اصل «      
يل براي تبيين و تحل )۱۳۸۳:۴۳:زاده سلطان.آ(».گاه طبقاتي مورد بررسي قرار دادديد

روش . کار علمي به اثبات رسيده است راه که هاست امور تاريخي و طبيعي مدت
کاربرد . استاي،  ظاهر و درون هر پديده براي شناخت ديالکتيکي تنها طريق درست،

براي شناخت  اسلوب ماترياليسم ديالکتيکى در تبيين جامعه تنها راه درست و واقعي
ي  اي درباره ماترياليسم تاريخي، مستلزم نظريه .استي بشري  تکامل اجتماعي جامعه

به . ي توليد تاکيد دارد بر شيوه "اي تاريخي، سياسي، که مشخصا ظريهساختار است، ن
ي  از منظر ماترياليسم تاريخى، رفتن به طرف شيوه مبناي اصلي تحليل عبارت ديگر؛

اين . کنند مي  معيشت خود را توليد" که مستقيما است هايي توليد نيازهاي مادي انسان
يعني . هاي اجتماعي است ي پديده همه درتنها طريق کاوش علمي و واقعي 

ها، به منظور  نگاري  ي تاريخ در غير اين صورت بقيه. اي درست نگاري به شيوه تاريخ
ي آن  ي خاصي از جامعه است که در نظر دارد حاکميت استثمارگرانه حمايت از طبقه

ي درست خواهد بود ي نگاري تر، تاريخ به بياني ساده .را توجيه و ماست مالي نمايد  طبقه
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گان جامعه را در طول تاريخ پيدايش انسان  گي اکثريت توليدکننده زنده" که مستقيما
  .نظر و تجزيه و تحليل ديالکتيکي قرار دهد تاکنون، مد

روايان، کشيشان، روحانيون، و  نه تاريخ شاهان، فرمان[ تاريخ واقعي بشرمتن  در      
شان به دست خودشان  ، تاريخ مردم عادي که گذشته]المللي هاي بين ديپلمات

در چون  .وجود دارد است، نوشته نشدهاست اما به دست خودشان  ساخته شده
کننده  هاي توليد واره طبقات استثمارگر حاکميت بالمنازع بر توده هم ،ول تاريخط

  بنابراين. اند خود نگاشته ي را به نفع طبقه يترين اسناد تاريخ ها بيش و آناند،  داشته
نگاري  براي تاريخ«. اي نبوده و نيست وجه کار ساده واقعي به هيچ ضبط و ثبت تاريخ

ي حاکم در هر  مواضع طبقه مانده، بازجستن واهد باقيواره به دليل نوع ش هم
جزء  هاي فرودستان را بايد با زحمت و جزءبه اما ديدگاه. نمايد تر مي ي آساني جامعه

اش  فهميم بايد بکوشيم تا بازسازي بخواهيم گذشته را به ولي اگر. بازسازي کرد
  )کريستوفر هيل( ».کنيم

نه تنها با درک  که درکي. از تاريخ است درک ديالکتيکي درکي ديناميکي      
ي تحليل  که درکي است که با راه و رسم و شيوه ي فراوان دارد، بل مکانيکي فاصله

کارل مارکس مطابقت دارد، که در آن تقدم وجود اجتماعي بر شعور اجتماعي در 
 نگاري واقعي، درک ديالکتيکي در تاريخ  بنابراين. تحليل اجتماعي مورد نظر است

گونه نگرش  ي محوري و اساسي اين جنبه] نه از باال به پايين[تاريخ از پايين به باال، 
  .دهد را تشکيل مي

  

   »ندارد  تاريخي  ى حافظه  توده«.۲
دهد  مى  ما نشان  يا مقصر ولي تاريخ  ما قاصر است  ملت  ى توده  گويم نمى  من«      
از   گاه هيچ. ندارد  جمعى دست  ى افظهح. ندارد  تاريخي  ى حافظه  توده  اين  که
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و   است  اي نگرفته  بهره  از آن  گاه و هيچ  نياموخته  چيزى  اش عيني اجتماعي  تجربيات
  ابتذال  به  ، از ابتذالي پهلو غلتيده  ، به رسيده  ش استخوان  هر جا کارد به:  در نتيجه

را   ، خودش انگاشته  ترف پيش  در جهت  را حرکتى  ارزى  حرکت  ديگر و اين
  )احمد شاملو( »...در باب اين موضوعات نياز است فريفته، اندکي تفکر 

ي ايران، پر از حوادثي  ي تاريخ اجتماعي، اقتصادي و سياسي گذشته مطالعه      
دهد که مردم درگير در آن حوادث، بعد از گذشت مدت  است که نشان مي

ي تاريخي خود را يا از دست  يک سال، حافظهتر از  ي کم حتا به اندازه ،کوتاهي
تر اتفاق  حوادثي که صد سال و يا بيش. اند گرفته اند يا آگاهانه آن را ناديده  داده

 ي حافظهطوري که حتا رهبران سياسي هم  به! افتاده باشد، ديگر جاي خود دارد
  توده«گويد؛  روي همين دليل هم هست که شاملوي بزرگ مي! ندارند يخيتار

مردم ما «: زني فعال در امور اجتماعي گفته است" جديدا ».ندارد  تاريخي  ى حافظه
ي  يعني در حقيقت مردم ما به نداشتن حافظه. »اند در فراموشي تاريخي در دنيا يکه

  .اند تاريخي شهرت يافته
. خان از دشمنان سرسخت مشروطه بودند و پسرش بيوک] فئودال[خان  رحيم      

هاي فراواني در  جنايت ۱۹۰۷/۱۲۸۶ تا قبل از تابستان] آذربايجان در منطقه[
گان را از  ي کشته انجمن تبريز شماره«طوري که  آذربايجان مرتکب شده بودند، به

ها  به دليل وقوع اين جنايت. »شمرد تا دويست تن مي] ها به دست آن[گناه  مردم بي
شاه او را  ۱۲۸۶و پسرش، در سال خان  طلبان عليه رحيم و به دليل پافشاري مشروطه

و ] اول مجلس  دوره[گان  ولي چون چندي گذشت برخي نماينده«. زنداني کرد
خان نيز  کم به رحيم خودشان، کم کاري فراموشي  سران آزادي، به شيوه

کرد را کاري و نداشتن حافظه تاريخي کار خودش  فراموش ».نمودند سوزي مي دل
خان پاک گرديده به شمار  سان رحيم بدين«. شدخان از زندان آزاد  و رحيم
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گان  نماينده«خان وقتي به تبريز رسيد  خبر آزادي رحيم ».خواهان در آمد مشروطه
گان مجلس  ي نماينده رده هم کاري فراموشنهادي و  انجمن نيز در سست

مخبرالسلطنه والي  ».ها کردند خان ستايش گي به يک زبان از رحيم بودند همه مي
 »پذيرايي باشکوهي«خان  خواهي زده بود از رحيم ز نيز که ماسک مشروطهتبري
  .کرد
خان از دست  در مورد رحيم را ي تاريخي خود انجمن ايالتي تبريز نيز که حافظه      

خان داد، او  صد تفنگ و دو توپ و هجده هزارتومان پول به رحيم هشت« داده بود
اما . و سرباز گرد آورده به سر شاهسونان رودداغ گردانيد که سواره  ي قره را روانه
به سر تبريز آمده  شاه محمدعليدستور  باداغ نشست تا هنگامي که  خان در قره رحيم

   ».ها را در ويراني انجمن به کار برد ها و تفنگ و آن توپ
ي تاريخي انجمن ايالتي تبريز قبول بازگشت  از ديگر موارد نداشتن حافظه      
خواهان اينان را از تبريز  آزادي«زيرا . و مجتهد به تبريز بود] ميرهاشم[جمعه  امام

مجتهد [حاجي ميرزاحسن «طوري که در هنگام بازگشت  به ».بيرون کرده بودند
ي  به گفته. بردند را روي تخت روان نشانده مردم آن را روي دوش راه مي] تبريزي
 ».تر ديده شده بود ن شکوه کموازي به اي پيش] ايالتي تبريز[ي انجمن  روزنامه
ي آمدن اين دو براي مردم تبريز چه بود؟ سه روز قبل از به توپ بستن مجلس  نتيجه

يک نشست  ۱۲۸۷ونهم خرداد  روز آدينه بيست«اين بود  شاه محمدعليتوسط 
جا  گي مجتهدان و ماليان به نام در آن همه. ي مجتهد برپا گرديد بزرگي در خانه

روايي  ايم در دوچي و سرخاب دستگاه فرمان ميرهاشم که گفته چنين هم. بودند
چون هنگامش رسيد مجتهد پرده از کار . ... جا آمد داشت با پيرامونياني به آن مي

برداشته به سخناني پرداخت در اين زمينه که مشروطه با اسالم سازش ندارد، و 
اه برخيزيم، و تلگرافي اکنون که شاه به کندن بنياد آن برخاسته ما نيز به ياري ش



۵ 

بودند اين پيشنهاد را با  ماليان که خود دشمنان مشروطه مي. برايش فرستيم
. ... گي به آن دستينه نهادند رويي پذيرفتند، و تلگرامي نوشته شد که همه خوش

دست، آهنگ کشتن  هنگام نيمروز که نشست پايان پذيرفت يک سيدي با تپانچه به
بود به رانش  د و تيري به او انداخت که چون سوار االغ ميکر] امام جمعه[ميرهاشم 

ي قفقاز  گان کميته تيرانداز از مردم زنجان و خود يکي از فرستاده. خورده نکشت
ولي چه سود که تيرش به آماج نخورد، و خود که گرفتار شد همان شب . ... بود مي

ي  درباره شاه حمدعليمهاي  سان نقشه بدين. ... در اسالميه به شکنجه کشته گرديد
يکي پس از ديگري با دست دو سيد ] قبل از به توپ بستن مجلس اول[تبريز 

گان انجمن ايالتي  و مجلس شورا و مخبرالسلطنه و نماينده] بهبهاني و طباطبايي[
احمد (».انجام گرفت ]يخيتار ي و نداشتن حافظه يکار به علت فراموش[ تبريز

    )۵۹۷-۵۹۶+ ۵۳۴تا  ۵۳۰ :۱۳۹۰:کسروي
د يو به قول محمدسع گر جنبش خياباني در تبريز مخبرالسلطنه قاتل و سرکوب      
که مدتي  »ان جوفروشيگندم نما«ن يا» ز مه آلوديتبر«رمان  ي سندهينو ياردوباد

نقاب  اش، خود و طبقه کلي منافع طور براي حفظ اموال و دارايي و حفظ جان و به
بود و مدتي هم يار شيخ محمد خياباني بوده است، خواهي را به چهره زده  مشروطه

تبريزيان که رفتار . شود از طرف مشيرالدوله به عنوان والي آذربايجان انتخاب مي
ضدانقالبي چند سال پيش از اين او را با انقالبيون تبريز و از جمله ستارخان را 

مردم تبريز به . وقتي کردند کرده بودند، از ورود او به تبريز اظهار خوش فراموش
کردند که  هاي رياکار و ضدانقالب، تصور نمي دليل عدم شناخت از اين فئودال

که پيوسته از ! و هم مسلک خياباني در مجلس شوراي ملي! خواه مخبرالسلطنه آزادي
از طرف ديگر . کُش از آب در آيد حمايت خياباني و ياران او برخوردار بوده، ميزبان

انقالب  يرو  ها کم نبودند که مانع پيش فروش در انجمناز اين گندم نمايان جو
 .شدند يم
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  »به روايت خود«نگاري  تاريخ.۳
  

د و ييرا تا يکيکه تار نيست نه اها يکيقت تاباندن نور به تاريکار مورخ در حق      
 يدن به مقام پادشاهيرس يرنگ رضاشاه براينفريب و ان يآبراهام" مثال. دند کيبازتول
 ي به دستور رضاخان در مجله. کرده است  باز توليد يخيت تاريک روايان را به عنو

د که در آن گرد يمنتشر م يا سرمقاله، ۱۹۲۵فوريه  ۲/ ۱۳۰۳بهمن  ۱۳رانشهر يا
ها به  ت تودهيبه خاطر هدا يسلطنت و استبداد روحان ينابود«و  يخواستار جمهور

ت يتر روحان يقدرت ارتجاع مان را به م توجهيتوان يم...  يک انقالب اجتماعي
ن سرمقاله يبالفاصله بعد از انتشار ا .شود يم »ميثمر معطوف ساز يمزاحم و ب

معترضان ...  .مقدس است تعيحمله به شر يمدرس اعالم کرد که حمله به پادشاه«
 يم، جمهوريخواه ين نبيما د«: دادند يو شعار سر م رفته به طرف مجلس

هم از  يو چند ده نفر »ميخواه ينم يم، جمهوريم، ما مردم قرآنيخواه ينم
 يدار گر مجلس به طرفيافت کرده بودند در طرف ديکارکنان دولت که پول در

ارت حرم يز يبرا«له رضاشاه گرفت و يجه حيدر نت. دادند يشعار م ياز جمهور
خواهي موجد  ي جمهوري انديشه«: سپس گفت »مطهر حضرت معصومه به قم رفت

نهاد پادشاهي مشروطه بهترين مانع در برابر بلشويسم . ... استآشوب اجتماعي 
هايش خواستار جانشيني رضاخان با  نشانده و در بقيه نقاط ايران هم دست» .بود

  )۱۶۶-۱۶۷: ايران بين دو انقالب: آبراهاميان( .احمد شاه شدند
شر يافته هاي بسيار مختلف و متفاوتي در مورد انقالب مشروطه تاکنون ن روايت      

ي تاريخي  پروسه. مطابقت دارد »تاريخ به روايت خود«ها با مفهوم  تر آن که بيش
شامل فراز و فرودهاي ، انقالب مشروطه و رخدادهاي تاريخي اين دوران

 عاميون اجتماعيونهاي اجتماعي، چون جنبش جنگل در شمال، جنبش  جنبش
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ر تبريز، تهران، گيالن، د ]۲۱۰ص د بهيبنگر[ مرکزغيبيو  ]۲۰۲ صد به يبنگر[
  .و غيره است هاي کارگري و صنفي در تهران، رشت، تبريز خراسان و جنبش

، »ي ايران تاملي در انقالب مشروطه«عباس خاکسار در کتابي تحت عنوان       
بيان ها  نگاري گونه تاريخ انقالب مشروطه را مورد تبيين قرار داده، به مواردي از اين

  :است داشته
هاي از تحوالت و  گي يافتن جنبه مورخ هر عصري و هر نسلي بر اساس برجسته      

چنين منظر و جايگاه طبقاتي که در  رويدادهاي اجتماعي و تاريخي عصر خود و هم
تواند  زند که مي آن قرار دارد، به نوعي چيدمان تازه از وقايع تاريخي دست مي

اي را، به روشني  ع پنهان و در سايهوقايعي از گذشته را در سايه برده، و يا وقاي
هاي عصر خويش،  گي گي دادن به ويژه لذا مورخين وقايع را با برجسته. بياورد

در چيدمان خاصي از رويدادها و وقايع  ]بدون توجه به ماترياليسم تاريخي[
  . دهند که نوعي گزينه نگري تاريخي است تاريخي، سامان و سازمان مي

، خيمه و خرگاهي که »مجلس اول و بحران آزادي«در کتاب  ،۲فريدون آدميت      
سازد، به نوعي متاثر از نگاه و  براي بناي ساختار کتاب در بيان اين مقطع تاريخي مي

 دادن به سياست  خرگاهي، که با بهاء و  خيمه. است ۳السلطنه  بينش محمود احتشام

                                                 
که » مجمع آدميت«گذار  هاي عصر قاجاريه بنيان خان قزويني از فئودال فرزند ميرزاعباس قلي - ۲

خان و از اعضاي مهم وزارت عدليه عصر  ز دوستان نزديک ملکمبعدها به آدميت معروف شد و ا
 )۹۹: ۱۳۹۷:يرواندآبراهاميان(.قاجار بود

با پرداخت  السلطان امين اصغرخان عليي زنجان، حاکم زمان دري قاجار،  از خانواده محمودعالمير -  ۳
هاي  او سمت .خريدالسلطنه را براي وي  شاه لقب احتشام به ناصرالديني اشرفي  صد سکه هفت

، سفير در استانبول، وزير کشور رضاخان، در کارنامه ران کردستان حکم، معاونت وزارت خارجه
  .خود دارد



۸ 

امور در رابطه بين شاه و  و نقش او در اعتدال ۴اعظم اتابک السلطان مداري امين 
در  »افراطيون«مجلس در زمان صدارت، و حمله و تخريب نيروهاي انقالبي به قولي 

واقع «شود؛ که به علت عدم انطباق منطقي با امور  آشفته کردن اوضاع، برپا مي
توان  در آن زمان، در يک نگاه همه جانبه و برش تاريخي، به روشني مي »تاريخي

آدميت در اين کتاب در " مثال. اين خيمه و خرگاه را نشان داد خلل و فرج درون
گي از گذشته  به ساده] خوان انقالبيون چپ به[، »افراطيون«و  »السلطان امين«نقد 
السلطان اعتماد کنند و  خواند که به امين گذرد و همه را فرا مي السلطان مي امين

آن هم در زمان و شرايطي !! ندي او در حل اختالفات و مشکالت بنشين منتظر معجزه
شاه و دربار او هر  برد و محمدعلي که جامعه در التهاب سياسي و انقالبي به سر مي

هاي  کاري زنند و افکار عمومي از سياه اي تازه عليه مجلس دست مي روز به توطئه
او را که به قول  يالوزراي السلطان در گذشته خشمگين است و صدارت و رئيس امين
و يا  »تمام امتيازات و ناموس مملکت را به باد داده است«نماينده مجلس  ۵ادهز تقي

                                                 
وپنج سال در  السلطان، اتابک اعظم، قريب بيست امين] ۱۲۳۶-۱۲۸۶[ اصغرخان ميرزا علي - ۴

به . نگليس کردهاي شايان توجهي به روس و ا  هاي وزيري، وزيراعظمي و صدراعظمي خدمت سمت
به دست  ۱۲۸۶شهريور  ۱۹۰۷/۷اوت  ۳۰اي که حيدر عمواوغلي عضو آن بود، در  نمود کميته ره

 .آقا تبريزي کشته شد عباس
، از رهبران انقالب مشروطيت، در جريان به توپ بستن مجلس ]۱۳۴۸ -۱۲۵۷[زاده سيدحسن تقي - ۵

پس از فتح . رج از کشور تبعيد شددر تهران پناهنده شده و سپس به خا به سفارت انگلستان
بعد . براي جلوگيري از گسترش و تداوم انقالب مشروطه به تهران فراخوانده شد ۱۲۸۸درسال   تهران

ي  ي کاوه در برلن با بودجه مجله. سال به درازا کشيد ۱۴از قتل بهبهاني مجبور به ترک ايران شد، که 
ها  ف مبارزان مشروطيت خارج و به خدمت پهلويدر زمان رضاشاه، از ص. دولت آلمان تأسيس نمود

 .نامد چين انقالب مي زاده را ميوه کسروي تقي. در آمد
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، بخشي از اين توطئه دربار »داند ترين خائنين مي او را بزرگ«نماينده ديگري که 
  .دانند مي

ي تحليل تاريخي و سياسي اين دوران که بر برائت و تحول  آدميت در چنبره      
شود که راهي جز نفي خود  کرده است، چنان اسير مي السلطان بنا فکر و نقش امين

اين شرط بزرگ هميشه «گويد  او برخالف منش تاريخ نگاري خود که مي. ندارد
شان بايستي  بايد مورد مالحظه باشد که اهل سياست را به ماخذ کردارشان نه ادعاي

لطان در الس کرد امين به تمام شواهد تاريخي در مورد عمل »مورد قضاوت قرار داد
اش را نه بر بستر تاريخي  تاريخيکند، و تحليل  ، پشت مي»بار اي بد وگران گذشته«
 مظفرالدينو  شاه ناصرالديني  دوره اش در زمان صدارت در »السلطان کردار امين«
السطان در تغيير حال و فکرش بعد از  امين »ادعا و گفتار«که بر اساس  ، بلشاه 

  .کند بنا مي »ورزيد ه در برابر شاه استقامت ميک اين«و انقالب و آمدن از اروپا، 
کرد نيروهاي انقالبي  السلطان، به عمل دفاع از تغيير حال امينآدميت از همين منظر       

زاده  تقي »فريب خواندن لومپن و عوام«تازد و با  يا افراطيون به قول خودش، با خشم مي
سر و پا  نگ و بيفره بي«مي و انقالبي و هاي مرد في انجمني مجلس اول و ن نماينده

رساند و چون  به منش اخالقي خود در روايت تاريخ آسيب مي »خواندن مردم شهر
تراز و  ]السلطان و نفي انقالبيون دفاع از امين[ خواهد باقي بناي کار را با همين معيار مي
   .شود ع تاريخي دور ميبندي نمايد، ناگزير از تعادل تاريخي در نگاه و نقد امور واق سرهم

 »نهضت مشروطيت ايران ئولوژي ايده«ت در اين کتاب که آن را جلد دوم آدمي      
اش اغراق  السلطان طي صدارت چهار ماهه کرد امين داند در پرداختن به عمل مي
چنين در  هم. نمايد کند و تصويري غيرواقع در آرام نمودن اوضاع عرضه مي مي

گويي که در جامعه پايگاهي دارد . گزيند ، راه مبالغه را بر ميمسئله ترور و مرگ او
امري که در روايت تاريخي احمد . و جامعه از حادثه ترور و مرگ او متاثر است

اي  کاشاني و حتا ادوارد براون به گونه آبادي و مهدي شريف کسروي و يحيا دولت
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راه انقالب  گي ديگر آمده است و ترور و مرگ او را گامي در جهت گشوده
شمار است و چنان که خواهيم ديد اين  کار به کشتن اتابک يک شاه«. دانند مي
خواهان را  گاه آزادي هاي درباريان را پر از بيم و هراس گردانيد، جاي کار دل شاه

ها، کارها را به راه ديگري  ي اين گان واالتر ساخت، و پس از همه گانهدر ديده بي
 :۱۳۹۰:يکسرواحمد(».ي براي تاريخ جنبش مشروطه باز کرديک دوره نوين ،انداخته
ي استثمارگر قاجار و پهلوي است او  ي حاکمه آدميت مدافع سرسخت طبقه )۴۵۱

ي حاکمه از نظر مردم منفور بودند  ي افراد و سران طبقه تالش فراوان دارد که چهره
  .    را پاک و منزه جلوه دهد

گويد که در  مي »ي ايراني مشروطه«گفتار کتاب  پيش و اما ماشااهللا آجوداني در      
اي فلسفي، سياسي، اقتصادي،  اروپا انديشه تجدد در يک کليتي تاريخي، و مجموعه

ي ايران،  ولي ورود انديشه تجدد خواهي در جامعه. اجتماعي و فرهنگي متحقق شد
دچار يک  بدين سبب، اين انديشه در ورود به ايران. فاقد اين تشکل تاريخي بود

و اين تقليل زباني و معنايي، در نهايت به . گي و تقليل زباني و معنايي شد گسيخته
  . تقليل تجدد و تقليل تاريخي انقالب مشروطه انجاميد

آجوداني با تاييدي ضمني از انقالب مشروطه و تاثير آن بر روند تجددخواهي       
ن ايران در دوران جنبش و انقالب فکرا روشن بهگي انديشه ملي در ايران،  و بالنده

تازد که چرا با تقليل اصول غربي و مدرن مشروطه اروپايي، و  مشروطه، سخت مي
طلبانه با مذهب و روحانيت، از راه  بومي کردن انديشه تجدد و برخورد فرصت

هاي  اند؟ آجوداني که تاريخ را به مفهوم شخصيت ورسم اروپايي آن فاصله گرفته
به شکل  »۶ملکم«فهمد، با برجسته کردن شخصيت  استثمارگر ميي  طبقه حاکمه

                                                 
و سوءاستفاده مالي و ليبرالي  ترويج افکاراو  هاي فعاليت الدوله، ناظم ملقب به] ۱۲۸۷-۱۲۱۲[خان ميرزا ملْکَم - ۶

دريافت چهل هزار  و ي،يبارون ژوليوس رويتر بريتانيابا  قرارداد رويتر  مشارکت در اجراي .است زدوبندهاي سياسي
 .از انگلستانليره رشوه 
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را با نگاهي کينه ورزانه به باد دشنام و  »گراي ايران عرففکران  جريان روشن«نماد 
گيرد و از يکي دو نمونه خاص فردي، خصلتي عام براي جريان  تحقير مي
سازي  نظريه پردازي و آجوداني قصد نظريه .سازد گراي ايران مي فکري عرف روشن
کردن جنبش و انقالب مشروطه از بينش و نگرش مدرن و  خواهد با تهي او مي. دارد

هاي مذهبي، بر اساس کتب و رساالت و  و بينش" شرع"عرفي، و پر کردن آن از 
يي بسازد که مهر و نشان  »ي ايراني مشروطه«ي ايران،  ها، از انقالب مشروطه گفته

  . بتواند رضا شاه را قهرمان آن بيرون بياورد و شوينيسم او را داشته باشد
او . اما محمدعلي همايون کاتوزيان، نگاهي خاص و ويژه به تاريخ ايران دارد       

گويد؛ هرگاه تسلط دولت استبدادي ضعيف بشود  و معلولي مي براساس رابطه علت
و به اين شود تا دوباره دولت مستبدي بيايد  جامعه به آشوب و هرج مرج کشيده مي

تاريخ ايران را  »تضاد دولت و ملت«چنين در کتاب  او هم. هرج و مرج پايان دهد
خالصه  »حکومت خودکامه_هرج و مرج_حکومت خودکامه«ي مکرر  در چرخه
هاي ذهني و نظري کاتوزيان، ما  پس بر اساس داده. کند پردازي مي و نظريه

پايدار، داراي حکومتي خودکامه  برخالف اروپا، ايراني داريم فاقد ساختارو طبقات
گاهي ندارد و مال و جان مردم در آن ايمن نيست  و خودسر، که قانون در آن جاي

 »مرج، حکومت خودکامه و  خودکامه، هرج حکومت«وطي قرون متمادي درچرخه 
هاي انقالبي است و با ناديده  کاتوزيان که مخالف انقالب و انديشه. شود تکرار مي

هاي گسترده و سراسري قرن نوزده اروپا، در تغيير فضاي اجتماعي و  گرفتن انقالب
   :نويسد مي »ي کوتاه مدت ايران، جامعه«سياسي ايران در کتاب 

نخستين بار بود که مردم . سابقه در تاريخ ايران بود شورش تنباکو رويدادي بي«      
چنين  هم. ردندک آميز و در پي هدفي روشن و مشخص قيام مي اي مسالمت به گونه

نخستين بار بود که دولت استبدادي به جاي سرکوب شورش يا سرنگوني به دست 
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اين واقعه شايد بيش از هر چيز ديگر در طول . شورشيان، تن به خواست مردم داد
پانزده سال بعد، . نزديک بود!! ي اروپايي ورزي به شيوه تاريخ ايران به سياست

مسالمت آغاز شد وبه پيروزي رسيد، اما تحوالت انقالب مشروطه نيز در آغاز با 
  ».و جنگ داخلي کشيد! آميز د خشونتبعدي کار را به برخور

درست در پي همين سطور و جايي که خواننده در انتظار و متوقع است که راز       
اي اروپايي باز و گشوده  آميز به شيوه اين حضور متحد مردم با اهدافي مسالمت

زند  مي شاه ناصرالدينگريزي غيرالزم و به دور از موضوع به مرگ شود، کاتوزيان 
او در ادامه . پردازد و به برجسته کردن هرج ومرج و آشوب بعد از مرگ او مي

هرج ومرج و آشوب  شاه ناصرالدينمرگ «: نويسد همان پاراگراف ذکر شده مي
واره در  بود که هم اي رايج اي در پايتخت و واليات پديد آورد و اين پديده فزاينده
 »هرج و مرج«به راستي اصرار کاتوزيان بر  ».آيد ؟ پيش مي!!ي مرگ شاهي مقتدرپ

اي  ي مدام تکراري در پي هر حادثه، که بايد ملکه ذهني هر خواننده اين واژه -
جاي پرداخت به علل اجتماعي، اقتصادي و  ، بهشاه ناصرالديندر پي مرگ  -شود 

و آغاز انقالب مشروطه و مبارزه  شورش تنباکوسياسي، آن مواردي که 
رساند که کاتوزيان بيش از حقيقت تاريخي ايران،  آميز را در بردارد، نمي مسالمت

جاي پافشاري و ايستادن  شايد اگر کاتوزيان به. نگران نظريه و ديدگاه خويش است
 ]تنباکو شورش[ قول او يا به ۷بر سر نظريه خويش، به چند و چون همان واقعه رژي

                                                 
سال به انگليس در سفر سوم ناصرالدين  ۵۰مدت  و تنباکو به امتياز انحصار توتون قرارداد رژي - ۷
» شرکت رژي«انگليس براي شروع عمليات شرکتي به نام . است ۱۲۶۹/۱۸۹۱به اروپا در سال  شاه

هزار ليره رشوه داد و قرار گذاشت هر سال  ۲۵به شاه ] تالبوت[ نماينده شرکت. دکن تأسيس مي
هزارتومان ۴۰۰کمپاني براي امضاي قرارداد در حدود «. دهد هزار ليره به شخص شاه رشوه به ۱۵

بيژن (».السلطنه و ساير درباريان متنفذ رشوه داده بود السلطان و کامران ميرزا نايب به امين
 )۷۵:ب مشروطيت ايرانانقال:جزني
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. فشارد اش پاي به شد که به چنين جزميتي در اثبات نظريه پرداخت، ناگزير نمي مي
مشابه هيچ «داند و نه  مي »انقالب مشروطيت را نه يک انقالب بورژوايي«کاتوزيان 

که تاريخ ايران و جامعه ايران، تاريخ و  اين ».هاي اروپايي وع ديگري از انقالبن
استبداد «ي  در نظريه. تر کسي پوشيده است نيست، بر کم جامعه اروپايي نبوده و

ي کاتوزيان، بايد بر هر شکاف طبقاتي سايه افکند و  و حکومت خودکامه »ايراني
گاني عليه حاکم خودکامه  اگر مقدور نبود آن را حذف کرد تا تز مبارزه همه

طي بيست بايد پروسه گذار مشروطه ! سربلند از بوته آزمايش تاريخي بيرون آيد
گي رضاشاه، در مقوله  شاه تا خودکامه گي محمدعلي سال مبارزه را از خودکامه

امه، هرج ومرج، حکومت خودک«کلنگي و چرخه  ي و مرج قرار داد تا جامعه  هرج
: نويسد او در پيام آخرش مي. طلسم سياه تاريخ ايران باقي بماند »حکومت خودکامه

ز وکار هرج ومرج پس از انقالب مشروطه بود اي ديگر از سا قيام خياباني چشمه«
و در پي آن سقوط خاندان  ۱۲۹۹/۱۹۲۰که روند مقابله با آن، نخست با کودتاي 

که در اين مرحله بساط  جز اين. رسيد به اوج خود مي ۱٣۰۴/۱۹۲۵قاجار در سال 
  ».طلبي براي شانزده سال برچيده شدمشروطه خواهي و هرج ومرج 

انقالب «خود در تدوين کتاب مند  البته هدف با کار بزرگ و ماا احمد کسروي      
 يکي از وقايع »تاريخ هيجده ساله آذربايجان«و جلد دوم آن  »ي ايران مشروطه
ع و رفتار شاهان يشرح وقا ،خيار او از تاريمع. است تاريخ معاصر آن دوران نگاران
ران در عصر قاجار يا ي حاکمه ي طبقه يطور کل ون و بهيگان، روحان زاده و شاه
شه يد به ريبا. ستين يحاکمه کاف ي تنها پرداختن به طبقه ينگار خيدر تار. است

مبارزه  ياو معن .قرار داد يتوليد مردمان آن عصر را مورد بررس ي رفت و شيوه
ها، به  ع جنگيرد، خارج از شرح وقايگ يده ميرا آگاهانه و يا ناآگاهانه نا يطبقات
مانند صمدخان را  يکار تيپردازد و فرد جنا يات خود ميذهن يرواقعيان غيب
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او . کند يشکوه م  در جامعه يگ و دو دسته يگ رهيخواند و از دو ت يم »خودخواه«
منظري ناسيوناليستي ل داده و بر يتق يو فرد يمبارزه شخص را در حد يمبارزه طبقات

جنبش «که تقاد دارد او اع. دهد يقرار م يخ انقالب مشروطه را مورد بررسيارت
» .د آوردنديگران پديو د يو بهبهان ييان طباطبايران آقايمشروطه را در ا

ي يک  هاي مردانه و بخردانه ي کوشش در نتيجه: کوتاه سخن« )۶۴ص:۱۳۹۰:يکسرو(
  )۱۷۵ص:پيشين(».دستان ايشان، مشروطه در ايران پيدا شد ونيم دوسيد و هم سال
گي  مانده ايرانياني که اندکي آگاهي دارند، از عقبتمام « :دگوي يم يکسرو      

مند به دولتي ضعيف و  کشور به ويژه افول ايران از يک امپراتوري بزرگ و قدرت
ي انحطاط در کجاست؟ در اوايل اين قرن  ريشه. اند کوچک، نگران شده

توانستند ادعا کنند که مقصر اصلي، مستبديني بودند که نفعي  فکران مي روشن
اما در حقيقت بيست سال پس از . سوادي و جهل مردم کشور داشتند ني در بيپنها

دانيم که تقصير  اکنون مي. توانيم همان پاسخ را بدهيم حکومت مشروطه ما نمي
آري، علت اصلي توسعه . برداران است که فرمان روايان بل اصلي نه بر گردن فرمان

شرقي تفرقه و اختالف ميان تر کشورهاي  گي در ايران و شايد در بيش نيافته
  )۱۵۷: ايران بين دو انقالب: آبراهاميان(» .هاست توده
تحت  ٨۵٨در گفتار هفتم ص  »ي آذربايجان هيجده ساله«کسروي در تاريخ       

کند نگاهي همه  سعي مي »ي به برخاستن خياباني داد هايي که زمينه داستان«عنوان 
ولي از . و خيزش او در تبريز داشته باشد ]۲۹۰صفحه د به يبنگر[جانبه به خياباني 

گي در تحليل و تسويه حساب سياسي با خياباني  همان آغاز به نوعي دچار ساده
او دليل خيزش خياباني را نه از درون تضادهاي انقالب مشروطه و مطالبات . شود مي

انقالب که ناشي از عوامل بيروني  مردم و نقش تبريز در پاسداري از اين انقالب، بل
بيند و به عوامل داخلي هم  مي... بلشويکي روسيه و خطر نفوذ بلشويک در تبريز و
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کند به نوعي به خصلت خياباني که مبارزه براي کسب قدرت است،  اگر اشاره مي
  . اشاره دارد

" اي تاريخي و سياسي، به امري کامال کسروي قيام يا خيزش خياباني را از مقوله      
اي از ابهام و ايهام در رابطه با قيام  دهد و پرده و يارانش تقليل مي شخصي در حد او
گي کسروي از خياباني و تقليل  رنجيده. گشايد گان خواننده مي خياباني مقابل ديده

کاري ناموفق سياسي کوتاه مدتي بود که در  او از شخصيت خياباني ناشي از هم
  .تبريز با هم داشتند

در از سايه به روشنايي آوردن جنبش جنگل در  ۸اکريو اما تالش خسرو ش      
و  »سوسياليستي ايران يشوراهاميالد زخم، جنبش جنگل و جمهوري «کتاب 

                                                 
متعلق به او که آثار . شاکري از مورخان و محققان در حوزه مشروطه و در زمينه انديشه چپ بود - ۸

هاي تاريخي که از ديدگاه ليبرالي  در قياس با حجم نوشتهاست نگاري اجتماعي و سوسياليستي  تاريخ
اجتماعي  -هاي اقتصادي پيشينه«ب او ترين کتا مهم. تخيلي کم اساند،  به مشروطه پرداخته مذهبي و

است که با پرداختن به تاريخ مردمي به سير » جنبش مشروطيت و انکشاف سوسيال دموکراسي
هاي  تاثيرگذاري نيروي کار و طبقات محروم در انقالب مشروطه و تاثير اين حرکت بر ديگر جنبش

هاي سوسيال دموکرات فرقه  وهگيري گر به بررسي تاريخ شکلو در آن  .پردازد مردمي منطقه مي
 مطالبات هاي سوسيال دموکرات ارمني و حزب دموکرات ايران و مجاهد، گروه - اجتماعيون عاميون

نگاري  جاي کتاب با ارائه اسناد جديد روايتي را که تاکنون تاريخ شاکري در جاي. پردازد مي ها، آن
وايت کرده بود، طلب روس ر وناليسم عظمتناسياستالينيستي با نگاهي غيرتاريخي و مطابق با منافع 

هاي  کند و بر ريشه نگاري استالينيستي و جعل تاريخ وارد مي کند و انتقادات تندي به تاريخ نقد مي
چون  کند هم در اين راه از اسناد مهمي استفاده مي. گذارد پوپوليسم در چپ سنتي ايران نيز دست مي
  به دست آمد،   شورويبعد از سقوط هاي گالسنوست و  اسناد محرمانه آرشيو شوروي که در سال

. فرانسوي و آمريکايي آلماني،  روسي، انگليسي،   اسناد آرشيوهاي ايراني، آذري، ارمني، گرجي،
دموکراسي به ايران و تاثير آن در  هاي سوسيال داري درباره تاريخ ورود انديشه شاکري تحقيقات دامنه

نقش «، »جنبش جنگل و جمهوري شوروي سوسياليستي ايران: مميالد زخ«در کتاب  عصر مشروطه
 .انجام داده است» تاريخ  تقي اراني در آينه«و » ارامنه در سوسيال دموكراسي ايران
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هايي  مندترين گام بخشي از مبارزات جنبش سوسيال دمکراسي ايران، يکي از ارزش
خسرو شاکري با تدوين اين کتاب، در . است که او در اين زمينه برداشته است

کند و با کالبد شکافي  هاي اساسي جنبش مشروطه را باز مي ت يکي از حلقهحقيق
جامع از روند " شکست جنبش جنگل، بر بستر انقالب مشروطه، تصويري نسبتا

  . گذارد ي انقالب مشروطه و چشم انداز بعدي آن در اختيار خواننده مي بيست ساله
قول  سابق که به يشوروبايگاني  او با غور و بررسي در اسناد تازه کشف شده از      

رد پاي تاريخ نگاران متمايل  »ي بسيار ديگري دارد و گشوده نشدهدرهاي بسته «او 
جمهوري «در ايجاد  يشوروکي ئولوژي ايدهسابق را در نگاه به تهاجم  يشوروبه 

گيرد و با برجسته کردن  و جنبش جنگل به چالش مي »سوسياليستي ايران شوراها
يروني در اين مقطع تاريخي، روايتي ديگر از اين دوران عرضه خط عوامل ب

ي کارکرد  شاکري، به نوعي دربارهبه گمان عباس خاکسار در نگاه خسرو  .دارد مي
شود و در مقابل  نمايي ومبالغه مي بزرگ »ارهاي سنتي تاريخ گذشته ماسازوک«

ديکتاتوري  هاي مدرن به سبب حاکميت و ها وسازمان کارکرد احزاب واتحاديه
تواند بر کل دست  نگاهي که مي. شود که نفي مي نه تنها زير سئوال بل... ها و  پهلوي

جاي نقد  کوبد و به آوردهاي تاريخي و فرهنگي ايران طي يک قرن مهر باطل به
   .ي ايران را زير سئوال ببرد ي ناتمام مدرنيته ايران، کل جنبش تجدد خواهانه پروژه

خسرو شاکري، اين است که طي دو قرن اخير تاريخ ايران پس  ي فکري هسته      
کند  اي را آغاز مي هاي پياپي ايران از روسيه، فرايند گسست فرساينده از شکست
فکران  ولي به دليل عدم شناخت روشن. توانست با انقالب مشروطه پايان يابد که مي

گ بالنده اروپايي، گيري درست از فرهن هاي سنتي وعدم بهره از مباني اين ارزش
برد و الجرم اين  براي ساختن سنتزي بالنده از ترکيب اين دو، راه به پويايي نمي

داري جهاني و ديکتاتوري داخلي  فرايند گسست فرسايشي، در تهاجم نظام سرمايه
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 »فکري فروپاشي وتباهي روشن«شاکري در نقد  .کند سيري صعودي پيدا مي
گويي به جامعه  پذيري وپاسخ مرز، فقدان مسئوليت حد و طلبي بي فرصت«: نويسد مي

تر بازيگران سياسي،  رفت شخصي نزد بيش ايران، دسيسه ودودوزه بازي براي پيش
در حالي که جنبش . ... وزن سنگين خود را درشکست جنبش مشروطه نشان داد

سردي، سر  مشروطه اميدهاي فراواني را بر انگيخت، در فرجام خود موجب دل
اي از فرايند تداوم فرساينده از نظر  نمونه. گيري شد گي، نوميدي وحتا کناره خورده

هاي واال و اصيلي  هاي شخصيت معنوي و انديشه، جنبش مشروطه، به رغم تالش
ي فکر نو  هاي ارمني در تبريز و دهخدا، به سختي برانگيزنده چون سوسيال دمکرات
نتوانست با _ از الگوي اروپايي تقليد صرف _ هاي نهادي آن  بود، زيرا نوآوري

خسرو (».آميزد ويک ستنز پويا پديد آورد عناصر اصيل فرهنگ ايراني خالقانه در
  )۴۴۷ :۱۳۸۶:شاکري

خان  کوچک يدر نديدن پايگاه طبقات يخسرو شاکر يها لغزشاز   ييکو اما       
اقدام  ش برايجا که تال از آن«. کند يياد م »فرهمند يرهبر« عنوان به اواز است که 

مآب، شکست خورده بود، ايرانيان  احزاب اروپايي يها، مجلس و حت جمعي انجمن
  )۸۲ص:پيشين( ».به استقبال يک رهبر فرهمند، شتافتند

احمد  »بحران در استبدادساالري ايران«که هسته اساسي کتاب  و در آخر اين      
ي توليد  شيوه«يا  »استبدادآسيايي«گويد بر بستر  چنان که خود مي سيف، آن
سيف در . و نقد ساختار تاريخي ايران در قرن هجده و نوزده بنا شده است »آسيايي

رسد که از دو طبقه فئودال و بورژوازي  جايي مي تبيين تاريخ ايران به درستي به
هاي اقتصادي و اجتماعي  گويد که به نوعي بازتاب تغيير در مولفه تجارتي سخن مي
خوران  ي آن روز ايران، مفت در جامعه«: نويسد يماو . استو تاريخي ايران 

داران و تجار در يک صف بودند، و در  گان زمين بوروکراسي حاکم و نماينده
ولي او اصرار دارد تحليل خود را  ».هاي مردم به خصوص دهقانان توده سويي ديگر
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. ، پيش ببرد!!که ايران فئوداليسم ندارد »ي توليد آسيايي شيوه«در همان چارچوب 
  .شود براي همين دچار تناقض مي

ما در ايران فئوداليسم نداشتيم، در نتيجه بايد مشخص کنيم «: نويسد سيف مي      
گونه ممکن بوده آن ساختار به  ايم وچه که ما در ايران با چه ساختاري روبه رو بوده

ريخ معاصر اساس تفکر خود را در مورد تا )۱۵ص(» نرسيد داري برسد و سرمايه
  !!!گذارد ايران به تماشا مي

داند که  درصدي دهقانان مي ٨۰نيروي انقالب را جمعيت ، يبه درست سيف      
نقالب مشروطه براي همين بر کل ا. انقالب براي آنان کاري انجام نداده است

داند و هرکس را  ها را نيروي اصلي انقالب مي يان و انجمنسيف روستاي. تازد مي
  .داند کار و خائن مي انديشد سازش از اين بيکه غير 

  

  ي انقالب محرکه.۴
هر انقالبي داراي نيروهاي محرکه خاصي است که آن انقالب توسط " معموال      

همين نيروهاي محرکه هستند که خصلت هر . پذيرد آن نيروهاي محرکه انجام مي
اش  که منافع اقتصادياي  اي، طبقه يعني اگر در جامعه. كنند انقالب را تعيين مي

كند که انقالب سوسياليستي انجام بدهد، وجود نداشته باشد، معناي آن  ايجاب مي
زيرا که . باشد پذير نمي اي انقالب سوسياليستي امکان است که در چنين جامعه  اين

ي فئودالي که  که در يک جامعه کما اين. نيروي محرکه آن در جامعه وجود ندارد
داري و به تبع آن طبقه کارگر به وجود نيامده است، صحبت از  يهدر آن هنوز سرما
اگر يک حزبي، هرچند  کمونيست، است، و سوسياليستي ذهني و خيالي يک انقالب

 طور ولونتاريستي که به چنين انقالبي را در دستور کار عملي خود قرار دهد، جز اين
جام ديگري نخواهد خورد سرانجام و فر هگرايانه عمل کند و شکست ب و اراده
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بنابراين وظيفه هر حزب، فرد سياسي، محقق اجتماعي، اين است که تحليل  .داشت
اجتماعي، داشته باشد تا بتواند با تشخيص طبقات موجود و  دقيقي از شرايط

اي براي حرکت  هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين طبقات، طرح و نقشه ظرفيت
هاي سياسي،  درک اين منافع و ظرفيت. دانقالبي در مسير درست داشته باش

ها و طبقات، به  گاه توده اجتماعي و اقتصادي طبقات خيلي اهميت دارد، چون هيچ
شان رفع  ترين مسئله ها مهم آن. كنند هاي اين و آن حرکت نمي خاطر افکار و ايده
کار  شان است، تأمين غذا براي خانواده، زنده ماندن، کارکردن، دنبال نيازهاي مادي
ها را به خود مشغول  و ذکر آن اين نيازهاي اوليه است که تمام فکر. گشتن و غيره

شان ارتباط نزديک و ناگسستني با اين منافع  هاي سياسي بنابراين، حرکت. كند مي
اگر به دنبال . كنند ها مسائل را از اين زاويه، نگاه مي آن. شان دارد اقتصادي روزمره

زنند، به اين خاطر  افتند، اگر دست به اين يا آن انقالب مي اين يا آن حزب راه مي
اند که بله اين  اند و به اين نتيجه رسيده اند و بحث کرده اند و خوانده نيست که نشسته

ها از روي اجبار و  ها در اين انقالب آن! برد انقالب، بشريت را يک گام به جلو مي
به . زنند که دست به شورش مياجتماعي طاقت فرساست  -زير فشارهاي اقتصادي
گي  هاي روزمره مخل زنده کاري و نبودن آزادي و سرکوب اين خاطر که فقر، بي

رسند،  قابل تحملي ميوقتي اين مداخالت به حد غير. استها شده  گي آن خانواده
ها را  اي جز سرنگوني حاکميت گيرند که در آن چاره ناخواسته در وضعيتي قرار مي

  . بينند نمي
دهقانان در شوراها به  روسيه در مقطع معيني ۱۹۱۷ اگر در انقالب اکتبر" فرضا      

ن سوسياليست شده، يا ها رأي دادند، اين به خاطر آن نبود که اين دهقانا بلشويک
ها   که به خاطر اين بود که سوسياليست بودند، بل يتسوسياليس ي دار انديشه طرف

از دهقانان بودند، گفته بودند که اگر " که اکثرا تنها نيرويي بودند که به سربازان
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که خود بر عليه مالکين قيام کنيد  اي نداريد جز اين خواهيد، چاره صلح و زمين مي
 .تصرف کنيد را ها آن يها و زمين

ها،  ها و پيروزي تاريخ و سياست هم، مثل هر علم ديگري، با بررسي شکست      
هاي مختلف  دهد که بشر در خالل انقالب دست مي هايي را به اي از آموزش گنجينه

اندوخته است و بنابراين، اين علم را هم، مثل هر علم ديگري، بدون بررسي اين 
   .شود آموخت تجربيات نمي

   نيست که چون ما سوسياليست مسئله انقالب اين کردشان به ها، روي  سوسياليست      
راه بيفتيم و انقالب سوسياليستي هستيم و خواستار انقالب سوسياليستي، پس 

آوري  مان را جمع خواه که نيروهاي الزم براي انقالب مورد دل يا براي اين. کنيم هب
چنين برخوردي در " اصال. کنيم، راه بيفتيم ديگران را براي اين انقالب قانع کنيم

 يناش ساده يهابرخورد نوع اين. وجود ندارد لنينس و هاي مارکس، انگل انديشه
طور نگاه  هيچ سوسياليستي با مسئله انقالب اين. است يطبقات ياز نبود آگاه

توانيد جامعه را به سوي مورد نظر  با تبليغات نمي" شما صرفا" كند، زيرا که اوال نمي
 راه همخود بکشانيد، چون جامعه دنبال منافع اقتصادي خودش است و اگر با شما 

هاي خودش و مطالبات  رکي بين خواستشود به خاطر اين است که وجوه مشت مي
همه  ۱۳۵۷در انقالب . شود مي راه همبيند و لذا به شما اعتماد کرده، با شما  شما مي

اشکال تنها در . در اتحادشان البته هيچ اشکالي وجود نداشت. مردم متحد شدند
اند؟ واقعيت آن است  دانستند براي تحقق چه چيزي متحد شده جا بود که نمي اين
که از شرايط اقتصادي،  روان، از روي ناآگاهي و بدون آن ها يعني پيش ه آنک

هاي انقالبي و  اجتماعي، و سياسي جامعه تحليل درستي داشته باشند، و نيروي
را از هم تفکيک نمايند، کورکورانه در اطراف فراخواني متحد شده   ميرنده جامعه

بنابراين، مسئله اصلي . ، نداشتندبودند که هيچ شناخت علمي درستي از آن فراخوان
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ديگر  ها با يک که اين است که آيا آن مردم با هم نيست، بل  تنها مسئله وحدت همه
  اند يا نه؟  هاي درستي متحد شده حول اهداف و سياست

کارگران و  زنان، ي اصلي در انقالب مشروطيت، دهقانان، محرکه  بنابراين      
 ]۲۶۹صفحه د به يبنگر[ زاده د که بنا بر شرح سلطانوران شهر و روستا بودن پيشه
ي  هاي کمينترن پس از شنيدن دقيق اظهارات همه يکي از مالقات در لنين
گي ايران، که بخش بزرگي از  در کشورهايي به عقب مانده«: ها، گفت طرف
ترين اهميت را براي  داران است، شعار انقالب دهقاني بزرگ ها در دست زمين زمين
شود، در کشور ما هم رخ  جا که به خيزش دهقانان مربوط مي و تا آن. نان دارددهقا
 ».چشم پوشي کنيمدهد، و اين بدان معناست که ما نبايد از سياست ارضي خود  مي

اين «کند که دهقانان  زاده نيز يادآوري مي سلطان )۱۳۸۶:۲۷۲:خسرو شاکري(
ن، چيزي از حکومت ي ايران به ويژه گيال در همه »ترين طبقه کش ستم

 »شخصا خواست«خان  گويد که از کوچک وي مي... دخان نصيب نبردن کوچک
اي اقدام  هاي سياسي و حرفه که به تصويب لوايح اجتماعي ناظر بر تشکيل اتحاديه

چرا دهقانان و کارگران «خان اين را زائد دانست و اعالم کرد که  اما کوچک. کند
توانند تمام  ازماني خود را داشته باشند در حالي که مياي و س هاي حرفه بايد اتحاديه

مام بختي ت با من در ميان گذارند؟ به عالوه، من با خوش) "مستقيما(نيازهاي خود را 
  )۲۷۳ص: پيشين(».ها کومک خواهم کرد به آن
راه انقالب راه بسيار پر پيچ و خمي است، چون علوم اجتماعي يکي از       
بدانند قدم بعدي  "انقالب احتياج به رهبراني دارد که کامال. ستترين علوم ا پيچيده

هاي دشمن را در  چيست؟ رهبراني که بتوانند با قاطعيت و هوشياري کامل توطئه
از همان  لنينانقالب بلشويکي چرا پيروز شد؟ چون . اشکال مختلف خنثا کنند

کاتش بر اساس نقشه و تمام حر. دانست در چه مسيري بايد پيش برود مي" ابتدا دقيقا



۲۲ 

که بر اساس تحليل درست از  اي بود که نه به شکل خودساخته و تخيلي، بل برنامه
که از همان ابتدا با افشاي  شرايط موجود، به دقت از قبل طراحي شده بود؛ و اين

هاي غلط احزاب ديگر توانسته  ها و سياست گيرانه حرکات نادرست و تاکتيک پي
هاي  يني را تربيت و آماده نمايد که بتوانند در پيچ و خمبود نيروي کارگري مع

  . هاي درست بردارند سياسي گام
اين  .هاي تاکنوني چپ چه بوده است شويم که علت شکست متوجه مياکنون       

پذير  اين نيست که سوسياليسم امکان. خورد هنيست که چپ هميشه بايد شکست ب
اين نيست که اين . خواهد ليسم را نمياين نيست که فالن جامعه سوسيا. نيست
که برعکس، حاال  بل. دهد که پيروزي سوسياليسم عملي نيست ها نشان مي شکست
کرديم، اگر نگوييم  هاي تاريخي درست عمل مي گاه فهميم که اگر درآن بزن مي

توانستيم مهر خود را به جنبش به  شديم، اما حداقل مي که صددرصد پيروز مي
حتا . ني نماييمکه خود را تسليم و قربا اي بگيريم، نه اين زات ارزندهکوبيم و امتيا
شان کامال روشن بودند،  ها و استراتژي آينده که راجع به تاکتيک ها با اين بلشويک

هاي  خاطر اين بود که بر اساس تئوري با اين حال، هرجا هم که شکست خوردند، به
  . بت به آن غفلت ورزيدندبه اثبات رسيده خودشان عمل نکردند و يا نس

  

   »ملي و ضدامپرياليستي«هاي  جنبش.۵
در کشورهاي شرق، قبل از جنگ جهاني  »ملي و ضدامپرياليستي«هاي  جنبش      
تري پيدا  شده بود، اما در خالل جنگ و بعد از آن، گسترش بيش شروع  ۹اول

                                                 
 غرب به، اروپا از خارج در اما جنگ. بود اروپا خاک اول جهاني جنگ اصلي جغرافياي - ۹

 آغاز ۱۹۱۴ ژوئيه ۲۸ از جنگ. کرد سرايت نيز اه اقيانوس تمام تقريبا و آسيا شرق، افريقا، آسيا
 به بلغارستان و عثماني مجارستان، اتريش،، آلمان :متحدين شکست با ۱۹۱۸ نوامبر ۱۱ و شد
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منظور فروش  داري اروپا به علت چيست؟ در پي انقالب صنعتي، سرمايه. كنند مي
رو به کشورهاي شرق و گسترش مناسبات ] چون بازار اروپا کافي نبود[کاال 

وقتي استعمارگران اروپايي وارد ايران  ؛مثال. کنند کااليي در اين کشورها مي
كند و در  داري نيز رشد مي ها هم، مناسبات کااليي سرمايه شوند، به دنبال آن مي

داران  منتها نياز اوليه رشد سرمايه. گيرد کل ميداري بومي و ملي ش ايران سرمايه
مانده از نظر اقتصادي را به  جهاني در اين مرحله اين بوده است که کشورهاي عقب

صورت بازاري براي صدور و فروش کاالهاي خود در آورند تا بتوانند با توسعه 
ي اين  اما الزمه. تجارت و فروش کاالي خود دامنه توليدات خود را گسترش دهند

خصوص جلوگيري از  کار ممانعت از رشد نيروهاي مولده در اين کشورها و به
  .اين کشورها بوده است »بورژوازي ملي«رشد به اصطالح 

وقتي به تقليد از اروپا شروع به تأسيس  ۱۰الضرب داراني مانند حاج امين سرمايه      
اي امپرياليستي انگليس ه نمايند، زير فشار دولت سازي و غيره مي کارخانجات شيشه

، قوانين و مقررات گمرکي را به نفع  و روس که در دربار قاجار نفوذ داشته، با رشوه
ها  گي آن دادند و سبب ورشکسته داران ايراني تغيير مي خود و به زيان سرمايه

. توانستند مثل کشورهاي غرب قد علم کرده و رشد کنند در نتيجه نمي. شدند مي
داران داخلي، به  بت و تضاد بين استعمارگران امپرياليستي با خود سرمايهبنابراين، رقا

                                                                                                                 
، بريتانيا مستعمرات، صربستان، روسيه  ،بريتانيا، فرانسه:متفقين پيروزي و رهبري امپرياليسم آلمان

گرفتند  دست به اسلحه نفر ميليون ۷۰ جنگ اين در. يافت نپايا آمريکا و روماني،، ايتاليا ، بلژيک
 .باختند جان ميليون انسان ۱۷ حدود آن جريان در و
ي قاجار، متخصص ضرب سکه، مسئول  ، تاجر دوره۱۳۱۱-۱۲۵۱الضرب  محمدحسين امين - ۱۰

 گير و پدرش به خاطر تقلب در ضرب سکه دست. خانه شاهنشاهي در زمان ناصرالدين شاه ضراب
الدوله داماد مظفرالدين شاه پدر را آزاد  پسر با پرداخت چهل هزار تومان به صنيع. زنداني شد

 . صنعتي او آوردن صنعت برق از روسيه به ايران بود_هاي اقتصادي  ترين فعاليت از مهم. کرد
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يعني بورژوازي . زند هاي ضدامپرياليستي و ملي در اين کشورها دامن مي جنبش
ديده  رشد و توليدات اقتصادي خودش مي امپرياليستي را مانع هاي داخلي که سياست

طور کلي  ان، بازاريان و بهور است، شروع به تحريک کارگران، دهقانان، پيشه
هاي ملي و ضدامپرياليستي براي قطع  ي مردم براي ايجاد يک سلسله جنبش توده

يکي از اين  انقالب مشروطهكنند که  نفوذ خارجي و کسب استقالل ملي مي
موارد بوده است که در آن تمام آحاد ملت از بورژوازي داخلي، کارگران و کسبه 

گرد شعار مبارزه با اشرافيت فئودال و نفوذ خارجي  گي، بورژوازي همه و خرده
گيرد که  هم به خود مي ضد ديکتاتوريشوند، لذا اين مبارزات شکل  جمع مي

در يک طرف آن سلسله قاجار و استعمارگران انگليس و روس و در طرف ديگر 
اند که براي استقالل ملي و آزادي خودشان  بورژوازي داخلي و مردمي قرار داشته

  .اند کرده ارزه ميمب
جنبشي بود که توسط " ملي براي رهايي درکشورهاي شرق عمال بنابراين جنبش      
دفاع  هادار اين کشورها به جريان افتاده و از منافع اين سرمايه يدارها سرمايه
نياز به  ،شده در اين کشورها براي رشد خود داري تازه متولد کرد، زيرا سرمايه مي
تحت کنترل و  جهاني اين بازارهاي داخلي را ت و وقتي که سرمايهزار داخلي داشبا

در . شد ي داخلي مي مانع رشد سرمايه" عمال ،داد قرار مي ،محل فروش کاالي خود
کرد  اي به منطقه ديگر حرکت مي اي از منطقه التجاره عصر قارجاريه وقتي که مال

ت که طبق يکي از اين ولي جالب اس. شد در هر منطقه مشمول پرداخت ماليات مي
يا وقتي امتياز انحصار . امتيازات، بازرگانان خارجي از دادن اين ماليات معاف بودند

دادند طبيعي است که دولت مزبور قوانين  دولت يا شرکت خارجي مي گمرک را به
تري  کرد که کاالهاي خارجي بتوانند به قيمت ارزان گمرکي را طوري تنظيم مي

   .گي بکشانند ها را به ورشکسته ابت با توليدات داخلي آنوارد شوند و در رق
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را براي بورژوازي نوپا در   خارجي که عرصه نوع تعرضات سرمايه اين      
العمل آن بر عليه امپرياليسم و  کرد، منجر به عکس سلطه تنگ مي کشورهاي تحت

هاي  ظامهاي مردم هم زير فشار ن جا که توده شد و از آن ي جهاني آن مي سلطه
هايي ضد امپرياليستي  ي ايجاد جنبش هاي فاسد قرار داشتند، زمينه فئودالي و دولت

  .شدند 
معتقد است که هر ، )Roy(كمونيست مشهور هندي، مانابندراناث ري      
ملي در شرق متشکل از دو بخش است، بخش بورژوازي و بخش دهقانان  جنبش
ملي  سلطه خواستار رهايي تحتشورهاي ، که بورژوازي درک۱۱زمين و کارگران بي
داري است، يعني اگر بورژوازي در اين کشورها به مبارزه بر  ارچوب سرمايهدر چ

خواهد که بتواند  زند، آزادي ملي را فقط براي اين مي عليه امپرياليسم دست مي
 داري را ها به در آورد و با تکيه به بازار خودي سرمايه بازار داخلي را از چنگ آن

 اگر در اين مبارزه. كند بنابراين، در مسئله ملي منافع خودش را دنبال مي. رشد بدهد

                                                 
گذرد بيش از پيش از هم جدا  دو جنبش وجود دارند که هر روز که مي" ري"به نظر  - ۱۱
دمکراتيک، که برنامه رهايي سياسي با حفظ نظام  -يکي جنبش ناسيوناليستي بورژوا. وندش مي

. زمين براي رهايي از هر نوع استثمار کند و ديگري مبارزه دهقانان بي داري را دنبال مي سرمايه
کند، و اغلب هم با موفقيت، تا دومي را تحت کنترل خود در آورد؛  جنبش اول تالش مي

تکامل  "ل کمونيست بايد به هر طريق ممکن بر عليه چنين کنترلي مبارزه نمايد، و نتيجتاانترناسيونا
داري خارجي  کش مستعمرات بايد در جهت سرنگوني سرمايه هاي زحمت آگاهي طبقاتي توده

هاي کمونيستي دهقانان و کارگران  ترين وظيفه ايجاد سازمان ترين و ضروري مهم. هدايت شود
از اين راه است که . ها به سوي انقالب و برپايي جمهوري شورايي است آنبه منظور رهبري 

که از راه تکامل آگاهي طبقاتي  داري، بل هاي ممالک عقب افتاده نه از طريق تکامل سرمايه توده
تزهاي تکميلي در ." رفته به کمونيسم راه خواهند يافت تحت رهبري پرولتارياي کشورهاي پيش

 .ت، بند هفتممسئله ملي و مستعمرا
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آورد، براي اين است که  کارگر و دهقان را دنبال خودش، به ميدان مبارزه مي
 مردم وز شود حتا دست به سرکوببنابراين، اگر پير. اهداف خودش را محقق کند

  . شود هاي انقالبي نمي دهزند و در اين ميان چيزي عايد تو مي هم
بورژوادمکراتيک يک انقالب ناسيوناليستي  انقالب) Roy(»ري«بنابراين، ازنظر       

" روي، اساسا از اين. رود داري است و از آن فراتر نمي در چارچوب مطالبات سرمايه
  .ي کارگر را ندارد داري و پيروي از منافع طبقه قصد تغيير نظام سرمايه

بخش ديگري که در جنبش ضدامپرياليستي و آزادي ملي وجود دارد ولي       
زمين در اين  گويد؛ که دهقانان بي مي »ري«. بخش کارگران و دهقانان آن است

ها دفاع  داران هستند، وظيفه سوسياليست کشورها مخالف استثمار مالکين و سرمايه
ازي در قرن بيستم ملي است نه بخش بورژوازي آن، زيرا بورژو از اين بخش جنبش

  .که مرتجع است نه تنها انقالبي نيست، بل
بنگريم، از  »بورژوازي ملي«اما واقعيت اين است که اگر از منظري مارکسي به       
،  داري گستري سرمايه ه جهاناروپا به اين طرف با توجه ب ۱۸۴۸هاي  انقالب
کجاي جهان،   هيچکه در  ا بلنه تنها در اروپ »مترقي و  بورژوازي ملي«ديگر
هاي که از اوضاع اقتصادي  تبيين زاده در سلطان. داشته باشدوجود تواند  نمي

اجتماعي کشورهاي شرق و از جمله ايران انجام داده بود، بر اين نظريه مارکسي 
دهد،  ورزد و در تزهايي که به کمينترن ارائه مي تاکيد مي »بورژوازي ملي«نسبت به 

گان  خسرو شاكري، اتهام چپ روي از سوي نويسنده. کند نظر خود را اثبات مي
را تقليدي  زاده به سلطان و ديگران انند آوانسيان، رضاروستا، كامبخشحزب توده م

داند كه بعد از مغضوب  از حمالت مورخين رسمي استاليني چون خانم ايوانووآ مي
زاده  ليه سلطانزاده، به ناگهان عليه او شروع شد و حمالت فوق ع واقع شدن سلطان

 »هايي كه سيطره استالين را نپذيرفتند ي كمونيست عليه همه  آلوده به كينه استالين«را 
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: تأكيد داشت که زاده، بر اين قول ماركس سلطان )۱۵ :۱۳۸۶:خسرو شاکري( .داند مي
داري به كمونيسم  داري و از سرمايه گذار از فئوداليسم به سرمايه«هر چند 
ت اما اين به آن معني نبود كه اين ضرورت در همه اوضاع و ناپذير اس اجتناب

صادق خواهد بود ] مانده و جهان سوم خصوص عقب به[احوال و در تمامي كشورها 
ها در كشورهاي  كمونيستزاده نيازي بر اين نيست كه  در واقع در انديشه سلطان

بكوشند و تا  »اييانقالب بورژو«داري، نخست، براي ايجاد  ماقبل سرمايه مانده عقب
ه زاد بعد از حصول آن، براي برپايي نظام سوسياليستي اقدام كنند؛ به عبارتي، سلطان

تر و  بايد در اين مرحله، به خاطر دشمني بزرگ "ها حتما معتقد نيست كه كمونيست
اصلي كه همان مالكان بزرگ و نظام سلطنتي استبدادي هست، با بورژوازي 

  .دست شوند هم
كه در ژوئن  »تزهاي مربوط به مسئله ملي و مستعمراتي«در   لنين اما      
در آستانه دومين كنگره انترناسيونال كمونيستي منتشر شد،  ۱۲۹۹خردا /۱۹۲۰
قيد و شرط  مشروط به فعاليت و آزادي بيکاري با بورژوازي خودي را  هم

گي  مانده حالت عقب هايي كه در ملت  در مورد كشورها و«: داند مي ها کمونيست
و مناسبات دهقاني  ]يپدرساالر[ تري هستند و مناسبات فئودالي يا پاترياركال بيش

نخست،  :ها تفوق دارد، بايد به ويژه اين نكات را در نظر داشت پاترياركال در آن
بخش بورژوا دموكراتيك در  يي لزوم كمك همه احزاب كمونيست به جنبش رها

به عهده كارگران  نخست ي لههها در و ين كمكتر يفه بذل مجدانهآن كشورها ـ وظ
است   آن  ي مانده از لحاظ مستعمراتي يا مالي وابسته ست كه ملت عقب آن كشوري

انترناسيونال كمونيستي بايد از جنبش ملي بورژوا دموكراتيك در كشورهاي ... 
مانده فقط بدان شرط پشتيباني كند كه عناصر احزاب پرولتري  مستعمراتي و عقب

كليه كشورهاي  در ها فقط عنوان نباشد كمونيست بودن آنآينده، كه 
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مانده متحد گردند و با روح درك وظايف خاص خود، يعني وظايف مربوط  عقب
هاي بورژوا دموكراتيك در داخل ملت خود، تربيت شوند؛  جنبش  ي به مبارزه

ورهاي انترناسيونال كمونيستي بايد با دموكراسي بورژوايي مستعمرات و كش
ها نياميزد و استقالل  در اتحاد موقت باشد ولي خود را با آنمانده  عقب

چون و چرا  ترين شكل آن، بي اي جنبش پرولتري را، حتا در نطفه
  )۷۷۸: مجموعه آثار:لنين( .»...محفوظ دارد

و  زاده توان به سلطان انتقاد داشتند مي لنيناي كه بر اين انديشه  از افراد برجسته      
اشاره كرد كه هردو برخالف   )Roy(كمونيست مشهور هندي، مانابندراناث ري

اين عقيده حاكم كه «: زاده چنين آمده است هاي سلطان  در تز. نظر داشتند لنيننظر 
  مستعمره بايد از يك انقالب ملي انقالب اجتماعي در كشورهاي مستعمره و نيمه

كاري طبقه  در مورد روحيه سازشو  »راتيك گذر كند، كامالً درست نيستدموك
] كارانه بورژوازي ايران در انقالب مشروطيت با توجه به نقش سازش[ي، زبورژوا
دار  جا كه بورژوازي در كشورهاي مستعمره پرچم و از آن«: نويسد زاده مي سلطان

اش و با هراس از نمونه  انقالب ملي است، اين اوست كه به هدايت ضمير طبقاتي
به اردوي  "ايران علنا ازات خويش يا چون درالش حفظ دارايي و امتيروسيه، در ت

كه، در اثر اجبار به شركت در مبارزه انقالبي، از  پيوندد يا اين ضد انقالب مي
كند،  فاده ميداري است نخستين امكان موجود براي عقد قرارداد با اروپاي سرمايه

در   زاده اقع نظر و انديشه سلطاندر و ...)ص:۱۳۸۶:يخسروشاكر( ».كه تركيه كرد چنان
در  ۱۸۴۸هاي  و انگلس، پس از انقالب اين مورد، متاثر است از انديشه ماركس

دست گرفتن  آلمان و فرانسه و نقش ارتجاعي كه بورژوازي اين دو كشور پس از به
گري كه طبقه  اما به دنبال نقش ضد انقالبي و سركوب. قدرت ايفا كردند

بازي كرد و به دنبال يورشي كه  ۱۸۴۸ه و آلمان، از ميانه سال ي در فرانسزبورژوا
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در  ي به خيزش كارگران پاريس برد، ماركسزگر بورژوا نيروهاي سركوب
به گسست كامل كارگران از » انقالب ژوئن«آگين با عنوان  اي خشم مقاله

پرچم سه رنگ جمهوري اكنون فقط يك رنگ « :بورژوازي تأكيد كرد
و به دنبال همين تجربه خونين  »گان، رنگ خون خورده رد، رنگ شكستدا

الذكر عنوان كرد كه ديگر راهي جز  كارگران بود كه ماركس در مقاله فوق
چنين  هم. ي رودررو با نيروهاي متحد ارتجاع و بوژوازي باقي نمانده است مبارزه

آلمان با  به مناسبت اتحاد بورژوازي »انقالب در كلن«اي با عنوان  ماركس در مقاله
اي در وين و برلين، نوشت كه بورژازي  نيروهاي ارتجاعي و سركوب جنبش توده

آورتر و  تاريخ موجوداتي شرم«فرانسه و بورژوازي آلمان كه 
بابک (».اند تر از آنان نيافريده خود را به ارتجاع فروخته برانگيز رحمت

  )۷۰۴: و سياست مدرن  ماركس: ياحمد
توان گفت كه از  هايش، مي ده، با توجه به آثار و نوشتهزا بدون شك سلطان      

عنوان  يه ماركسيستي در آن زمان، بهش با منابع اولا لحاظ تئوري و آشنايي
واقعيت اين است که اما . است هاي ايراني بوده ترين فرد در بين كمونيست برجسته
و مستعمره كه مانده  در قبال كشورهاي عقب  زاده و سلطان لنيننظر بين   اختالف

در آستانه دومين كنگره انترناسيونال  »تزهاي مربوط به مسئله ملي و مستعمراتي«در 
  . كمونيستي منتشر شده بود، وجود داشت

طبق نظريه و تئوريي که کمينترن در مورد ملل شرق ارائه که  و در نهايت اين      
ها  دند که مرکز انقالباز هندوستان باني آن بو »ري«و  لنينزاده و  داد و سلطان

و چون در شرق . اکنون در شرايط امپرياليستي از غرب به شرق منتقل شده است
ملل   ي کارگر طبقهبسيار صنعتي وجود ندارد به ناچار،   ي کارگر هنوز طبقه

کاري نمايند که آزادي  شرق بايد به شرطي با بورژوازي خودي هم
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را به   ي کارگر ا و طبقهه قيد و شرط و استقالل کامل کمونيست بي
  .ي سوم کمينترن به تصويب رسيد اين تزي بود که در کنگره .رسميت بشناسد

در واقع  يعني »يمل يبورژواز«م به يانداز ي مين فصل نگاهيو در آخر ا      
جا فقط  نيدر ا. ، هستند»ان است و بسيرانيهنر نزد ا«که مبلغ  يوطن يدارها سرمايه

  :ميکن يا مفزاده و محمد قراگوزلو اکت از سلطان به ذکر دو نقل قول
 کجاي هيج در. نيست فاسد ايران اندازه به حاکمه طبقه، دنيا کجاي هيچ در«      
، گويي دروغ، ملت اموال دزدي، خواري رشوه، خودفروشي، خودخواهي، دنيا
 رکشو ي اندازه به درباري اشرافيان و مالکان ميان در خيانت و اندازي هم پشت

  )۳۰:.. اقتصادي انکشاف:زاده سلطان.آ(».است نداونده عميقي هاي ريشه چنين" شاهنشاهي"
هاي تاريخي  ترين دوره بورژوازي ايران از درون يکي از طوالني«در واقع       

يي از  ترين بهره فئودالي با هياتي کريه زاده شده و از همان بدو پيدايش کم
هاي  يک بورژوازي سترون در عرصه. پا نبردههاي مترقي بورژوازي در ارو خصلت

هاي فردي و اجتماعي و البته به شدت  ي آزادي فرهنگي و سخت خشن در زمينه
برد  ي اصلي رسالت تاريخي خود براي پيش اين بورژوازي در دو عرصه. استثمارگر
عمل  -و به تقليد کورکورانه از آن -ي مدرنيزاسيون مانند بورژوازي غرب پروژه
را بنا بر اقتضا و نيازهاي   ي اقتصاد سياسي، روابط اجتماعي توليد در حوزه. کرده

بندي از  ي سياسي الگوي نيم بازار اعم از آزاد و دولتي رشد داده و در حيطه
ي فرهنگ و هنر  اما در عرصه. دموکراسي بورژوازي پارلمانتاريستي بريده است

دان و به  شاعر، نقاش، موسيقي حتا يک نويسنده،. کماکان سنتي و سترون مانده
توان به  نمي -ي آسيا و نه حتا در اندازه -طور کلي هنرمند برجسته در سطح منطقه

اش محمد حجازي است و ناتل  نويسنده. مانده نسبت داد اين بورژوازي عقب
خانلري، شاعرش حميد شيرازي و صورتگر و مهدي سهيلي است و در بهترين 
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ش احمد فرديد است و حسين نصر و داريوش شايگان و ا حالت نادرپور، فيلسوف
اش  الدين شفا است، موسيقي اش علي دشتي و شجاع عبدالکريم سروش، مورخ
! ... اش حميرا و مهستي است کند، خواننده خان تقليد مي هنوز روي دست درويش
هاي خريد و  ترين روش قدر که در جهان اقتصاد، شناخته شده اين بورژوازي همان

هاي متنوع فرهنگي  قدر هم در عرصه را فرا گرفته، همان  وش ارزان نيروي کارفر
هاي فرهنگي اين بورژوازي   مبالغه کل ارزش بي. گرا، بسته و سنتي مانده کهنه، نسبي
ي  در زمينه. ارزد به يک دفتر شعر نيما نمي -ي شعر از بدو تولد تا امروز در حوزه
ترين حقوق زنان را به رسميت  ي هرگز بديهيگي نيز اين بورژواز ي زنده شيوه
  )۶۵- ۶۴:زاد فرخ فروغ ي انديشه و شعر در تاملي ۶۷۸ شناسنامه صاحب:محمد قراگوزلو(».نشناخته
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  انقالب مشروطه ينيع يها نهيزم:فصل دوم
  

  اوضاع اقتصادي اجتماعي.۱
سياسي ايران با کشورهاي  ي دوم قرن نوزدهم، پيوندهاي تجاري و در نيمه      
. تر آغاز شده بود، تسريع کرد گي اقتصادي را که پيش ي وابسته روند توسعه ،اروپا

ات کااليي، افزايش صدور  تر به توليد گذار از اقتصاد خودکفايي به اقتصاد وابسته
وران،  کاري در ميان دهقانان و پيشه موادخام به جاي مصنوعات، و افزايش ميزان بي

فکران و  براي بسياري از روشن. بود راه همهاي مالي هنگفت تاجران جزء  يانبا ز
توان کشور را به  گونه مي که چه ي محوري عبارت شد از اين بازرگانان مسئله

توان در اين  هاي انقالب مشروطه را مي هاي اروپايي نوسازي کرد؟ ريشه شيوه
وجو  ي قرن بيستم جست نههاي ساختاري، اقتصادي و اجتماعي در آستا دگرگوني
  .کرد
به بعد، به سبب بهبود سيستم حمل و نقل خارجي، ايجاد  ۱۸۸۰ي  از دهه      

هاي بخار در درياي خزر و  خطوط جديد تلگراف به اروپا، رفت و آمد کشتي
. خليج فارس، و به خصوص افتتاح کانال سوئز، تجارت ايران با اروپا چند برابر شد

، ميوه، ابريشم و ترياک در اروپا، تاثير مهمي در کشاورزي ايران تقاضاي پنبه، برنج
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تري از زراعت معاشي و خودکفا  گذاشت و زراعت محصوالت کااليي، جاي بيش
تجارت در ايران نيز به  مالي دو دولت انگليس و روس هاي افتتاح سازمان. را گرفت

 ۱۸۷۵/۱۲۵۴سال  از يک ميليون پوند استرلينگ در تجارت با روس. شتاب بخشيد
تجارت با انگليس از . رسيد ۱۹۰۴/۱۲۸۳ميليون پوند استرلينگ در   ۵.۵تا  ۳.۷۵به 
 ۱۹۰۴ميليون پوند استرلينگ در  ۳تا  ۲.۵به  ۱۸۷۵ميليون پوند استرلينگ در  ۱.۷

شد، در  در شمال پنبه و برنج به منظور تجارت با روسيه کشت مي. افزايش يافت
در جنوب ايران، هم براي مصرف داخلي و هم براي " حالي که ترياک عمدتا

به عمل  ،سييها توسط تاجران انگل صدور به خاور دور براي معتاد کردن چيني
خصوص منسوجات، موجب کاهش صادرات  هورود مصنوعات اروپايي، ب. آمد مي
اين امر به زيان صنايع . هاي ابريشمي ايران شد ي نخي و پشمي و بافته پارچه
ها  ي دستي آن نشينان و دهقانان بود، زيرا محصوالت توليد وران، کوچ پيشهگي  خانه
. شد، رقابت کند تري که از خارج وارد مي توانست با اجناس فراوان و ارزان نمي
علي شاه رفتند و از او  تاجران و اصناف به تظّلم نزد فتح ۱۸۳۰/۱۲۰۹حتا در

  .شود هبه ايران ب خواستند تا مانع ورود کاالهاي ساخته شده خارجي
با کشورهاي حاکمان قاجار،  ها و قراردادهاي ننگين اما امضاي انواع پيمان      
چاي در  و قرارداد ترکمن ۱۱۹۲/۱۸۱۳وپايي که با قرارداد گلستان در را

آغاز شد،  ۱۲۲۰/۱۸۴۱هاي تجاري روس و انگليس در  و پيمان ۱۲۰۷/۱۸۲۸
 ي نقره در اواخر دهه يکاهش بها. دادالمللي را به سرعت افزايش  تجارت بين
ر ي، تاث۱۸۷۰/۱۲۴۹ ي موادخام در دهه يجهان يها متيز افت قي، و ن۱۸۶۰/۱۲۳۹
  ي مشروطه انقالب: آفاري ژانت( .ران نهاديا يدر صادرات محصوالت دست يگريد يمنف
  )۳۶-۳۵:ايران
س با حاکمان يروس و انگل يتجار يها مانيو پ ،يچا ترکمن ،قرارداد گلستان      
ل و يکه براساس م طرف قرارداد، بل ينه براساس منافع متقابل کشورها ،قاجار
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 ، نظامي، و سياسييمنافع تجار. شدند ميس بسته يدولت روس و انگل ي خواسته
 /۱۹۰۷در قرارداد . گونه قراردادها بوده است نيا يت اصلياولو ،سيروس و انگل

 .سيروس و انگل يستيالياز دو کشور امپر ريحضور ندارد به غ يکشور ثالت ۱۲۸۶
ملک خود يران را ماي، سه کشور تبت، افغانستان و ا۱۹۰۷/۱۲۸۶در قرارداد  ها آن

ه يران از آن روسيکه شمال ا يطور به !کنند يم مين خود تقسيحساب کرده و ب
س و منطقه وسط را به ظاهر، منطقه يران از آن انگليشود و جنوب ا يم يتزار
ملک يکنند که در منطقه ما يو هردو کشور موافقت م ،کنند ياعالم مطرف  يب
ي عملي اين قراردادها  نتيجه .نباشند يو تجار ياسيس يازهايامت يگر در پيد کي

  داري ي توليد سرمايه که شيوه فروپاشي اقتصاد خوداتکايي فئودالي بود، بدون اين
  .مدرن به جاي آن رشد نمايد

، ]۱۹۱۰تا۱۸۸۵[سال  ۲۵ در عرض«زاده معتقد است که  طانگر سلياز طرف د      
در  ييکاال-يدواندن روابط پول شهيو ر يعياشکال اقتصاد طب يند فروپاشيفرا

ساخت، که شاه قدرت حل آن  يرا مطرح م يکشور، در برابر سلسله قاجار، مسائل
  )۸: ۱۳۸۳:زاده سلطان.آ( ».ديد يرا در خود نم

، اشکال اقتصاد يعياقتصاد طب يشود که به جا يعث مرشد گردش کاال با«      
ش ي، بيو ستم طبقات ياقتصاد-يکن، ستم اجتماعيل. معمول گردد يپول_  ييکاال
  )۱۸ص:نيشيپ(».گردد يش محسوس مياز پ

 در انگلستان و تزاري ي امپرياليستي روسيه هاي دولت که معتقد بودزاده  سلطان      
 مولده نيروهاي و تکامل صنايع رشد ي اجازه بيستم نقر و اوايل ۱۹و  ۱۸هاي  قرن

رشد  مانع اين خود هاي سياست با يعني .اند نداده را ايران و شهرهاي در روستاها
نيز  کشاورزي مناسبات و نکرده رشد شهرها در داري سرمايه در نتيجه .اند شده

باور  اين بر آمارها اساس بر او .است مانده عقب وسطا قرون مانند اروپاي دوران
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و  دارند قرار مالکين يوغ زير ايراني دهقان نفر ميليون ۱۰چيزي حدود  که است
شکل  که پنج  است معتقد وي .گيرد مي صورت ها کار آن از اي استثمار وحشيانه
 :است رايج ايران در ارضي از مالکيت

 اين دولت و است دولت اختيار در مالکيت از نوع اين :خالصه مالکيت      
دالل  واقع در[ندارند زراعت از اي سررشته که دهد مي کساني اجاره به را ها زمين
  .است وحشيانه بسيار مناسبات از اين نوع در دهقانان استثمار.] هستند
کشت  اشتراکي و جمعي صورت به ها زمين شکل، اين در :عمومي مالکيت      
يعني  ها"آبشين"به  شباهتي و است تر کم ايران در مالکيت از اين نوع .شوند مي
  .دارد روستايي روسيه هاي کمون
مذهبي  موسسات و نهادها اختيار در شکل اين در ها زمين :موقوفه مالکيت      
خود  امالک زمين، صاحبان از اي عده حکومت گري غارت و اثر فشار در .است
امان  در يان  حکومتي گزند از هم تا آوردند مي در مراکز مذهبي مالکيت به زير را
  .ننمايند پرداخت مالياتي و هم باشد
خودشان  که دارد تعلق زارعيني به سند اساس بر :مالکي خُرده مالکيت      
  . بدهند ماليات آبادي اربابان "بعضا و دولت به بايستي و کنند کار مي ها زمين روي
قطعات  هشا و است ارضي مالکيت از شکل ترين قديمي که :اربابي مالکيت      
ها  آن از عوض در و بخشيد مي نظامي فرماندهان و عشاير به روساي را زمين
" اقطاع"اين شکل از مالکيت را [ .است گرفته ارتش مي براي نيرو يا ماليات
  :از سهمي شکل به دهقانان از شده گرفته ماليات.] گويند مي

چهارپايان  و احشام روي بر :دو،  سيستم آبياري :ج نقدي،  :بمحصول،  :الف      
فشارها  اين .است گرديده خُرد مي ها ماليات اين بار زير ايراني دهقان کمر و بوده
مانند .[گريختند گي خود مي زنده و کار محل از کرات به دهقانان تا شد مي باعث
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قفقاز  ي به منطقه کار براي گريخته خود گي زنده محل از که آذربايجاني دهقانان
  .]رفتند مي

آرام  ورود به توجه با ميالدي ۱۹قرن  ۸۰ي  دهه از است معتقد زاده سلطان      
رفته  باال شده صادر کشاورزي محصوالت قيمت جهاني، به اقتصاد ايران اقتصاد
خواران  نزول و تجاري داري سرمايه لذا .يابد مي زمين افزايش ي بهره نرخ نتيجه در
و  تجاري بورژوازي توضيحات اين با .روي آوردند روستاها در زمين خريد به

از  پس دوره يک تنها. تبديل گرديدند جديد" داران تيول"به  بازاري خواران نزول
  .گرديد افراد غيردولتي ممنوع به خالصه اراضي اعطاي مشروطيت انقالب

اشاره  روحانيون و اشراف به موقوفه و خالصه امالک واگذاري به زاده سلطان      
دهقانان  امالک اين در که] اروميه ي حومه مناطق و ديلمان کوه ملهج از[کند مي
  .گردند مي استثمار اي طرز وحشيانه به

هاي تجاري  گي براي تقويت قشون، خريد محموله نياز به نقدينهگر، ياز طرف د      
هاي رژيم قاجار، سبب تسريع  با ريخت و پاش راه همي کشور،  از اروپا، و نيز اداره

شاه  ناصرالدين. ظرف ده سال اراضي بسياري فروخته شد. اراضي خالصه شدفروش 
در اواخر حکومت خود فرمان داد که تمامي  ،که به مدت پنجاه سال سلطنت کرد

بررسي اقتصادي قرن . در اطراف پايتخت، فروخته شود ءجز هامالک خالصه، ب
زب کمونيست ي نخستين ح زاده تئوريسين برجسته نوزدهم توسط آوتيس سلطان

  ايران، و ديگران، مويد اين امر است که افزايش امالک خصوصي و توليد
گي شمار عظيمي  بود، اما زنده تجارمحصوالت کااليي به نفع بازرگانان بزرگ يا 

در رقابت با تجار بزرگ، بدتر   وران، دهقانان و کارگران پا، پيشه از تاجران خرده
 .کشاند يدر امالک خصوص يگذار هيرا به سرماتاجران  ي طبقه يطين شرايچن .شد

هاي اروپايي در مراکز تجاري کشور،  با افزايش رقابت خارجي و استقرار شرکت
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وجوي منابع جديد درآمدي رفتند و به اراضي مزروعي روي  تاجران به جست
در . دار شدند و تبديل به فئودال گرديدند زمين" ها کال ي زيادي از آن عده. آوردند
يجه تقاضاي خارجيان براي موادخام، و بازار پر سود ترياک که سياست نت

امپرياليستي انگلستان مبتکر آن بود، و ساير توليدات کااليي، اقتصاد کشور را 
تر موادخام متکي شد و تجارت  اقتصاد ايران به صدور بيش. دگرگون کرد

. هش يافتجزء فرش به دليل شکست در رقابت به شدت کا مصنوعات داخلي به
تر شد، و حکومت ميل شديدي به فروش اراضي  هاي کشاورزي بيش ارزش زمين
فروش اراضي دولتي سبب استثمار . ها شد داران بزرگ يعني فئودال خالصه به زمين
. ها انجاميد تر کشاورزان ايران و نيز کمبود مواد غذايي و ترقي قيمت و بيگاري بيش

الضرب،  چند تاجر بزرگ، نظير محمد حسن امين ءجز هدر اين رقابت امپرياليستي ب
اکثر تاجران خرده پا، هم بازارهاي خارجي و هم بازارهاي داخلي را در برابر 

هاي  ي شرکت هاي روسي و بريتانيايي از دست دادند و به کارگزار و عمله شرکت
ن سياستي ي چني نتيجه )۳۸-۳۷:ايران ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت( .اروپايي تبديل شدند

درصد صادرات ايران را  ۲۷در حدود  ۱۸۵۷/۱۲۳۶براي ايران اين بود که در سال 
 ۱۹۱۱/۱۲۹۰داد، اما در سال  هاي ابريشمي تشکيل مي گندم، جو، پنبه، پشم و بافته

. داد کار به جايي رسيد که اين اقالم فقط يک درصد صادرات ايران را تشکيل مي
رفت، در  ي صفويه مرکز تجارت منطقه به شمار مي هبه اين ترتيب، ايران که در دور

ي بازار جهاني  اواخر قرن نوزدهم اين موقعيت را از دست داد و در حاشيه
واره  در آغاز قرن بيستم، همکه  يطور به )۳۸:پيشين( .قرار گرفت  داري سرمايه

يرا ز. بار اين دو محصول را وارد کرد ي گندم و جو بود، براي نخستين صادرکننده
سياست امپرياليستي انگلستان سبب شده بود که در جنوب و غرب کشور کشت 

ي قحطي  ترياک به جاي کشت گندم و جو صورت بگيرد و اين خود از علل عمده
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در جهت اثبات . گرديد ۱۸۷۲/۱۲۵۱و  ۱۸۷۱/۱۲۵۰هاي  مواد غذايي در ايران سال
جورج لوکاس [لستان موضوع فوق دقت کنيد که مجريان سياست امپرياليستي انگ

چند سال پيش «: چنين نوشت ۱۸۷۵/۱۲۵۴در سال  ]مأمور انگليس در بوشهر
توجه ايرانيان را جلب کرد و  ۱۲سود تجارت ترياک ۱۸۶۹-۱۸۶۸/۱۲۴۸-۱۲۴۷
تمامي اراضي مناسب در يزد، اصفهان و نقاط ديگر به کشت خشخاش " تقريبا

تالش مردم ... متوقف شد اختصاص يافت و کشت انواع غالت و محصوالت ديگر
براي کسب ثروت از راه زراعت و کشت يک قلم تجاري يعني ترياک و غفلت 

شرايط و  يسال خشکبا  راه همها در تامين ضروريات معيشت يعني غالت،  آن
  )۳۸-۳۷:پيشين( ».منجر شد۱۲۵۰-۱۸۷۲/۱۲۵۱-۱۸۷۱ديگر، به قحطي 

ي تجارت  به بازار جهاني، توسعهورود ايران «: نويسد زاده مي آوتيس سلطان      
هاي دهقان تا  خارجي، و رواج مناسبات پولي و کااليي سبب تشديد استثمار توده

داران بزرگ و کوچک به هر طريق  از سويي زمين. باالترين درجه شده است
اند، و از سوي ديگر افزايش نياز  ممکن به تصاحب اراضي دهقاني و مشاع پرداخته

تر بر اقتصاد  ها و عوارض سنگين داران را به وضع ماليات مينبه منابع پولي، ز
عمال حکومت شاه در اين قضيه نيز مانند قضاياي ديگر از . دهقانان کشانده است

  ».اند ها حمايت کرده ها و دعاوي آن خان
شدند  کند که روحانيون نيز از اين روند منتفع مي زاده سپس اضافه مي سلطان      
اند قسمتي از  از دهقانان براي حفظ موجوديت خود مجبور شدهبخشي « :زيرا

                                                 
ي الزم، کشاورزان  ها با ايجاد انگيزه انگلستان با يک تير دو هدف را نشانه گرفته بود؛ آن - ۱۲

کردند و هم  ها را معتاد مي ايراني را به کشت ترياک ترغيب نمودند، با اين عمل هم چيني
شور از منظر تا هر دو ک. ها را از کشت گندم که غذاي استراتژيک بود، محروم کردند ايراني

 .نمايندوابسته خود اقتصادي به 
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االرض خود را به مساجد تقديم کنند تا خود را از تعديات مالک يا ارباب  سهم
اين . هاي اضافي و کمرشکن خالص شوند کنند و از پرداخت ماليات حفظ

در  ».مقتضيات سبب گسترش مالکيت مساجد شد و اين روند هنوز ادامه دارد
يجه، با وجود آن که در زمان نادرشاه بسياري از اراضي مساجد مصادره شده و به نت

هاي وقفي بسياري  ي قرن نوزدهم روحانيون زمين تملک شاه در آمده بود، در نيمه
  .کردند چنان عوايد سرشاري را از روستاها وصول مي را در دست داشتند و هم

وران گرديد  سبب بدتر شدن وضع پيشه قوانين گمرکي به نفع کاالهاي وارداتي      
هاي اعتراضي و حمايت از توليد کاالهاي  ي الزم براي جنبش و اين خود زمينه
هاي  ها در سال اين اعتصاب. وري و تجارت و بازار گرديد پيشه داخلي در صنايع

  .در گرفت ۱۹۰۶/۱۲۸۵و  ۱۹۰۵/۱۲۸۴
نفر بوده است که به قول  ونيليم ۱۰ران حدود يت ايجمع ۱۲۲۹/۱۸۵۰ر سال د      
  توليد يعني. دادند يل ميت را دهقانان تشکين جمعيدرصد ا ۸۰زاده حدود  سلطان
ها  آنکه  نيعالوه بر ا. داد يل ميدهقانان را تشک ياقتصاد ي هي، پاييخوداتکا
 ۲۰ ي هيخود، تغذ  کردند از فروش مازاد توليد يم  خود را توليد يازهاين ي هيکل

ن يب يارتباط يها ز به علت نبودن راهيو ن .دندنمو ين ميز تاميشهر را ن نيدرصد ساکن
ن شهرها و روستاها را مجبور يساکن ،ستنين شهرها، اجبار به زيروستاها و حتا در ب

تر  شيب« .باشند يستند و به خود متکيا خود به يپا يرو يکرد که از منظر اقتصاد يم
مستقل بودند و  يدا افتاده و از نظر اقتصادج" ل و شهرها کامالين روستاها، قبايا

و مصرف   را خودشان توليد يکشاورز يو کاالها يع دستيصنا ي بخش عمده
 ييتوليد خوداتکا ي ن شيوهيکه ا يطور به )۱۳۹۷:۱۷:انيرواندآبراهامي(» .کردند يم

 ييمحمدرضاشاه در مناطق روستا ۱۳۴۱/۱۹۶۲ يارض  تا قبل از اصالحات يفئودال
، يپرور شم، گندم، جو، در کرمانشاه داميدر خراسان پنبه، ابر .حاکم بود رانيا
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 يازهاين ي هيت کلين تربيران به هميه نقاط ايراز و اصفهان و بقيگندم، جو و در ش
دن يخانه، دوش يزنان بلوچ به کارها«. خودکفا بودند" و عمال  خود را توليد يماد
حتا . پرداختند يم و کرباس ميفتن فرش، گلر، ماست، روغن، بايکره، پن ي هير، تهيش

ه يرا خودشان ته ييموادغذا ي بزرگ، بخش عمده يان مرفه اطراف شهرهاييروستا
نمک، فلفل، تنباکو و لوازم خانه  يزيناچ فقط مقدار يمحل يکردند و از بازارها يم
 ۱۲۱۰/۱۸۳۰ ي ز در دههين يهند شرق ياز کمپان يآرتور کونول .دنديخر يم
کردند و فقط  يم  شان را خودشان توليد يها گرگان لباس يها سد که ترکمنينو يم

 )۱۸:نيشيپ(».دنديخر يه، شکر و تنباکو ميلوکس مانند ادو يکاال يزيمقدار ناچ
" مثال. است  يدار توليد سرمايه ي بر سر رشد شيوه يمانع يياقتصاد خوداتکا

  و اسفالته از منظر سرمايهشوسه  يها و راه يران يگسترش خطوط راه آهن و کشت
برخوردار  يادياز رونق ز يکه تجارت و بازرگان ه و سودآور استيقابل توج يزمان
 ياقتصاد ياز منظرنه ها  يسيدن خط آهن جنوب به شمال توسط انگليکش. باشد
انگلستان از  ينظام يها يبود که هدف از آن انتقال نيرو ينظام يکه از منظر بل

انداز و  ، که چشميسيگذاران انگل آرتور آرنولد، از سرمايه«. جنوب به شمال بود
ار يکرد، متوجه شد که حجم تجارت بس يم يآهن را بررس ت احداث راهيوضع
  )۱۹:نيشيپ( »ن کنديرا تضم ييها ن طرحيچن يتر از آن است که سودآور کم

اول واره مورد تعرض و چپ دهقانان عصر قاجار هم يدات کشاورزيحاصل تول      
 ييها ن روستاها آنيتر ران، مرفهيدر ا«. گرفت يان قرار مي يمندان و دولت قدرت

 .واقع شده است ياصل يها دور از جاده يا محليپرت  يا است که در دره
 يکاالها" مردان معموال را دولتيرند، زيگ يفاصله م ياصل يها ان از جادهييروستا
 يکه نواح يطور به. ستانند يم ييازا چ نوع ما بهيها را بدون پرداخت ه آن

ر مانده يبا ياصل يها به جاده يکيز به علت نزديخ حاصل يها نياز زم يا گسترده
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ن يکه ا يل، فرد کشاورزيقبا يو دزد يگان شرور دولت را با وجود گماشتهياست، ز
  )۲۰:نيشيپ(».نخواهد داشت يتين امنيتر ها را کشت کند کم نيزم

 فئودال ردهاياز کُ] يخورشيد ۱۲۸۲برابر  ۱۹۰۴فوت[اي  غهالعابدين مرا زين      
 .شود مي را انتخاب و مقيم مصر يبازرگانشغل  "ابعد که بوده است شمال ساوجبالغ

از ، »حب وطن«، جهت سير و سياحت و به قول خودش تقبل از انقالب مشروطي
 آباد عشق _ساري_ ،انزلي]باقطار[باکو_، تفليس]يباکشت[استانبول_طريق اسکندريه

، ]با اسب  داخل ايران  همه[شاهرود _و از طريق مشهد شود ايران مي، وارد ]يباکشت[
 و وارد ايروان پايتخت ارمنستان از ايران خارجقزوين، آذربايجان، جلفا،  تهران،
چه را که از  شود، آن در هر شهري که وارد مي نامه  احتاو در اين سي. شود مي
به قول خودش ممالک خارجه  و. کند برداري مي  يادداشت بينيد، گي مردم مي زنده

ي کشورهاي هاي امپرياليستي و استعمار که سياست به فراواني گشته است، بدون اين
به ] بازرگان[ ي منافع طبقاتي خود ، از زاويهرا مد نظر داشته باشد  داري سرمايه
، گي مردم را شرح دههاي زن بسياري از واقعيت. دهد ي مردم واکنش نشان ميگ زنده

ي قرن  دهه ايران در آخرين ي اقتصادياجتماع وضع روشني از" تصوير تقريباو 
گيري  سوادي، دزدي، سرگردنه طوري که فقر، جهل، بي به. دهد نوزدهم، ارائه مي

ها، عدم  باشي گيري از مقام سلطنت تا نوکرها و فراش رسمي و غيررسمي، رشوه
حمل و نقل و صدها مورد ديگر در آن به  ،شوسه ايه وجود توليدات صنعتي، راه
دود در ح شاه ناصرالدينکتاب در اواخر سلطنت . شود خوبي به تصوير کشيده مي

  :خوانيم يهايي از اين کتاب را با هم م نقل قول .دگرد منتشر مي ۱۲۷۴/۱۸۹۵سال 
صوالت در تمام تهران يک کمپاني و شراکت براي ترويج امتعه و مح«: تهران      

ي کافي هم هستند ولي به  مملکت تشکيل نيافته، با اين که چند تن صاحب سرمايه
ديگر خيلي با احتياط حرکت  حتا در معامالت نيز با هم. ديگر امنيت ندارند هم
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اصناف و کسبه هم در . در آن خيال است که به ديگري پاي بزند  کنند و  همه مي
فقرا . هي يک قران فردا هشتاد شاهي يک قرانامروز هفتاد شا: قيل و قال پول سياه
سفراي دو . امروز يک من دو قران فردا يک من سه قران: در فکر تدارک نان

نيز در پي ترويج مقاصد پولتيکي ] روسيه و عثماني[دولت بزرگ همسايه 
  )۱۱۵:نامه ابراهيم بيگ سياحت: اي العابدين مراغه زين( ».خودشان

ا يها و  کتبماز  يکي گفت بهتر آن است که به عمو وسفي« :شاهرود      
ذرع طول و ده  ين مکتب سيا. ميها را تماشا کن ن شهر رفته، وضع آنيا ي مدرسه

خاک و  ياز آنان رو يبرخ. جا بودند صد نفر اطفال در آن کي. ذرع عرض دارد
 يميپارچه گل يدر رو ير و جمعيحص ينمد پاره و چند نفر در رو يدر رو يبعض
. ميداخل مکتب شده سالم کرد .معمم بود يرمرديشان پ م نشسته و معلميتعل يبرا

د يآخوند پرس. مينشست يا د، ما هم به گوشهيل و قال اطفال سالم ما را نشنيمعلم از ق
گر ي، چند نفر ديگفت بل. ديشاگرد دار يليگفتم ماشااهللا خ...د؟ يدار يشيچه فرما

الفبا،  يخوانند؟ گفت بعض يدم اطفال چه ميپرس. اند امدهيهم هستند که امروز ن
اند گلستان و بوستان و  ن صف نشستهيبزرگان که در ا. قرآن يجزوعم، جمع يبرخ

 يعنيگفت . به درس دارد يگفتم جناب آخوند حافظ چه دخل. زيچ  حافظ و  همه
وان حافظ عبارت يگفتم معلوم است که د ؟دخل به درس ندارد يرازيچه، حافظ ش
 .فهمد يآن را م يمعن يکستر  گان کم خوانندهاز که  ن است در تصوفير متاز اشعا

و  يد به اطفال از جغرافيگفتم شما با ؟دهند يگفت در مملکت شما چه درس م
د؟ يدان يکو ميگفت هندسه کدام است؟ گفتم حساب ن. ديز درس بدهيهندسه ن
دهم،  ياد مينار يب دبه اطفال حسا. دانم يد؟ گفت ميد معلوم کنيتوان ين را ميزم

م که يگفتم از جمع و تقس. دهم يبه اطفال درس نم يول ،دانم يز هندسه را ميخود ن
سم؟ گفتم يگفت چه بنو. نميبب ،ديسيبنو يزيحساب است چ ي ن مرحلهينخست
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گفتم  ۱۰۰۰۲۰۰۳۰۴: ن شکل نوشتيبد. وچهار يست و سيهزار و دو کيد يسيبنو
پرسم،  به يزيز چيخواستم از اطفال ن يبار. رد گذشتايلين ارقام از ميجناب آخوند ا
  )۴۵:پيشين( ».نظر نمودم خواهد شد، صرف يتلخ اوقات ي هيتر ما شيمالحظه کردم ب

کند، مردم دو طرف  عبور مي از خيابان اي که در آن خانمي نشسته و کالسکه[      
 راه همفرد . نکنندنگاه  به خانم خيابان در اين هنگام بايد رو به ديوار باشند تا

من هم رو به ديوار «:] دهد اي اعمال را به درستي انجام نمي العابدين مراغه زين
زند بابا چرا  بيچاره هي داد مي. ايستاده بودم يک وقت ديدم که بزن بزن است

زنيد؟ گفتند اين  زنيد؟ تقصير من چيست؟ گفتم اين بيچاره را چرا مي مي
من با خود انديشه کردم که چه کنم؟ . بي ادبي کردهزاده خانم  پدرسوخته به شاه

خبر  بناي عجز و البه گذاشتم که باباجان اين مرد غريب از اوضاع مملکت شما بي
گونه موارد بنا به  يک دفعه به خاطرم آمد که در اين. رسد ديدم به جايي نمي. است

قران  يواشکي پنج. ي مشکالت است ها پول حالل همه عادات زشت اين مملکت
چون موم نرم شدند و آن . شان رفت در آوردم، به محض ديدن پول اختيار از دست

  )۱۱۹:پيشين( ».ما هم خالص شديم. مبلغ را از دستم گرفته، در رفتند
مردمانش از حيات انساني . بارد از در و ديوار شهر غم و غصه مي« :قزوين      
ه از وضع زمان به کلي غافل و شان جا کرده ک که در عروق و اعصاب خبر، بس بي
  )۱۲۵:پيشين( ».اند ز هرگونه عوالم مدنيت زايلا

خزر و  يايب به دريز به سبب بندر آستارا که قرين شهر نيتجارت ا«: لياردب      
ممالک  از امتعه و محصوالت ياريبس. ستيت نياز اهم يسرحد روس است خال

معتبر و خوب هست  يسراها روانگذرد لهذا کا يجان مين شهر به آذربايروس از ا
" سودمند به حال مملکت و تجارت ابدا يها و شراکت ياما تجار معتبر و کومپان

  ) ۱۲۹-۱۳۵:پيشين( ».در واليت اهالي مشغول مالبازي است .ستين
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ي يکي از دهاتيان آمده، منزل  به در خانه. عازم شهر مراغه شديم« :مراغه      
جا با حيوانات زيستن  گفتم در اين. منزل نشان دادندي  در سکوي طويله. خواستيم

ز گفت غير ا. دهيم مشکل است، يک اتاق به ما بدهيد پول کرايه هرچه بخواهيد مي
جلودار در آفتابه قدري آب . ا منزل کرديمج ناچار در آن. اين جايي نداريم

بسته   همهها   راه. ... برف تا صبح باريد. ...جوشانيد، چايي درست کرده خورديم
به اميد گشايش هوا چهارده روز تمام در آن سکوي طويله با حيوانات هم . ... بود

جا شهر مراغه  از آن. اکبر رسانيديم ي اهللا خودمان را به باالي تپه. ...منزل بوديم
کنند،  ديدم پنج شش نفر در راه نشسته گدايي مي. از باال سرازير شديم. نمايان است
طوري که  هايشان ريخته، به کج و معوج و دماغ و لب  شان همه نها و دها ولي چشم

پرسيدم اينان چه کسانند و در . شان نگاه کند تواند به روي پناه بر خدا آدمي نمي
در هرجا از مساکن خودشان . کنند؟ گفت به ناخوشي جذام گرفتارند جا چه مي اين

. اند جا سکنا داده اين که ناخوشي به ديگران سرايت نکند رانده در به جهت اين
جا جذامي  ي اين گفت تمامي سکنه. مختصر دهکده ديدم. اشاره به دامنه تپه کرد

آنان که فقيرند . باشند شان مردمان توانگر و صاحب امالک نيز مي در ميان. هستند
. طلبند جا نشسته از مسافرين صدقه مي روزه به نوبت پنج شش نفر در اين  همه
انواع . خيز آذربايجان است مراغه نخستين شهر حاصل. ن ممر استشان از اي گذران

جا به  بار از آن ساله مبالغ گزاف خشک  هاي سر درختي دارد همه انگور و ميوه
ولي افسوس که اهالي تاکنون در پرورش باغات و گرفتن ... رود  خارج مي

از نياکان به هر نحو که . اند پيموده محصول تزييد حاصالت قدمي راه ترقي نه
 )۱۴۳- ۱۳۸- ۱۳۵:پيشين( ».خبرند از فن زراعت به کلي بي. اند همان است خودشان ديده

اين «:] روند هاي دولتي از تبريز مرخص و به طرف مراغه مي گروهي از نيروي[
ي ده دوازده لوله تفنگ را به يک االغي بار کرده در نهايت  سربازان هر دسته
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دسته به دسته و جوقه به جوقه به باغات مردم  آمدند، و از دو طرف نظمي مي بي
صاحبان باغ و مستحفظين . آورند ريخته جوال جوال، دامن دامن انگور چيده مي

نگريستند و احدي را مجال نبود که به پرسند  محصوالت نيز به حيرت در آنان مي
  )۱۴۷:پيشين(»اين چون و آن چرا؟

جز از خودپرستي  ت و کوتاهي نظر بهمردمان اين شهر از شدت جهال«: اروميه      
ي تجارت و تزييد ثروت عموميه، که  از توسيع دايره. ... و خودآرايي کاري ندارند
. خبرند ها و اتفاق در کارهاي بزرگ است بالمره غافل و بي منوط به احداث کمپاني

 از لذايذ تحصيل. آگاهي ندارند" از وضع حاليه و فنون و مقتضيات زمان ابدا... 
       )۱۵۸:پيشين( ».اند بهره علوم و فنون متداوله که غذاي روح است به کلي بي

فتاده که ااي اتفاق  چه حادثه... اند  دکاکين همه بسته... در ورود به تبريز «: تبريز
. ي حاکم مملکت را اهالي غارت کردند، اما خودش گريخت خانه. ... ها بسته دکان

ي اهالي را  شهر خانه  يده و شنيدم که حاکمملکت ايران دهر م تاکنون در
   )۱۵۹:پيشين( »؟چاپند طور شده است که اهالي خانه آنان را مي چاپيدند، حاال چه مي

جا  گفتم من در هيچ. کنند جا تبريز است، هرچه خواهند مي گفت آقاجان اين«      
خيال کسي چه به  گفت در تبريز آن. ي حاکم را غارت کند نشنيدم که رعيت خانه

اي هست و مردم هم به  در اين شهر تجارت عمده )۱۶۰:پيشين( ».کنند آيد مي نمي
ي داخليه نشاني  از امتعه. ي خارجه است ي امتعه تجارت مايلند ولي چه سود که همه

از تنباکو  شد مگر در بعضي جاهاي گوشه و کنار، که آن هم عبارت بود ديده نمي
آن وقت فکر کردم که . يزد و کرباس نايين بود ادر شبو حنا و چيت همدان و چ

قدر پول از اين مملکت بيرون  ساله چه  شياطين فرنگستان به قوت علم همه
پول «) ۱۶۱:پيشين( ».هاي بزرگ نيست در اين شهر هيچ کمپاني و شرکت. کشند مي

ي آن است که کسبه و فقراي ملت را بالمره از پاي در  روزه  سياه و تفاوت همه
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بيني  پول نقره را هم امروز مي ،گذشته از آن. را خانه خراب نموده  اخته، همهاند
ضرر . چهارتومان و نيمش يک ليره است و فردا پنج تومانش يک ليره، معرکه است

" خصوصا. آيد کشند به حساب نمي چاره تجار مي روي بي و خسارتي را که از اين
تر طرف  ه معامله دارند بيشکساني که با استانبول و يا ساير ممالک خارج

» .ي ايران را زيرو زبر نمود همه]  الضرب حاجي امين[يک تن اصفهاني . اند خسارت
اش  آيا رواست و سزاوار است در اين شهر بزرگ که دارالسلطنه« )۱۶۲:پيشين(
از امتعه و محصوالت داخله نشاني در «) ۱۶۶:پيشين(»نامند يک بيمارخانه نباشد؟ مي
شود که آن را نيز حضرات آقايان  شود، مگر نامي از گندم شنيده مي نمي ها ديده آن

ها را به رودخانه ارس  به انبارهاي تاريک ريخته به رويش هفت قفل زده کليد آن
گويند قيمت هر يک من آن چهل مثقال خون جگر است،  اند و به فقرا مي انداخته

ان خون در دل و جگر ما نمانده اين زنند که آقاي فقرا هرچه داد مي. دهيم با پول نمي
اند  زنده. رسد بينيد خالي و خشک از روح و خون است، به جايي نمي جسم که مي
  )۱۷۲:پيشين( ».اند ولي زنده ولي مرده، مرده

. گفت يک ماه است بالي آبله از آسمان به زمين اين شهر نازل گشته«: مرند      
قول   ها  همه اين. کوبي اي بابا، چه آبلهگفت  ؟کوبي نکرده بوديد گفتم مگر آبله
صد نفر به خاک  تا ديروز شش! مشيت الهي بدين تعلق گرفته بود. فرنگان است

گفتم . اند صد طفل نيز کور و معيوب و عليل شده زياده بر يک. سپرده شده است
کوبي قول فرنگ  ها به گردن کساني است که در اين اعتقاد هستند که آبله خون آن
  )۱۷۷:پيشين( ».ها چه حرف است اين جهالت تا به کي؟ اين. است
ل هم ين دليهم يرو. ان بوده استيرانيا ياصل يخ، نان جزء غذايدر طول تار      
در عصر . چپاول، غارت و تحت فشار قراردادن مردم يبوده است برا يا لهيوس
 يها يگرفتاراز  يکي«. ش آمده استيدر مورد نان پ يفراوان يها تيه حکايقاجار
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 يگندم وجو را نفروختند يداران هيشه ديبوده که هم يانباردار يگ زمان خودکامه
ن کار، در يا. يتر فروختند شيب يگاه به بها ، و آنياب و گران شديتا نان کم
داران از  هيتر د شيافته بوده و بيار يجان رواج بسيش از مشروطه در آذربايپ يها سال
رد، يست جلو گيبا يپرداختند، و دولت که م يازرگانان به آن مها و ب انيان و اعيمال
مند  غله بهره يز از گرانيداشت و او ن يه ميرزا ديم يرا خود محمدعليز. گرفت ينم
ها پر از انبوه زن و مرد  يياب و جلو نانوايشه کمينان هم ن،يا ي جهيدر نت. ديگرد يم
مردم  يبرا يک گرفتارين يا .يدده شيآنان از دور شن ياهوياد و هي، که فريبود
 نيها آشوب خون از آن يکيد آورد که يپد يز شده بود و چند بار آشوبيچ کم
  ».گران بوديالملک و د العلما و عالء نظام يها و تاراج خانه يديخورش ۱۲۷۷سال  مرداد
به  يده و غله به فراوانيين رويده و از زميکه از آسمان بار ييها در سال«حتا       

زنان . ست نان را با رنج و اندوه به دست آورنديبا يمردم م] باز هم[دست آمده بود، 
گرفتن نان چهار و پنج ساعت در جلو دکان  يخود را در خانه گذارده برا يها بچه
افتن نان يبه دست آورده و از ن يده و پوليمردان کارگر تا شام کوش. ستنديا به
زان و يچ کم يبرا  ش از همهيها در بازار ب يينانوا .دست به خانه باز گردنديته
ن رنج و يو آنان هم با ا.] پختند يگان در خانه خود نان م دارنده[، يان بودينوا يب

  ».بودند يدچار م يسخت
سو نان را  کيفروختند، و از  ينان را باال برده گران م يسو بها کيان از ينانوا«      
به   ختند، و پس از  همهيآم يگر به آن ميد يزهايرون آورده و جز آرد چيناپخته ب
ک من ي: يان آشکار گفتندينانوا. دادند يتر م که کم ک من، سه چارک بلي يجا

ت خود يز در هنگام حاکميتبر يالتيانجمن ا.[ديما سه چارک است مردم بدان
گاني  ي زنده به انديشه] مردم[روي هم رفته ... .]وزن نان را حل کرد ي مسئله
  ».فتند که خود بايد به چاره کوشنديا گرديدند و کم کم اين در مي تر مي نزديک
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. بودند از ماليان نخست امام جمعه، و سپس مجتهد با انبارداري شناخته مي«      
زاري نمودي و گناه را به گردن پسرش حاجي ميرزا مسعود  مجتهد خود بي

تاريخ  :ياحمدکسرو(».يديکشي هم نياز ند به اين پرده ولي امام جمعه. انداختي
    )۱۸۶:مشروطه ايران

ها بار نداده بود  خواري شده و کشت خورشيدي در خراسان ملخ ۱۲۸۴در سال «      
مردم به شاه نامه نوشته و دادخواهي کردند و شاه گفت کسي براي بازرسي فرستاده 

او فشار و کارکنان  ]حاکم خراسان[الدوله الدوله گوش نداد و آصف ولي عين. شود
ها  را فروختند که ترکمانآورده ماليات خواستند و مردم ناگزير شده دختران خود 

  :سان آباد تلگرامي به مجلس فرستاده بودند بدين ايرانيان مقيم عشق. خريدند
آباد مثل گوسفند و ساير  ها را در عشق ما به چشم خود ديديم که اطفال قوچاني

  )۲۶۵: نيشيپ(»و کسي نبود دادرسي نمايدفروختند  حيوانات به ترکمانان مي
تغييري  است مالکان دست در قدرت که زماني تا مساله اين "ظاهرا ولي«      

اين  ايراني رعيت به ها فئودال نابودي تنها پيروزمند، تنها انقالب .يافت نخواهد
مشقت  گي زنده جهنمي شرايط شده هم حدي اگر تا ولو که داد خواهد را امکان
مصيبت  ولي .افکنند دور را صد ساله چند اسارت يوغ و سازند بهتر را خود بار

ماموران  و شاه روحانيون، عمال و مالکان که نيست اين در تنها ايراني رعيت
او نان  قبل از اش گرده بر سوار ديگر خور مفت هزار صدها و ارتش دولت،
اگر  .دارد قرار خارجي ندارا سرمايه استثمار معرض در او اين بر افزون .خورند مي

به  و شده ملي صنايع پيدايش موجب اروپايي کشورهاي در داري انکشاف سرمايه
ايران  در گيرند، کار به توليد در را خود کار نيروي تا داد امکان را اين دهقانان
که  بل گرديد، داخلي صنايع رشد راه در مانع بزرگي تنها نه انکشاف اين برعکس
کار  نيروي عنوان به را آنان و تر ساخت سريع هم را وران پيشه عمومي فقر جريان
تحليل  )۸۳-۸۲:جلدچهارم تاريخياسناد:زاده سلطان(».راند کشور از خارج به ارزان
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 ي طبقه کيفي و کمي موقعيت و وضعيت صنعت ايران، ي جامعه زاده از سلطان
 جمله از بيحز کادرهاي مشخص و تحقيقات ارقام آمار، بر کشور متکي کارگر
 در او .دارد خواني هم تاريخي شمار بي هاي با داده که امروز تحليلي .اوست خود
 بولتن«نشريه  در مندرج» ايران کمونيست و حزب ايران در اقتصادي وضع«ي  مقاله

 اقتصاد مورد در. شد چاپ »ايران«نام  که با ،۱۳۰۰ر يت/۱۹۲۱ژوييه  »کمونيست
 گي افتاده عقب علت به«: نويسد چنين مي ايراني پرولتارياي موقعيت و ايران

 اياالت در به ويژه امر اين .است بسيار ضعيف ايران در کارگري نيروي اقتصادي،
 هاي توليدي کارگاه يا ها کارخانه به گاه گاه و بي ها آن در که است، صادق شمالي
 بهتر وضعيت جنوب در .ندارند کارگر نفر ۵۰تا  ۱۵از  تر بيش که کنيم مي برخورد
 ايراني است، _انگليسي  ۱۳تراست در دست که جنوب نفتي موسسات در .است
 مناطق ازجمله اصلي در هفت، هشت گروه هزار کارگر وپنجاه دويست

 و اوضاع اين در .دارند کار اشتغال به غيره و مسجدسليمان، شوشتر، خرمشهر
 بدل اي توده بيحز به تواند ايران نمي که حزب کمونيست است روشن احوال
 را عناصر ترين آگاه دارد حزب سعي .کند کوششي هم نمي جهت اين در و گردد
 اصول تحت را آنان .کند به خود جلب صنعتي و کارگران کارگر ي طبقه ميان از

 شهرها در آن موازات و به تربيت کند و سازد متشکل الملل کمونيست، بين پرچم
- ۶۱:نيشيپ(» .آورد وجود به کشان را زحمت يها اتحاديه در روستاها و سنديکاها

 ي کننده معرفي اش مادي و بسترهاي کارگري جنبشِ به زاده پرداختن سلطان )۶۲
 محسوب نيز ايران داري اقتصاد سرمايه] تکامل و توسعه[عدم انکشاف داليل

                                                 
المللي  داري در سطح ملي يا بين هاي سرمايه ها و شرکت ي بين بنگاه تراست شکلي از اتحاديه - ۱۳
اعضا يعني . اعضاي اين اتحاديه از خود هيچ استقاللي ندارند و تابع قوانين تراست هستند. است
 .دشون دار مي ها در حقيقت تنها سهام شرکت
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 شده اقتصادي منتشر در بخش نظام »معاصر ايران«به  موسوم در کتاب او .شود مي
 کشور اقتصادي عدم انکشاف دليل را عامل پنج ،۱۳۰۰ريت ۱۹۲۱/۳۰ژوييه  ۲۱در 
  :شمارد مي

بد  وضعيت .۲خارجي،  کاالهاي با ايراني کاالهاي رقابت توانايي عدم .۱      
بار  زيان اثرات .۳، ]جو و گندم جمله از[ کاالها قيمت بر آن تاثير و ايران هاي راه
 به که  ۱۹۲۱/۱۳۰۰سال  بحران اقتصادي .۴کاال،  صادرات بر اول جهاني جنگ

 به تزاري روسيه و انگلستان به مالي شديد گي وابسته .۵. گرديد منتهي کسر بودجه
سال  در طال روبل هزار پانصد گرفتن را آن که آخرين[هاي سنگين  وام دليل اخذ
 التمقا به ۵ي  شماره عامل مورد درزاده  سلطان .]نمايد مي انگلستان ذکر از ۱۹۲۱
 اساسي و مهم انکشاف در عدم را خارجي عامل و کند مي تکيه مختلف جزوات و
  . داند مي

ايران در مبارزه براي «زاده در کتابي تحت عنوان  هاي سلطان طبق بررسي      
تا  ۱۹۰۰/۱۲۸۰هاي  دارد که اقتصاد ايران در طول سال بيان مي »استقالل
پنبه، . رياليسم انگليس و روس بوده استي موادخام امپ کننده تامين، ۱۹۲۸/۱۳۰۷

هاي نخي، اتومبيل،  شده و پارچه بار، پشم، و برنج صادر مي نفت، قالي، خشک
از انگليس و روس وارد ... و  ۱۴رنگ، مشروبات الکلي، شيشه، کبريت و قند و شکر

                                                 
کنيم که  مشاهده مي«]:۱۹۰۱آوريل  ۲۳[ نخستين رئيس بانک شاهنشاهي ايران ژوزف رابينو  - ۱۴

حال براي پرداختن بهاي  شود و درعين هاي کيف، و نفت از باکو وارد مي قند و شکر از کارخانه
يران به ا انگليس اي هاي پنبه پارچه.شود بار به روسيه صادر مي ها پنبه، برنج، پشم و خشک آن
آباد از طريق استانبول به لندن يا ترياک از شيراز به  هاي ايراني از سلطان رسد و بعد قالي مي
شود بر اساس قرارداد ترکمانچاي  عوارضي که در ايران وضع مي. شود کنگ صادر مي هنگ

در . شود ها عوارض اعمال مي درصد ارزش آن ۵است که بر واردات و صادرات  ۱۸۲۸/۱۲۰۷ 
 ۶درصد و عوارض واردات را  ۲ ي عوارض صادرات را ا ترکيه ولي يک قرار جداگانهتجارت ب
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 الدوله با توسط مزدور انگليس به نام وثوق ۱۹۱۹/۱۲۹۸انعقاد قرارداد . شده است مي
ي صرف، مصرف کاالهاي  دولت انگلستان در حقيقت گسترش و تحکيم اين رابطه

. داشتن ايران از منظر رشد صنعت و تکنولوژي روز بوده است انگليسي و عقب نگاه
دانست تا زماني که حکومت ايران در  انگلستان به خوبي مي«زاده  به قول سلطان

هر  ».تواند با آن سازش کند فئودال است، دير يا زود مي_دست اليگارشي مالک
. بر اثر فشار جنبش انقالبي نتوانست به سرانجام خود برسد ۱۹۱۹چند که قرارداد 

 را اي عده حرف در و توانسته بود در شعار زاده معتقد بود که رضاخان سلطان
 پس .بسازد چنين مترقي و هم ضد اشرافي اي چهره خود از ساخته خود مجذوب

 حقيقت ادامه در که حکومت رضاشاه کند مي ثابت دياقتصا نظر از آن از
 داشتن اقتصادي و نگه انگلستان در جهت عقب داري سرمايه مدون ي برنامه ي دهنده

 زاده سلطان. است ايران تبديل آن به يک بازار مصرفي براي کاالهاي انگليسي در
 بخش در انباشت سرمايه که در نوظهور است فئودال يک معتقد بود که رضاشاه

 کتاب سوم و به جلدهاي اول او ضمن ارجاع .داشته است فراوان تاثير کشاورزي
 جامعه قدرت در ربايي ي سرمايه زماني که«: کند مي کارل مارکس ثابت» سرمايه«

 اما رود مي بين از داري ماقبل سرمايه و حتا سرمايه ديگر اشکال باشد داشته
 به تجاري ي سرمايه وقتي طرفي از شود تر مي قوي و يافته حيات ي ربايي سرمايه
 اقتصاد گي مانده عقب از نشان شود ريخته] داري زمين بخوانيد[کشاورزي  بخش

                                                                                                                 
اما  .درصد تعيين شده است ۷۵  درصد قرارداده است ولي براي تنباکو و نمک ميزان عوارض 

 ۳تا  ۲طور متوسط  رسد و درآمد دولت به شود به دست دولت نمي هرگز عوارضي که وضع مي
پوند نبود ولي در  ۲۲۰۰۰۰داري در دو سال گذشته بيش از  اجارهدرآمد ناشي از . درصد است

پوند بود و امسال هم احتماالً درآمد دولت  ۳۰۰۰۰۰سال گذشته که اين نظام تغيير کرد درآمد
ترين کوشش براي اصالح  استفاده از اين نظام به حدي است که کوچک سوء. تر خواهد شد بيش

 ».تتوجهي خواهد داش آن پي آمدهاي قابل
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 به نسبت[يا  تر رفته پيش شکل زماني که سرمايه معتقد است مارکس که چرا .است
 يعني .شود گذاري سرمايه صنعتي در بخش که دارد تر مترقي ]اش اشکال ديگر
 خواري خصلت زمين به با اشاره او .صورت پذيرد بخش اين در يهسرما انباشت
 ارزان خريد يا ]يخان تنکابن يمحمدول[ بزرگ هاي زمين ي مصادره و رضاشاه

 نه او دهد نشان مي ...]و ميرزا نصراهللا الدوله، عين جمله از[قاجاري  امالک اشراف
  :اردند عهده بر را بورژوا يک نقش حتا که بل مترقي نيست تنها
 اشاره اند کم بسيار شده انباشته هاي سرمايه ايران در که مساله اين به" قبال من«      
/ ۱۹۲۰تا  ۱۹۰۰/۱۲۷۹سال  از ايران تجاري ي ترازنامه چيست؟ آن اما علت .کردم
 روبل ميليون ۵۰۰آن  مقدار که بود بدهکار و سال منفي ۲۰مدت  يعني براي ۱۲۹۹
 جبران  زياد نيروي کار صدور ي به وسيله ريکس اين از بخشي. است بوده
 شرايط که امکان نداشت وضعي، چنين با که، است کامال واضح .گشت مي

 ي پايه که بتواند طوري به آيد، وجود به ايران در صنايع ي و توسعه سرمايه انباشت
مشترکي  وجه هيچ رضاخاني کودتاي بنابراين .گردد ايران اقتصاد آتي انکشاف

 طور به رضاخان کودتاي عکس بر .است نداشته ايران در داري اف سرمايهانکش با
 اين تمام زيرا .داد نجات کامل مرگ از را دار زمين اشرافيت و عيني، ارتجاع

 فشار ترين کوچک با که بود رسيده اي مرحله به قاجار ي در زمان سلسله سيستم
  )۴۶-۴۵:ف اقتصاديانکشا: زاده سلطان.آ( ».ريخت هم مي در هاي مردم توده

  

  تاثير انديشه بورژوايي.۲
يکي از طريق واردات  :ليبراليسم غربي از دو طريق به ايران منتقل گرديد      

خود فرهنگ بورژوايي  راه همکشورهاي غربي که ] صنعتي[اي  کاالهاي کارخانه
 گاهي و به شد و ديگر انتقال نهادهاي نوين آموزشي، تربيتي، دانش هم منتقل مي
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فکران  توسط روشن »برابري، آزادي و برادري«طورکلي فرهنگ بورژوايي که مبلغ 
ي الزم  داران تاجر ايراني که با اروپا در رفت و آمد بودند، زمينه و معدود سرمايه

ذهني را براي انقالب مشروطه که خواستار دگرگوني اجتماعي در ايران بود را 
دارهاي  ها و سرمايه بر ليبرال بورژواييفرهنگ اما بايد دانست که تاثير  .فراهم آورد
با وجودي که «. چه بوده که در غرب روي داده بود برعکس آن" ايراني کامال

آوردهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بورژوازي غرب در مسير انقالب عليه  دست
ي طوالني اين  فئوداليسم بسيار ارزشمند بوده و با وجودي که براي يک دوره

ي بورژوازي ايران به  ي طبقه خواهي بوده اما نطفه دار ترقي زي پرچمبورژوا
خود   از همان روز نخست تولد  ترين شکل ممکن بسته شده و اين طبقه »حرام«
هاي انقالبي و مترقي بورژوازي غرب نداشته  يي از خصلت ترين بهره کم
  )۲۶۴: ۶۷۸ شناسنامه صاحب:محمد قراگوزلو(».است
با فشار روس و  ۱۸۰۰/۱۱۷۹تاثير و نفوذ غرب از سال «: نويسد ن ميآبراهاميا      

هاي جديد مجهز بودند با عبور از  ها که به سالح روس. سپس انگليس آغاز شد
اي ايران را به آساني شکست دادند  هاي متفرق قبيله آسياي مرکزي و قفقاز، نيروي

 ۱۸۲۸ چاي در کمانمعاهده تر ،۱۸۱۳/۱۱۹۲ ستان درلبار گ هاي خفت و معاهده
ها  خواست از روس انگلستان نيز که مي. شاه تحميل کردند را به فتحعلي ۱۲۰۷/

اي حايل در برابر تزارها و پادشاهان قاجار  عنوان منطقه عقب نماند و از افغانستان، به
. استفاده کند، نواحي جنوبي ايران را اشغال کرد و قرارداد پاريس را به شاه قبوالند

ي اين قراردادها، تبريز و نواحي جنوبي را باز پس گرفتند و  اجار در نتيجهشاهان ق
ها را حاکمان قانوني و مشروع ايران شناخت؛ اما در مقابل،  الملل آن بين  ي جامعه

ي  راني در درياي خزر را از دست دادند، از همه گرجستان و ارمنستان و حق کشتي
پوند به  ۳۰۰۰۰۰۰شيدند، غرامتي به مبلغ ادعاهاي خود نسبت به افغانستان چشم پو
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اي از امتيازات تجاري را به روسيه و  که رشته اين  تر از همه تزار پرداختند و مهم
خواهند  گونه امتيازات، دو قدرت توانستند هرجا که به با اين. انگليس واگذار کردند

هاي  پرداختمراکز کنسولي و تجاري داير کنند و تجار خود را از مشکالتي مانند 
هاي مسافرت داخلي و قضاوت  هاي داخلي، محدويت زياد گمرکي، تعرفه

  ».هاي شرعي آسوده کنند دادگاه
اين معاهدات ديپلماتيک آغازگر نفوذ اقتصادي در ايران بود و با همين هدف «      

ي نوزدهم، حجم کلي تجارت خارجي حدود هشت برابر  در سده. بسته شده بود
ميزان واردات به ويژه  ،۱۲۷۹/۱۹۰۰تا  ۱۲۰۹/۱۸۳۰از سال . افزايش يافت

اي محصوالت فلزي، شيشه، شکر، چاي و ادويه از  منسوجات انبوه کارخانه
در همين دوره، ميزان صادرات . پوند رسيد ۵۰۰۰۰۰۰پوند به بيش از  ۲۰۰۰۰۰۰
از " ي خام، ابريشم، گندم، برنج، تنباکو، پوست و فرش، تقريبا تر پنبه بيش

ي نوزدهم، ايران از  که در آغاز سده با اين. پوند رسيد ۳۸۰۰۰۰۰پوند به  ۲۰۰۰۰۰۰
در مسير ادغام در " برکنار و جدا بود، در پايان سده کامال" اقتصاد جهاني کامال

  ».المللي قرار گرفته بود ي اروپايي تجارت بين شبکه
ک منجر شد، امتيازات هاي نظامي به امتيازات ديپلماتي به اين ترتيب، شکست«      

هاي نفوذ  ديپلماتيک، امتيازات تجاري را به دنبال آورد، امتيازات تجاري راه
اقتصادي را هموار ساخت و نفوذ اقتصادي نيز صنايع سنتي را تضعيف کرد و در 

  )۶۷- ۶۶:ايران بين دو انقالب: آبراهاميان( ».هاي اجتماعي شديدي پديد آمد گي هنتيجه آشفت
ي قاجار از باال به پايين  ي حاکمه ي طبقه گرايانه هاي رفرميستي و غرب يتفعال      

از طريق عباس ميرزا و ميرزا تقي خان اميرکبير نتوانست اشرافيت فئودالي را وادار 
تا بتوانند از . اي براي بورژوايي خودي باز نمايد نشيني نمايد و دريچه به عقب

  .ش بود، جلوگيري نمايدمبارزات انقالبي مردم که در حال گستر
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   ۱۵۱۹۰۵تاثير انقالب .۳
در روسيه که انقالبي بورژوا دموکراتيک بود، ايران  ۱۹۰۵/۱۲۸۴انقالب سال       

در روسيه ادامه  ۱۹۰۷/۱۲۸۶هاي آن تا سال  اين انقالب که ترکش. را نيز تکان داد
سترش داشت، مبارزه با استبداد تزاري و تالش براي اصالحات اقتصادي و گ

توان گفت که انقالب سال  مي. مناسبات دموکراتيک را هدف خود قرار داده بود
ي نيرومندي در ايران ايجاد کرد و بر حوادث انقالب  در روسيه تکانه ۱۹۰۵

  .مشروطه تاثير انکارناپذيري گذاشت
آسيا را  مردم ، به طور قطع۱۹۰۵روسيه در سال  جهاني و انقالب  داري سرمايه      
کوب گشته  وسطايي ميخ صدها ميليون از مردمي که در رخوت قرون. ار کردندبيد

گي نوين، براي مبارزه به خاطر  و به حالت توحش در آمده بودند، براي زنده
جنبش . بورژوايي بيدار شدند ترين حقوق انساني، به خاطر دموکراسي ابتدايي

طور  را هماني، زدر گرفتروسيه  ۱۹۰۵مردمي در ايران بالفاصله به دنبال انقالب 
 بود تا يکاف .ا بوديوقوع انقالب مه يبرا ي، اجتماعيط اقتصاديم، شرايکه نوشت
مستقيم اين  ي جرقه. آغاز گردد يانقالب يرد تا اعتاليصورت گ يا ا جرقهي ي بهانه

در کرمان بست در خانه يکي از مجتهدين . جنبش، حوادث کرمان و تهران بود
در تهران . ينان را به دستور حاکم کتک زدند و توقيف کردندنش شکسته شد و بست
شان به  شدند و پاي گير دستالدوله، صدراعظم وقت، چندتن از تجار  به دستور عين

اين عمليات مقامات دولتي، سبب طغيان خشم مردم . چوب و فلک بسته شد
                                                 

هاي علم فيزيک در  اند، زيرا تعداد کشف ها خوانده را سال خالقيت ۱۹۰۵مندان سال  دانش – ۱۵
) ها انقالب(ها توان سال خالقيت را در سياست هم مي ۱۹۰۵اما سال . اين سال بسيار زياد بود

روزه اي در نقاطي که ام سابقه هاي بي روسيه سلسله انقالب ۱۹۰۵خواند زيرا به دنبال انقالب 
 .نامند، در گرفت مي» جهان سوم«
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شهرها به  در تهران، تبريز، شيراز و ساير ۱۹۰۵/۱۲۸۳در ماه دسامبر سال . گرديد
ها، دکانين، ربازا. عنوان اعتراض، تظاهرات وسيع و اعتصابات عمومي به عمل آمد

هاي اقتصادي متوقف  کلي تمام فعاليت طور داد و ستد و به. ها بسته شد رگاهکا
الدوله صدراعظم مرتجع و خويشاوند شاه و  گان عزل عين کننده تظاهرات. گشت
  )۳۶:انقالب مشروطيت ايران: ايوانف( .کردند ميچنين اجراي اصالحات را مطالبه  هم

ها هزار نفري ايرانيان در  ارزان ده  از طرف ديگر، سيل مهاجرت نيروي کار      
به سبب ويراني  ،باکو" مخصوصا، ۱۶ابتداي قرن بيستم،  به نواحي صنعتي قفقاز

ها  فئودالي  ها به وسيله گاري و غارت رعيتکاري گسترده، بي اد فئودالي و بياقتص
هاي نو و  در ايران، سبب آشنايي مهاجرين به مبارزات صنفي و سياسي و انديشه
هاي کارگري  انقالبي در قفقاز، و جذب شدن کارگران ايراني مقيم قفقاز در تشکل

و انتقال اين  هيروس ۱۹۰۵/۱۲۸۶و شرکت در انقالب  و حزبي و سازماني روسيه؛
و حزبي به داخل ايران در هنگام بازگشت، هاي صنفي و سياسي و فرهنگي  تجربه
هاي  ها، احزاب صنفي و سياسي و انجمن هاي عيني الزم براي ايجاد سازمان زمينه

تحت تاثير چنين شرايطي بود که تهران، تبريز و . ايالتي و واليتي فراهم گرديد
ي نخست قرن بيستم،  يعني در دهه. بود ،ي انقالب مشروطه رشت به مرکز عمده

ها در روسيه و از جمله باکو و نيز حضور  هاي سياسي اجتماعي بلشويک ليتفعا
ها با فرهنگ و  ي الزم براي آشنايي ايراني  هاي مهاجر به روسيه و باکو، زمينه ايراني

                                                 
در آن  رشته کوه قفقاز سياه که و درياي  درياي خزربين   اروپا  و  اي در مرز آسيا ناحيه قفقاز - ۱۶

و   شامل جمهوري آذربايجان، ارمنستان، گرجستان ؛قفقاز جنوبي: دو بخش شامل.واقع است
شامل ؛ قفقاز شمالي. شود مي هو شمال خاوري ترکي  هاي کوچکي از شمال باختري ايران بخش

داغستان، چچن، اينگوشتيا، اوستياي شمالي، آالنيا، کارباردينو بالکاريا، کاراچاي چرکسيا، 
 .شود سرزمين کراسنودار، آديغيه و سرزمين استاوروپول مي
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وران  ها و پيشه بسياري از اين مهاجران رعيت. گي مردم آن ديار فراهم آورد زنده
 ۱۷وتاه مدت به قفقاز و آسياي ميانهتهيدست بودند که به صورت فصلي يا ک

پس از اندوختن " کنند و عمدتا رفتند تا در مزارع، معادن، صنايع و غيره، کار  مي
شمار . گشتند گي تا مهاجرت بعدي به ايران باز مي مبلغي براي گذران بهتر زنده

به طوري که در . هاي ديگر بود تر از مليت ها در صنايع و معادن قفقاز بيش آن
درصد کل کارگران   ۳۰نفر، نزديک  ۱۳۵۰۰نعت نفت باکو، کارگران ايراني با ص

، از ۱۹۱۹طبق برآورد دولت ايران در اوايل سال . را تشکيل، و اکثريت داشتند
  .کارگران بودند ،صدهزار نفر جمعيت ايرانيان ساکن قفقاز بيش از يک

که تاثير  يران نهاد بلروسيه نه فقط تاثير سياسي مهمي در ا ۱۹۰۵انقالب «      
به دليل حجم زياد تجارت با روسيه، وضع اقتصاد ايران در . اقتصادي هم گذاشت

قيمت کاالهاي اساسي از قبيل شکر و . خراب شد و تورم باال گرفت ۱۹۰۵/۱۲۸۴
درصد افزايش يافت و اين امر نارضايي مردم را در  ۹۰درصد و  ۳۳گندم به ترتيب 

، اوضاع اقتصادي ۱۲۸۱بهمن/ ۱۹۰۳گمرکي در فوريه اعمال عوارض . پي آورد
 ۱۹۰۵/۱۲۸۴هاي تاجران در  تر کرد، که به سلسله اعتصاب دشوار تهران را وخيم

   )۷۷:ايران ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت( .منجر شد
        

   ۱۹۱۷ اکتبر تاثير انقالب.۴    
                                                 

هاي آزاد  است که هيچ مرزي با آب ي آسيا قاره سرزمين پهناوري در  ]ميانه[آسياي مرکزي - ۱۷
به بخشي از  .باشد مي  قرقيزستان ،قزاقستان ،ترکمنستان ،تاجيکستان ،ازبکستان شامل؛. ندارد

 تر عربي و پارسي جاي دارد در منابع کهن  سيردريا و آمودريا آسياي مرکزي که در ميان دو رود
هم » ترکستان« هايي به بخشي از شمال و شرق آسياي مرکزي در دوره. شد گفته مي» ماوراءالنهر«
 .اند فتهگ مي
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رت را در روسيه به دست قد لنينها به رهبري  ، بلشويک۱۹۱۷با انقالب اکتبر       
ي شوراها، نخستين قدرت بزرگ اروپايي بود  حکومت تازه تأسيس روسيه. گرفتند

در . که تصميم گرفت سياست خود را در قبال کشورهاي اسالمي بازتعريف کند
گيري  هفته پس از قدرت ۶يعني تنها  ،۱۲۹۶آذر  ۳/ ۱۹۱۷نوامبر  ۲۴تاريخ 
ي  همه«طاب به ا مانيفستي رسمي خها در روسيه، دولت شوراه بلشويک
در آن اعالم شده بود که . منتشر کرد »کشان مسلمان روسيه و شرق زحمت

يک بند اين مانيفست . حکومت شوراها با اشغال کشورهاي ديگر مخالف است
  :طور مشخص ايرانيان را خطاب قرار داده و نوشته بود به

ي و بريتانيا توسط دولت شوراها پاره ي تزار قرارداد تقسيم ايران ميان روسيه«      
 ]جنگ جهاني اول[که عمليات جنگي  به محض اين. شده و از بين رفته است

متوقف شوند، نيروهاي روسي ايران را ترک خواهند کرد و ايرانيان اين حق را 
 ».که سرنوشت خود را به دست گيرند دارند
آذر  ۱۹/ ۱۹۱۷خ دهم دسامبر فراخوان ديگري خطاب به ايرانيان نيز در تاري      
اي خطاب به سفير ايران در  با نامه راه هم »ايزوستيا«ي روسي  در روزنامه ،۱۲۹۶
ي سال  روسيه از توافقنامه«: پترزبورگ منتشر شد که در آن تاکيد شده بود سن
ي تحت نفوذ روسيه و بريتانيا  با بريتانيا که در آن ايران به دو منطقه ،۱۹۰۷/۱۲۸۶

 ۷/ ۱۹۱۸ژانويه  ۲۷چند هفته بعد، يعني در  ».کند پوشي مي شده است، چشمتقسيم 
ها دريافت   رسمي ديگري از دولت جديد بلشويک  ، دولت ايران نامه۱۲۹۶بهمن 
در اين نامه، که امضاي تروتسکي در پاي آن است، دولت جديد روسيه . کند مي

خود با بريتانيا  ،۱۹۰۷/۱۲۸۶جانبه قرارداد سال  اعالم کرده بود که به طور يک
  .درباره ايران را لغو کرده است
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  انقالب مشروطه:فصل سوم
  

  آغاز انقالب.۱
م که به صورت فساد يانقالب مشروطه را برشمرد ياجتماع ،ياقتصاد يها نهيزم      

و فقر گسترده در سرتاسر  يکار يه، بيگسترده شاهان و دربار قاجار يريگ و رشوه
 ،يتزار ي  هيدولت روس به سه ها، و فئودال قاجار ي حاکمه ي طبقه يگ هران، وابستيا
ب بره سيو غ يبه نفع بازرگانان خارج يگمرک يها ، وضع تعرفهو آلمان سيانگل

 زيتبر انيارمن ي محلهدر  ييمال يروز[ک اتفاق ساده ي، ۱۲۸۲/۱۹۰۳شد تا در بهار 
به مانند ] .کند يتعارف شراب م به او يو فرد مستشود  يرد م يا خانه ياز کنار م
پيش درآمد  قتيدر حقاما . رخ دهد، تا شورش و اعتراضات آغاز شود يا جرقه

 ۱۲۷۰ /۱۸۹۲-۱۸۹۱ يها در سال تنباکو  توان در جريان قضيه انقالب مشروطه را مي
خواستند تا براي  شاه ناصرالدينآن معترضان از  نظر گرفت که در در، ۱۲۷۱_

  بنابراين. هاي اروپايي را لغو کند ي امتيازات اقتصادي به قدرتبار اعطا نخستين
ي قاجاريه است، که منجر به  ي تاجر دوره هاي سياسي از آن طبقه نخستين فعاليت
ي تاجران بودند که منافع آنان در اين قرارداد به خطر  زيرا طبقه. جنبش تنباکو شد

امر، اين روحانيون بودند که جنبش  اما در ظاهر. افتاده بود و خواهان لغو آن بودند
مشارکت روحانيون در جريان  .اعتراضي را رهبري کردند تا امتياز تنباکو لغو شود
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داراي  ها ها داشت، زيرا آن افع اقتصادي آني تنباکو پيوندي مستقيمي با من قضيه
طوري که در مشهد که درآمد روحانيون  به. اضي خصوصي وسيع و وقفي بودندار

ه ها از حق امتياز تنباکو ب افتاده بود، آن ه زوار بود، و منافع آنان به خطر نيمتکي ب
فتواي تحريم را " اني در تهران علناهعبدهللا بهبسيد. داري کردند انگلستان جانب

ي نزديک  السلطان مراوده بهبهاني با امين. نقض کرد و در مالء عام قليان کشيد
جا  نيالزم است ا .به او رشوه داده است گفت که شرکت انگليسي داشت و حتا مي

واره در کنار  عصر مشروطه هم يو طباطبايي دو روحان يگفته شود که بهبهان
مشروطه بر ضد  منبعث ازن و مقررات يرا قوانيز قاجار قرار داشتند ي حاکمه ي طبقه
  .بود ين دو روحانيمنافع ا

  

  
  ] ۱۲۸۶-۱۲۳۶[اعظم السلطان اتابک اصغرخان امين ميرزا علي

  
هايي در بازارها  ي تجار بود، سبب اعتصاب فتوا که در ظاهر و در باطن خواسته      

و تظاهراتي در آذربايجان، شيراز، مشهد، اصفهان، تهران، قزوين، يزد، و کرمانشاه 
مجبور به لغو  ۱۲۷۰بهمن/ ۱۸۹۲ي  شاه در ژانويه ي آن، ناصرالدين در نتيجه. شد

شرکت انگليسي مبلغ پانصدهزار پوند استرلينگ خسارت و . امتياز تنباکو شد
حاکمان درمانده براي پرداخت اين خسارت از بانک شاهي قرض . دريافت کرد
   .گرفتند
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 يرو يتر شيب ياسيت سيشاه پس از بحران تنباکو به اعمال محدود نيناصرالد      
د را ممنوع يجد جاد مدارسيان داد، ايبه دوران رشد و گسترش دارالفنون پا. آورد

ز به يد را در تبريجد يک موسسه آموزشي يمذهب يکه گروه يساخت، هنگام
اعالم  يرقانونيات اختر و قانون را غيده گرفت؛ نشريدند، موضوع را ناديآتش کش
ا بروکسل نام يخواهد که ندانند آ يم يرانيبا غرور و افتخار اعالم کرد که وز. کرد
ک يگر تحريه گروه ديرا عل يرکانه گروهيزاو  کلم؛ يا نوعياست و  يمحل
ش به  تا قبل از مرگاو  )۱۳۹۷:۹۵:انيرواندآبراهامي. (کند کرد تا خود حکومت يم
  .آورد يگونه اعمال رو نيا

السلطان؛  شاه جانشين او شد و به جاي امين شاه، مظفرالدين بعد از قتل ناصرالدين      
از کشورهاي  او تالش زيادي کرد که وزيري برگزيد را به نخست ۱۸الدوله امين

داران  خارجي وام بگيرد و مظفر را به سفر اروپا ببرد، اما موفق نشد، چون بانک
انگليسي از او خواسته بودند که عوايد گمرک را گرو اين قرض قرار دهد، و او 

  .موافقت نکرده بود و برکنار گرديد
صدراعظم  ،۱۸۹۸/۱۲۷۶رديگر در منفور با السلطان اصغرخان امين ميرزا علي      

ترين اين  مهم. شد و براي دريافت وام با روسيه و انگليس و فرانسه وارد مذاکره شد
 ۱و  ۲.۴از روسيه به ترتيب معادل  ،۱۲۸۰و۱۹۰۲/۱۲۷۸و  ۱۹۰۰دو وام در  ؛ها وام

ها صرف سه مسافرت پرخرج شاه  ي اين وام ينگ بود، که همهلميليون پوند استر
  .شد ۱۲۸۳ تا ۱۹۰۵/۱۲۷۸تا  ۱۹۰۰ير و سياحت او در اروپا در فاصله مظفر و س

                                                 
شاه به قلم او تحرير  هاي ناصرالدين منشي و نوشته] ۱۲۸۳- ۱۲۲۲[ الدوله ميرزاعلي امين - ۱۸
کاري مهندسان  ي قند با هم رياست وزرا و والي آذربايجان و تأسيس اولين کارخانه. شد مي

ر د هاي رشديه الهيه شميران، تأسيس مدرسه  سازي در ي کبريت بلژيکي در کهريزک، کارخانه
 .۱۳۴۱پدربزرگ علي اميني نخست وزير محمد رضاشاه در سال .تهران در کارنامه دارد



۶۲ 

  
  ]۱۲۷۵/ ۱۲/۲ – ۲۵/۴/۱۲۱۰[شاه ناصرالدين ]۱۲۸۵ /۱۸/۱۰– ۱/۱۲۳۲/ ۵[شاه مظفرالدين

  
 تاثير اوضاع اقتصادي تحت   ،جامعه عيني براي انقالب مشروطه در  شرايط      
عالوه بر . يده بودفراهم گرد ۱۹۰۵/۱۲۸۴تا سال  ي جهاني جامعه و ،ايران ياجتماع
. وارد شد يينها ي ضربه ۱۲۸۴/۱۹۰۵سال  لياوا يبحران اقتصاد ي جهيدر نت«ها  نيا

ل يبه دل يتجارت در مناطق شمال يبرداشت محصول در سراسر کشور و افول ناگهان
مت يع قيش سريه، به افزايوع وبا، جنگ روس و ژاپن و پس از آن انقالب روسيش

مت قند و ي، ق۱۲۸۴/۱۹۰۵نخست  ي در سه ماهه. جر شدران منيدر ا ييمواد غذا
دولت . ز، رشت و مشهد باال رفتيدرصد در تهران، تبر ۹۰درصد و گندم  ۳۳شکر 
ش داد و بازپرداخت وام يرا افزا يوضع شده بر تجار داخل يها تعرفه

بالفاصله موجب  ين بحران اقتصاديا. ق انداختيرا به تعو يگان محل اعتباردهنده
: ۱۳۹۷:انيرواندآبراهامي. (ديگرد يانقالب يوارد فاز اعتال  و جامعه ».شد ياض عموماعتر

تاثير  تحت طور که نوشتيم، همان و شرايط ذهني انقالب مشروطه هم،، )۱۰۳-۱۰۴
روسيه، قرار گرفت و عرصه را براي  ۱۹۰۵انقالب " هاي اروپا و مخصوصا انقالب

ن يچن ي جهيدر نت .تزاري تنگ نمودحاکمان قاجار و دو دولت انگليس و روس 
تاثير  تحت" هاي راديکالي که مستقيما تهران، تبريز و گيالن، انجمن در؛ يطيشرا
 هاي مجاهدين در تبريز و انجمن مرکزغيبيهاي سوسياليستي قفقاز بودند مانند؛  ايده
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ي شرايط انقالبي  ها که خود پرورش يافته اعضاي انجمن. تشکيل شد ۱۹۰۶/۱۲۸۵
ي؛ واگذاري  گرايانه داشتند و از خواسته چپ بودند، مواضع] باکو"مخصوصا[يه روس

 مطالبه و زمين به دهقانان، هشت ساعت کار در روز، و خودمختاري اياالت را
  .کردند پشتيباني مي

گيرد،  مبارزات انقالبي مردم اوج مي ،۱۲۸۵/۱۹۰۶در چنين شرايطي و در سال       
دهند  هاي ايالتي و واليتي تشکيل مي تمام شهرها انجمن طوري که مردم خود در به

محمدعلي ميرزاي وليعهد  .گيرند و زمام امور ايالت يا واليت خود را به دست مي
اين  .پذيرد شود احکام و دستورات انجمن تبريز را به حاکم تبريز، مجبور مي

را ي اج رحلهم هاي محلي، خود قانون وضع و به ها، همانند مجلس انجمن
در تهران نيز  .نددآور ها پشتيباني به عمل مي ي مردم هم از آن ند و تودهگذاشت مي

ه يژوئ ۱۹/ ۱۲۸۵تير  ۲۷از تاريخ  سيانگلدر سفارت مردم از تمام طبقات جامعه 
 در آن حضور فعال دارد، يدر عمواوغلکه حي روز ۲۱مدت نزديک به  هب، ۱۹۰۶
  .ن هستنديقوان يات و اجريکنند و خواستار مشروط يتحصن م

در هر شهري مجلس مستقلي هست بدون مشاوره با حاکم يا مجلس مرکزي «      
اند و حکومت  حکّام منفور يکي پس از ديگري عزل شده. کند تهران عمل مي

ي مقاومت در  روحيه. بينند مرکزي و مجلس تهران ياراي مقاومت در خود را نمي
رهبران . شود اسر کشور حاکم ميبرابر ظلم و حتا هرگونه قدرت، در سر

اين روحيه در ... شمال است، شايد هم قفقاز " منبع الهام ظاهرا. اند ناشناخته
 وزيرامورخاجه انگليس به گري سفير رايس- ي اسپرينگ نامه(».آذربايجان نيرومندتر است

خواهانه و ضد ديکتاتوري  ي ملموس مبارزات آزادي نتيجه )۱۲۸۶خرداد۱۹۰۷/۲مه۲۳
که  شاه را مجبور کرد که چند روز قبل از اين ن بود که مظفرالدينيران ايا ممرد
ي خود  وسيله که به، ۱۹۰۶اوت ۵/ ۱۲۸۵مرداد  ۱۳را در  ميرد فرمان مشروطيت به
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 ۱۷/ ۱۹۰۶سپتامبر  ۹در «و . ديي حاکمه تدوين و تهيه شده بود، امضاء نما طبقه
و مقررات انتخابات آن را  »مليمجلس شوراي «شاه فرمان تشکيل  ،۱۲۸۵شهريور

سکنه ايران از . اي و صنفي بود مطابق اين فرمان، انتخابات دو درجه. صادر نمود
گان و اعضاي  زاده شاه. ۱: شدند لحاظ شرکت در انتخابات به شش طبقه تقسيم مي

مالکين و . ۵تجار، . ۴اشراف فئودال، . ۳روحانيون و طالب، . ۲ي قاجار،  خانواده
گي رسيده بودند  ساله ۲۵به اتباع ايراني که به سن . وران و اصناف پيشه. ۶ رعايا،

اما براي استفاده از اين حق، يک نصاب مالي تعيين . شد حق انتخاب کردن داده مي
تر از هزار تومان  شده بود، براي ساکنين دهات، مالکيت زميني که ارزش آن کم

بدين . ان خصوصي، شرط الزم بودوران، داشتن دک و براي تجار و پيشه. نباشد
وران از حق  ، دهقانان و اکثر پيشه ي کارگران ترتيب، به موجب اين قانون همه

زنان به طورکلي از حق انتخاب . انتخاب کردن و انتخاب شدن، محروم بودند
، عالوه بر شرايط فوق، الزم انديداهابراي ک. کردن و انتخاب شدن، محروم بودند

سال سن داشته، با سواد باشند و مورد اتهام يا جنايتي قرار نگرفته  ۷۰تا  ۳۰بود از 
 مهر ۱۴ /۱۹۰۶اکتبر   ۷ جلس اول درم )۴۱:انقالب مشروطيت ايران:ايوانف( ."باشند
کاهش : مجلس بالفاصله اقدامات زير را به تصويب رساند. ديافتتاح گرد ۱۲۸۵

گان، خودمختاري اداري و  مقابل نماينده گو بودن وزيران در قدرت سلطنت، پاسخ
گان و شاه قاجار، لغو واگذاري  زاده ها، کاهش حقوق و مقرري شاه مالي به ايالت

هاي تيول، قانون اساسي غيرمذهبي، مطبوعات آزاد، کاهش قدرت دربار و  زمين
البته مجلس اول با اين  .ي اروپاييان بود گيري عليه مداخله مراجع مذهبي، موضع
هاي بعد از ترکيب  مجلس دوره .ترين مجلس دوران مشروطه بود شرايط هم مترقي

ي اشراف قاجار،  يي تشکيل يافته بود که در آن فقط حافظ منافع طبقه طبقاتي
 .متاثر از رويدادهاي انقالبي اروپا بوداما مجلس اول . ها بود ها و ليبرال فئودال
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  ايالتي  هاي ي انجمنها يادي مرهون فعاليتز به ميزان بسيارقوانين فوق تصويب 
ها را، تشکيالت  که نقش اصلي هدايت آن و واليتي بود]زيتبر" مخصوصا[

   .به عهده داشتند مرکزغيبياميون و اجتماعيون و ع
مردم  يها که به توده نه تنها به رهبران، بل يا حاکم بر هر جامعه يط انقالبيشرا      

دموکراسي و مشروطه ورد   يطيان شريدر چن. دهد يم يطبقات يهم آموزش و آگاه
  مشروطه از منظر اين طبقه .ه بودشد  ي پايين جامعه زبان تهيدستان و اعضاي طبقه

ها را  ي بيکاري که بسياري از آذربايجاني وفور و ارزاني نان و گوشت، خاتمه«يعني 
گي دهقانان خردشده در  به قفقاز کشانده بود، و تصويب قوانين جديدي که زنده

ي  مشروطه پاسخي به همه«. هاي سنگين پولي و جنسي را بهتر کند بار مالياتزير 
 ».داد مي  گي بهتر را به  همه ي زنده شد و وعده مصايب اجتماعي و سياسي تلقي مي

فئودال  ي حاکمه ي مشروطه حتا به طبقه )۱۱۱:ايران ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت(
" من قبال«ها گفته بود که  از فئودال يکيکه  يطور داد به يقاجار آگاه ي دوره
   ».دانستم يمشروطه را نم يمعن

روسيه و  ۱۹۰۵  انقالب مشروطه متاثر از انقالبم، ينوشت" طور که قبال همان      
نوزدهم قاره اروپا و قاره آمريکا " هاي هجدهم و مخصوصا هاي سياسي قرن انقالب
و تامين حقوق بورژوايي شهروندان، به ها با تصويب قوانين اساسي  اين انقالب. بود

اين قوانين، اختيارات حاکمان را محدود کرد و از قدرت کليسا و . سرانجام رسيدند
  .ها کاست و به طرف جدايي کامل دين از سياست پيش رفتند مرجعيت آن

خواهان ليبرال درون مجلس ايران که در تدوين قانون اساسي و  مشروطه      
نظر داشتند و اميدوار بودند که منشور حقوق بورژوايي را در  انتخابات به غرب

قانون . اما در اين کار خود موفقيت کامل کسب نکردند. مجلس به تصويب برسانند
اختيارات شاه را محدود کرد،  ۱۹۰۷/۱۲۸۶و متمم آن در  ۱۹۰۶/۱۲۸۵اساسي 
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ن و دولت اعطاي امتيازات به دول خارجي را کاهش داد، اما نتوانست تفکيک دي
برعکس، متمم جديد قانون اساسي محملي شد براي روحانيون . را به کرسي بنشاند

کي خود را در چارچوب نظم جديد سياسي حفظ ئولوژي ايدهکه اقتدار نهادي و 
  .دنکن

اي بود اما دشمنان ترقي و  نخستين قانون اساسي داراي مشي سکوالر و مترقيانه      
. اساسي آن را تغيير دهند ا تصويب متمم قانونخواستند ب خواهي مي آزادي
  اساسي که به آموزش  متمم قانون ۱۹ي  نش، مادهااهللا نوري و هوادار فضل شيخ

آموزش اجباري « د را نفي کردند و اعالم کردند کهگاني مربوط بو اجباري همه
 ها شد از طرف آن که به آزادي مطبوعات مربوط مي ۲۰و ماده  ».نافي شريعت است

در اسالم بدعت  يآزاد«: گفت يم ياهللا نور فضل خيش« .غيرقابل قبول اعالم شد
د از قانون يان و مطبوعات بايب يمربوط به آزاد يها و قسمت» شود يمحسوب م
حتا باز شدن مدارس دختران را در  )۱۵۰:پيشين( ».و متمم آن حذف شود ياساس

پوشند و به  نان لباس مردانه مياز اين که ز. ديدند ها مي رديف ترويج فاحشه خانه
خواهان  اهللا شاکي بود که مشروطه فضل شيخ .روند، معترض بودند کوچه و بازار مي

شان  تمام ملل روي زمين بايد در حقوق مساوي بوده ذمي و مسلم خون«: گويند مي
و » ديگر زن بدهند و زن بگيرند ديگر در آميزند و به يک متکافر باشد و با هم

  )۱۶۶:نيشيپ(».به آسمان بود» کلمه آزادي« فغانش از
در جريان مباحثات مجلس از درون و از بيرون در مورد متمم قانون اساسي،       

ها برقرار گرديد که بر سر متمم قانون اساسي به  ها بين آن مذاکراتي توسط واسطه
مشروعه شوند قانون  موفق مي شاه محمدعلياهللا نوري و  فضل توافق برسند، اما شيخ

قوانين جديد موسوم به متمم قانون اساسي که شامل . خود را به تصويب برسانند
را برآورده  شاه محمدعلياهللا نوري و  فضل هاي شيخ تر خواسته ماده بود و بيش ۱۰۷
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اما در تبريز دموکراسي  .به تصويب رسيد ۱۲۸۶مهر  ۱۹۰۷/۱۴اکتبر  ۷کرده بود در 
انجمن ايالتي تبريز اندکي پس از تشکيل، : ي کهمستقيم مردمي حاکم بود به طور

مند يکي  روياروي دو مرد به اصطالح قدرت" خود را علنا ۱۹۰۶/۱۲۸۵در سال 
ي تبريز که بعد از  محمدعلي ميرزا وليعهد و ديگري حاج ميرزا کريم امام جمعه

امام هاي  يکي از مسئوليت" عرفا. رفت، قرار داد وليعهد متنفذترين فرد به شمار مي
هاي مردم بود، اما با تشکيل انجمن تبريز  ها و مرافعه گي به شکايت جمعه رسيده

حاج ميرزاکريم . مردم براي حل و فصل مسائل خود به انجمن تبريز روي آوردند
اما . سعي کرد با تطميع وعاظ و خطباي انجمن، در کار انجمن اعمال نفوذ کند

به  ۱۲۸۵آبان  ۴ /۱۹۰۶اکتبر  ۲۷ر گان انجمن احساس خطر کردند و د نماينده
بود و با کمک مجاهدين  عاميون اجتماعيوني  که زيرمجموعه مرکزغيبيابتکار 

ي شادي مردم از شهر اخراج  تازه استخدام، حاج ميرزاکريم را در ميان غلغله
چي، روحاني ديگري که مظنون به  چند روز قبل از آن، ميرهاشم دوه. کردند
عهد و يول يميرزا محمدعلي .بود، نيز از تبريز اخراج شده بودکاري با وليعهد  هم

ي انجمن تبريز برآشفت اما مصلحت ديد که  از اين اقدامات جسورانه ز،يحاکم تبر
کمي . انجمن بماند يي مناسبي براي تعطيل ها رضا دهد و منتظر لحظه به اين اخراج

وليعهد خواستار انحالل گان آذربايجان براي مجلس اول،  بعد از انتخاب نماينده
ولي فعاالن . آواز شد انجمن شد و روحاني ميرزا حسن مجتهد، نيز با او هم

ي  ها در محوطه آن. ، به مقابله با وليعهد برخاستندمرکزغيبيمجاهدين، به هدايت 
انجمن گرد آمدند و اصرار ورزيدند که انجمن مفتوح بماند و به کار خود ادامه 

گفتند  مي. تعطيل انجمن تبريز به معني نابودي نهايي مشروطه بود ها،  به نظر آن. دهد
داري  اگر تهرانيان هم رها کنند ما خود به تنهايي در نگه«که زمانه عوض شده و 
وليعهد به ناچار رضايت  ۱۲۸۵آبان  ۱۹۰۶/۱۲نوامبر  ۴در  ».دستگاه خواهيم کوشيد
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مي در تبريز ريشه دواند که همين اقدام ساده، شکل جديدي از دموکراسي مرد. داد
نفر ديگر از  ۹زاده و  عالوه بر اين تقي. سرانجام در سراسر کشور رشد يافت

  .کردند گان تبريز در مجلس تحت تاثير انجمن تبريز در تهران فعاليت مي نماينده
داران و  جويي انجمن تبريز براي بسياري از روحانيون و نيز زمين اما مبارزه      

بابيان «ايالتي تبريز را تجمع  ها انجمن  آن. ز خطرناک بودمند تبري وتتاجران ثر
ورزيدند، زيرا  گونه تالشي دريغ نمي خواندند و براي نابودي آن از هيچ »ملحد

به خطر افتاده بود، چون انجمن قيمت گندم و " ها مستقيما منافع اقتصادي آن
دمي انجمن موجب قطع مواضع راديکال و مر. گوشت را پايين نگه داشته بود

داران بزرگ شد اما در عين حال حمايت  حمايت روحانيون برجسته و زمين
اي از دهقانان روستاهاي اطراف تبريز و اصناف و تاجران جزء را به  و عده  کارگران

قدرت قانوني و اجرايي انجمن تبريز به حدي بود که حتا بعضي از . خود جلب کرد
هاي سياسي تهران و ايجاد  تبريز را به اخالل در جريانگان مجلس، انجمن  نماينده

ها از  آن. کردند متهم مي »قدرت دوگانه«ي دوگانه يا در واقع  يک نهاد مقننه
مند تبريز و  تاجران ثروت ي ي انبار غله هاي راديکال انجمن، نظير مصادره حرکت

  .اخراج امام جمعه، ناراضي بودند
  

  
  )تهران۱۳۴۸/ ۸/۱۱ – تبريز۷۱۲۵/ ۶/؟( زاده سيدحسن تقي
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محمدعلي ميرزا پسرش  ۱۹۰۷ه يژانو ۱۲۸۵/۹ يد ۱۸ در بعد از مرگ مظفر      
انجمن تبريز، به تخت " وليعهد و دشمن واقعي و ذاتي مشروطيت، مخصوصا

 يرسماً تاجگذار يمراسم ي، ط۱۹۰۷ه يژانو ۱۲۸۵/۱۹  يد ۲۸در روز او  .نشست
که به دستور  يمراسم. ار بر تخت سلطنت نشستن شاه قاجيکرد و به عنوان ششم

مورخان  .به آن دعوت نشده بودند يمل يگان مجلس شورا هنديک از نماي  چيه يو
ش را يها از کار يارياند که انجام بس ف کردهيتوص يخراف يشاه را مرد يمحمدعل
 هاي ي راه او همه .سپرد يبه فال، رمل و اسطرالب م يزنيدن و رايشياند يبه جا
را  گرفت تا مشروطيت و قوانين آن در پيش  که آموخته بود، را يي و نيرنگ دسيسه

در نهايت متوجه شد که يکي . که براي شاه محدوديت عملي قائل بود، باطل نمايد
هاي مقابله با قدرت مجلس و انجمن تبريز و تضعيف مشروطه استفاده از  از راه

ه مشروطه با اسالم سازگاري ندارد و به او اعالم کرد ک. است ناآگاهي مردم مذهبي
او مشروعه را . اين علت مخالف مشروطه است که با مقتضيات اسالم سازگار نيست

  . به جاي مشروطه علم کرد
  

  
  )خورشيدي ۱۳۰۴_۱۲۵۱(محمدعلي شاه 

  .]پدرم مريض حال بوده و امضاي او بر فرمان مشروطه قابل قبول نيست :او گفت[ 
هفت تقاضا به مجلس  شناخت، يشاه را خوب م يکه محمدعل تبريز اما انجمن      

شاه به نظام مشروطه بودند که  فرستاد که شرايطي براي قبول وفاداري مورد ادعايي
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جا نشر  به دروغ در همه شاه محمدعلي[ آوريم اي از آن مي جا خالصه ما در اين
  ]:خواه است داد که او مشروطه مي
  .داري خواهد کرد شاه مبني بر اين که از مشروطه پاس صدور اعالميه مکتوب. ۱
  محدود شدن وزيران به هشت و خاتمه يافتن رسم انتصاب وزيران افتخاري؛. ۲
  عزل مقامات گمرکي بلژيکي و رئيس گمرک تبريز؛. ۳
اين تقاضاي آخر قدرت  .هاي ايالتي و واليتي در سراسر کشور تاسيس انجمن. ۴

ي  ها اختيار اداره ساخت و به آن ها را دائمي مي انجمنکرد،  حکام را محدود مي
اختيار نظارت بر انتخابات را به " داد، زيرا قانون انتخابات صرفا ها را مي امور ايالت
  .ها داده بود انجمن

ها و  نشيني واداشت، اعتصاب عقب به شاه را محمدعليتر  بيشچه  آن      
. ي مجاهدين تبريز بود و خطر قيام مسلحانههاي چندين هزار نفره در تبريز  اعتراض

هاي انجمن تبريز، تلگرافي به مجلس ارسال نموده که  در يکي از اين اعتراض
معلمان «خانه توسط مجاهدين است و نيز در آن آمده که  خواهان تصرف اسلحه

خانه شده آوازهاي مدوون مترنم به اشعاري  اعتصابي با پرچم سرخ وارد تلگراف
خطابه ترکي که مبتني بر ظلم ظالمين و رفع و دفع ... افزايد  مردم را مي که هيجان

مردم به . ها و ترغيب تحريص به آزادي و مساوات تام و تمام بود، خواندند آن
  .»...هيجان آمده صداها بلند شد، غوغا و داد و محشر ظاهر 

 ياز و ديگر شهرها، شيراز، اصفهان، مشهد، همدان، کرمانشاه، اهواما در تهران      
، و تهران ،هاي طبقاتي تبريز اعتراض. ها رو به افزايش گذاشت نيز اعتراض ايران،

ي  شد و چند خواسته شاه محمدعلينشيني  سبب شکست و عقب ديگر شهرها،
 ي مشروطه مبارزه .ي خود اصرار ورزيد انجمن تبريز پذيرفت، اما به مشروعه

. گيرد رنگ طبقاتي به خود مي ،۱۹۰۷/۱۲۸۶خواهان در نخستين بهار آزادي  



۷۱ 

ي طبقات اجتماعي مانند، روحانيون،  طوري که در ابتدا مشروطه از حمايت همه به
ها، اصناف و تهيدستان شهري، و  اي از درباريان، ليبرال داران، عده تاجران، زمين

از  در بهار آزادي تبديل به انقالبي مردمي با بسيارياما . دهقانان برخوردار بود
نويسد که انقالب  کسروي مي. هاي راديکال اجتماعي و اقتصادي شد خواست

. مندان و نيز روحانيان روزهاي نخست برخوردار نبود ديگر از حمايت ثروت
شان، معني مشروطه را  ماليان که به مشروطه در آمده بودند بسياري از ايشان نه همه«
ي کار از دست دربار گرفته شود  پنداشتند که چون رشته دانستند و چنين مي نمي
مند از  داران و تاجران ثروت زمين ».ره به دست اينان سپرده خواهد شدس يک
انجمن تبريز که بر قيمت " هاي تهيدستان شهري و دهقانان، مخصوصا خواسته

کرد و محتکران گندم و مايحتاج مردم  کاالها که خود هم قانون را وضع و اجرا مي
کلي کرد و به طور ميان مردم توزيع ميهاي را تصرف و در  ي آنرا مجازات و کاال

و مجاهدين مسلح، احساس  مرکزغيبيگيري  در مورد اصالحات اجتماعي و قدرت
  .ه بودفتادا به خطر " فع اقتصادي آنان کامالچون منا .، و به مخالف برخاستندخطر
، شاه عليمحمددست  ي ديگر مخالفان انقالب مشروطه و هم در جبهه      
خواست تا حکومت ديني تاسيس کند و  بود که مشروعه مي اهللا نوري فضل شيخ

هاي ايالتي و واليتي،  آوردهاي انقالب مشروطه از جمله انجمن بسياري از دست
صنفي، سياسي، طبقات  هاي مدارس جديد براي زنان و آزادي مطبوعات و فعاليت

  .کرد را محکوم مي  فرودست جامعه
اي به داماد خود در نجف  احمدطباطبايي در نامهکار ديگر، سيد اني محافظهروح      

دانيد که اين مجلس  نمي«: هاي تهران و نيز مجلس شاکي است از محبوبيت روزنامه
 رتبتزند و چه آثار شريه بر آن م قدر ضرر به دين و دنياي مردم مي شوراي ملي چه

که در اجزاء رئيسه  زاء و اعضاي آن بلمجلسي که بابيه و طبيعيه داخل در اج. است
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ي بابيه و  ي ضاله دانيد که اين فرقه نمي. آن مجلس باشند بهتر از اين نخواهد شد
آن خبيث سر منبر گفته . ... کنند ها چه قوتي گرفته و چه فتنه و آشوب مي المذهب

 که دعا و قرآن نخوانيد و روزنامه بخوانيد روزنامه خواندن را جزء ضروريات
اي که مشتمل بر کفريات و توهين شرع انور  آن هم چه روزنامه... دانند  مذهب مي
  )۱۳۸:پيشين(».است
به مبارزات خود عليه ] خواهان مشروعه[و ضدانقالب ] خواهان مشروطه[انقالب       
اهللا نوري بر مشروعه و رد هرگونه  فضل اما اصرار شيخ. دادند ديگر ادامه مي هم

بر عليه  مرکزغيبيها، سبب شد که  قيده و هرگونه برابري بين انسانآزادي بيان و ع
السلطان نخست وزير به  نخستين اقدام قتل امين. ي حاکمه وارد عمل شود طبقه

ي  او شعبه. حيدر عمواوغلي طراح اين سوءقصد بود. تبريزي بود ۱۹آقا دست عباس
ي  و با اعضاي کميته را در تهران تشکيل داده بود عاميون اجتماعيونکوچکي از 

[ گذار صوراسرافيل، شيرازي بنيان ميرزاجهانگيرخانملي انقالب که دهخدا و 
ي مساوات، که هر دو  و محمدرضا مساوات سردبير نشريه] ۲۸۸صفحه  بنگريد به

شدند، عضو آن بودند، رابطه داشت و خود  گي منتشر مي نشريه به صورت هفته
بعدها حيدر عمواوغلي در خاطرات . ران نيز بودعضو فعال انجمن آذربايجان در ته

واجرا  اين سوءقصد را طرح عاميون اجتماعيوني مخفي  ناتمام خود نوشت که کميته
 المتکلمين و سيد تهران که ملک عاميون اجتماعيوني مخفي  حوزه«:کرده است

را رأي داده به  ه عضويت داشتند، اعدام اتابکجمال واعظ نيز در آن حوز
ي مجري هم حکم را به هيئت  کميته. حکم اعدام را فرستادند »ي مجري کميته«

                                                 
هايش را  پليس رخت«. شود کند و کشته مي بعد از کشتن اتابک تيري به مغز خود شليک مي - ۱۹

آقا  عباس: نوشت وجو پرداخت و از جيبش کارتي در آمد که در آن چنين مي کند و به جست
 )۴۵۳ص: ايران مشروطه تاريخ:احمدکسروي(».فدايي ملت. ۴۱نمره . عضو انجمن .صراف آذربايجاني
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مچهار نفري و  ي تقسيم به سه جوقه »۲۰تروريست«شه که عبارت از دوازده نفر ده
کميسون مخصوص براي تعيين اسلحه يعني اين . در تحت رياست من بود، فرستادند
پس از مشورت زياد تعيين . دي ديگر منعقد گردي که ترور با بمب بشود يا با اسلحه

بنا شد که با  ،ي ديگر را صالح نديده اسلحه شد و با اکثريت آراء بمب و اسلحه
آقا  به نام عباس ،در هيئت مدهشه قرعه کشيده شد. رولور اين کار انجام پذيرد

خاطرات : يدر عمواوغليح(».او محافظ قرار داده شد يدو نفر هم برا .بيرون آمد
 ۱۹۰۷/۷اوت  ۳۰در بک اعظم منفور اب اتين ترتيو بد )۳۳:يغلدرخان عمواويح

  ) ۱۵۲:ايران ي مشروطه  انقالب:آفاري ژانت( .آقا تبريزي کشته شد به دست عباس ۱۲۸۶شهريور 
السلطان نوشت که  والتر اسمارت از سفارت انگليس در تهران در شرح قتل امين      

معلوم شد که کسي شوخي «: بود ي جديد در انقالب اين واقعه آغاز يک مرحله
اند هر صدر اعظم و وزيري را که به  ها جزم است، و ايرانيان آماده ندارد، عزم

  )۱۵۳:نيشيپ( ».کند از ميان بردارند هاي نوپا توطئه مي نظرشان عليه آزادي
ت يالسطان حما نيکه از ام ياهللا نور فضل خيش«ن شد که يقتل اتابک ا ي جهينت      
 )۱۵۳:نيشيپ( »ان داديم پايکرد، به تحصن در حرم عبدالعظ يافت ميدر ياسيو س يمال
در مجلس کسب کردند، و  يتر شيانش نفوذ بيزاده و همتا ي، تقيمدت يبرا«ز يو ن
مجلس اول  ۱۹۰۷/۱۲۸۶ز ييدر پا. تر شد شين بيرون مجلس هم نفوذ مجاهديدر ب

مت کاهش ومخارج حک .ب رسانديرا در مورد بودجه به تصو يسلسله اصالحات
 ير کاهش قابل توجه مقرريگر نظيد ييها ن کار با اقداميا. افت و بودجه تراز شدي
» .بود راه همدربار  ي ز کاهش بودجهيعهد، و خود شاه، و نيگان قاجار، ول زاده شاه

  )۱۵۴:نيشيپ(

                                                 
در اغلب موارد جز «بيژن جزني معتقد است که تروهايي که در انقالب مشروطيت رخ داد  – ۲۰

  )۲۷۷:انقالب مشروطيت ايران:بيژن جزني( ».براي انقالب نداشته است] اثر مثبتي[نتايج منفي، 
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ون مسجل يانقالب يشاه با انقالب مشروطه برا يت محمدعليجا که ضد از آن      
ت داشت، طرح ترور يعضو يدرعمواوغليکه در آن ح يا تهيه بود به دستور کمشد
ي شاه  اعمال رذيالنه به با توجه »کميته انقالب«بدين صورت که  شود يمخته ير شاه

تصميم گرفت که او را به عنوان يکي از دشمنان قاطع انقالب مشروطه از ميان بر 
تصميم گرفت  ۱۹۰۸ژانويه  ۱۲۸۶/۱۶ي د ۲۵يي در تاريخ  در جلسه  بنابراين. دارد

براي انجام اين . شاه کشته شود براي حفظ و بقاي انقالب مشروطيت، محمدعلي
کار، حيدرخان عمواوغلي که خود رئيس کميته اجراييه بود، مأمور شد که اين امر 

گان  نماينده ۱۹۰۸فوريه  ۱۲۸۶/۲۸اسفند  ۸ظهر  از  پيش .مهم را به سرانجام برساند
بعدازظهر همان روز، هنگامي  .وگو داشتند شاه ديدار و گفت يبا محمدعل مجلس

رفت، در حين عبور از خيابان باغ وحش  مي تپه که شاه براي گردش به دوشان
. تهران مورد سو قصد قرار گرفت و دو نارنجک به سوي کالسکه او پرتاب شد

وم مردم از نافرجام عم .اما شاه جان سالم به در برد .چند تن کشته و زخمي شدند
حيدر  حاکمه عامل سوء قصد به شاه را ي طبقه .ماندن سوءقصد متاسف شدند

، که در آن ه به علت توازن قواشا اما محمدعلي شد گير دست او. دانست عمواوغلي
 شاه هاي ايالتي تبريز، شاه را تحت فشار و اولتيماتوم قرار داده بود، در نتيجه انجمن

نقشه اين کار را «: کسروي نوشته است. اوغلي را آزاد کندمجبور شد حيدر عمو
شاه گرچه از اين ترور جان  ».حيدر عمواوغلي کشيده و بمب را نيز او ساخته بود

خواهان فزوني يافت و ديگر تا  اش نسبت به مشروطه  يسالم به در برد، اما دشمن
جاميد از کاخ سلطنتي شاه که به واقعه به توپ بسته شدن مجلس ان هنگام رفتن به باغ

  .خارج نشد
هاي  شاه بر عليه انقالب مشروطه، در طول سال هاي محمدعلي ي دسيسه نتيجه      
يعني قبل از به توپ بستن مجلس و بعد از آن عالوه  ،۱۹۰۷/۱۲۸۶-۱۲۸۵ – ۱۹۰۸
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بر حاکميت خفقان در تهران، به محاصره در آوردن تبريز و تحميل جنگ 
هاي ايالتي و واليتي تبريز و حومه، نمود عملي پيدا  انجمن ي ضدانقالبي بر عليه

. هاي سلطنتي به تبريز براي سرکوبي انقالب ادامه يافت حمالت مکرر نيروي. کرد
شهرها و روستاها در سراسر کشور،  هاي ايالتي و واليتي انجمنطوري که  به

چون از  .ودب شاه محمدعليچشم  درهمانند خاري  انجمن ايالتي تبريز" مخصوصا
  بنابراين. رانياش در سراسر ا يروزيز برابر خواهد بود با پيشکست تبر منظر او
براي شکستن مقاومت مبارزان تبريز مخفيانه در صدد جلب حمايت  شاه محمدعلي
پسر . زني برآمد که در آذربايجان دست به يک رشته حمالت زده بودند عشاير راه
ي تبريز را غارت کرده و  شاهسون و افرادش حومهرئيس ايل  ۲۱خان چلبيانلو  رحيم

از دخالت شاه در اين وقايع با خبر شدند،   وقتي همه. صدها رعيت را کشته بودند
با دزدان سر گردنه و مزدورانش  شاه محمدعلي« :نويسد براون مي.ج.ا. تر شدند راسخ
الب خواهد از جنبشي به اين عظمت جلوگيري کنند و مردم در تقالي انق مي
  )۱۴۵:پيشين(» .خواهند سرنوشت محتوم خود را رقم بينند مي

    
  به توپ بستن مجلس.۲

رود و به قرآن  ي، به مجلس م۱۲۸۶آبان  ۱۹۰۷/۱۹نوامبر ۱۲شاه در  يمحمدعل      
ن عمل شاه ياما ا. ت کنديکند که از مشروطه و مجلس حما ياد ميم سوگند يکر

ون وابسته يان، روحانيق دربارياز طر يسازن ظاهرياو در پشت ا. ه استيظاهر قض

                                                 
که تا پاي جان در دفاع از استبداد ، ضدانقالبي ارسباراني  منطقه  انلو فئودالخان چلبي رحيم – ۲۱

در . زني و قتل و جنايت پرداختند خان در آذربايجان به راه با پسرش بيوک  .و ارتجاع مبارزه کرد
در  ۱۲۹۰شهريور  ۱۹خان در  رحيم. نفر روستايي را به قتل رساندند ۲۰۰، در ارسباران ۱۲۸۶سال 
 .گان انقالب مشروطه اعدام شد ي رزمنده روهاي ارگ تبريز با شليک گلوله راه يکي از
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 ۱۹۰۷دسامبر ۱۵شاه در . ديم دارد که مجلس را منحل نمايبه خود، و اوباش، تصم
ظرف چند ساعت . کند يمئت دولت منتخب مجلس را عزل ي، ه۱۲۸۶ آذر ۲۳/

کنند و روز بعد در تهران  يم يخواهان مجلس را در کنترل و سنگربند مشروطه
ل و محمدرضا مساوات يرخان صوراسرافيرزاجهانگيم. دهد يرخ م ياعتصاب عموم

. کنند يم يگر، دفاع از مجلس را سازماندهيه مساوات و چند نفر دير نشريسردب
تدارکات و  ي تهي، کمينظام ي تهيش، کميتفت ي تهيکم: ل شديته تشکيچهار کم«
با شاه اعزام  مذاکره ينده را برايمجلس شش نما. انتشارات ي تهيها، و کم نهيهز

ل موقت مجلس اعالم يها و تعط کرد، اما شاه شرط مذاکره را متفرق شدن انجمن
از سران  يدربار، بعض يان مخالف، اعضايضد مشروطه از روحان يها ينيرو .کرد
. شدند يل ميدربار، و اوباش تشک ي هيپا شان، کارکنان دون ر و هوادرانيعشا
خانه چادر  دان توپيد و در موستنيها پ به آن زيو هوادارنش ن ياهللا نور فضل خيش
ضد مجلس را  يوين سنارين ايمالنصرالد يگ هفته ي هيچند ما زودتر نشر. زدند
ر فشار يشاه ز يمحمدعل )۱۷۹:ايران ي مشروطه انقالب: آفاري ژانت(».کرده بود ينيب شيپ

ز، مجبور يتبر يالتيانجمن ا" ، مخصوصايمردم ي ت گستردهيو حما يمبارزه طبقات
ن يچن .گر پشت قرآن را امضاء کند و قول داد که حافظ مشروطه باشديشد بارد
ون يق قلم به دربار و روحانيتر کرد و حمله از طر کالي، مطبوعات را راديطيشرا

 ين به نفيالمت ک شماره کامل حبلي«که  يطور به. ت شدت گرفتيوابسته به حاکم
نشانده خواند و  خ دستين او را شيالمت حبل. افتياختصاص  ياهللا نور فضل خيش

ک روز از مزد و دسترنج خود ين هفتاد سال ين مرد که در عرض اينوشت که ا
دانسته، تجارت نداشته و  يتوانسته و صناعت نم ينم يگ ل معاش نکرده، فعلهيتحص

ب ملت اسالم خرج کرده به ثروت يزراعت نکرده است، در خانه نشسته و از ج
 )۱۸۱:نيشيپ(».به علما سوء استفاده کرده است  فته و از احترام جامعهاي دست يکالن
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ل يدر اتومب را که ي، بمب۱۲۸۶ اسفند ۸ /۱۹۰۸ هيفور ۲۸در  ميطور که نوشت همان
ن انقالب يجان سالم به در برد، تضاد ب مرتجع شاهو  کالسکه شاه منفجر شد يجلو

  .دکردتر يشد را و ضدانقالب
شاه در سرکوبي  ي محمدعلي هاي رذيالنه ي تالش ست همهشک ي در نتيجه      

که باعث شد از قدرت بالمنازع  يجنبش انقالبي مشروطه، و پاگرفتن مجلس
براي شاه و  ماهانه ين و مشخص کردن مقررييبا تعد و کاه بهي شاه  گذشته

شاه  ،شود يجلوگيرهاي بارگاه سلطنتي  وپاش ختشد از ري دربارش که سبب مي
رپنج يو رضاخان م قزاق، يها يفرمانده نيرو ياخوف روسيل يبا هماهنگ ورديکتات

توپ  بهمجلس را  ۱۲۸۷دوم تير /۱۹۰۸ژوئن  ۲۳در  ،ان قزاق استيهم جزء سپاه
که جنگ  نيا .برچيندشه يهم يبرابساط مشروطه را ند که شتم دايتصمرا يز. بست
تهران، مقاومت مقيم  جانهاي ايالتي آذرباي انجمنساعت طول کشيد،  ۲۴تر از  کم
مدافعين در حقيقت  .شکست خوردند در نهايت اي را ترتيب دادند، اما جانانه

ي دشمن  خانه چند بار شجاعانه به توپ. مسلح بودند ي سرد اسلحه به" مجلس غالبا
خانه،  ها نيز خود را رساندند، اما آتش توپ  هجوم بردند، حتا تا پانزده قدمي توپ

هاي دور و بر مجلس با جنازه فداييان  نشيني کرد، تمام کوچه ر به عقبها را وادا آن
در همين روز  .نفر جان باختند ها دهه اين مبارزه در. پوشيده شده بود

 .و اعدام شدند گير دستالمتکلمين و ميرزاجهانگيرخان شيرازي  ملک
اعدام و  گير دستولي  ،فرار کرد ]زاده جمال يپدرمحمدعل[الدين واعظ سيدجمال
بهبهاني و . ي بسيار کشته شد القدس نيز بعد از شکنجه العلما سردبير روح سلطان. شد

. کاري آزاد کردند را بعد از کتک حاکمه بودند، ي کار طبقه که هم طباطبايي
با  ،سردبير روزنامه مساوات نگار و روزنامه ]۱۳۰۴-۱۲۴۴[سيدمحمدرضا مساوات 

 مساوات را ي انتشار روزنامهجا  در آن رساند و يزتبر را بهو خود  فرار لباس مبدل،
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ي ديگر به سفارت بريتانيا که  چند نماينده ، دهخدا و زاده تقيحسن  .گرفت پي
 ي جا سه شماره س فرار کرد و در آنييدهخدا به سو .پشتيبان شاه بود، پناهنده شدند

 رزايق و دوست خود ميل را منتشر کرد و در آن بر مرگ رفيآخر صوراسراف
درخان يح .را سرود »ادآريادآر زشمع مرده ي«ه کرد و شعر يرخان مويجهانگ
مبارزه با  يداوطلب را برا يا جا عده هم به باکو رفت و در آن يعمواوغل

براساس برآورد « .ز شديانه وارد تبريز کرد و خود هم مخفيشاه روانه تبر يکتاتوريد
  )۱۲۱: ۱۳۹۷:انيرواندآبراهامي(» .شته شدندک يرين درگيتن در ا ۲۵۰ش از يها ب يسيانگل
ها در دوماي  ي بلشويک پوکروفسکي نماينده يدادين رويچن يدر بازتاب جهان      

هاي کلنل لياخوف در به توپ بستن مجلس در ايران را محکوم کرد و  روسيه، اقدام
ران، گفت که اعمال لياخوف در اي او. خواند" کلنل قالبي و ديپلمات کاذب"او را 
سبب بروز احساس خصومت نسبت به اتباع روسيه در ايران شده است و لذا براي «

گان بلشويک  اما پوکروفسکي و سايرنماينده ».المللي روسيه مضر است مناسبات بين
خادم وفادار «ت دوما قرار گرفتند و لياخوف را ي جناح راس در دوما، مورد حمله

که  »اند ايراني" قلبا«که  متهم کردند به اينخواندند و مخالفان لياخوف را  »تزار
  انقالب: آفاري ژانت(.شد اين توهين بزرگي محسوب مي ۱۹۰۸ي  در روسيه" ظاهرا
  )۳۰۹:ايران ي مشروطه

  

  جنگ طبقاتي در تبريز.۳
ها و  فئودال ،انيدربار ،گان زاده شاه ،قاجار متشکل از شاهان ي حاکمه ي طبقه      
بودند و با چنگ و  يفئودال  ي ها که مدافع جامعه آن يامدار ح نيون زميروحان

 حاکمه ي طبقه ،کردند را ياز آن دفاع م يرنگ، و پوشش مذهبيب و نيدندان، فر
گر، دهقانان، کارگران، ياز طرف د. دادند يل ميتشکضد انقالب مشروطه را 
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افتن به ي بورژواها که خواهان دست گران، بازرگانان جزء و خرده وران، صنعت شهيپ
 ي، نظامياسي، سيصنف ي حاکمه قاجار به مبارزه ي بودند و با طبقه ييحقوق بورژوا
ن تقابل ايبه همين دليل . دادند تشکيل ميآن عصر  يانقالب ي طبقه برخاسته بودند را

  .آوردرا به وجود  »يجنگ طبقات«ا ي »يمبارزه طبقات«متخاصم،  ي دو طبقه
ي اول انقالب مشروطه در  عليه دستاوردهاي مرحله ۲۲هشا هنگامي که محمدعلي      

روسي،  ۲۳به کلنل لياخوف ۱۲۸۷/۱۹۰۸ تابستانتهران دست به کودتا زد و در 

                                                 
شاه بود  محمدعلي ميرزا ابوطالب زنجاني مورد اعتمادآخوند : هاي محمدعلي شاه استخاره - ۲۲

شاه قبل از عملي کردن هر تصميم يک نامه استخاره به ميرزا  ،هاي شاه بود او مسئول استخاره
 ،زادگان تعيين روز ختنه کردن شاه: شد از جمله داد که هر چيزي را شامل مي مي ابوطالب زنجاني

عزل و نصب وزرا و مقامات کشور و سرانجام به توپ بستن مجلس شوراي  ،قتل و تبعيد ديگران
االول سلطان احمد را ختنه بکنند صالح  ربيع ۱۷پروردگارا اگر در ؛ الرحمن الرحيمهللا ا بسم« :ملي

  محمدعلي...ست استخاره خوب بيايد واگر صالح نيست استخاره بد بيايداست و خوب ا
  .فساهم فکان من المدحصنين، بد است پشيماني دارد وقت ديگر اقدام شود انسب است: جواب

پروردگارا ؛ الرحمن الرحيمهللا ا بسم :متن نامه استخاره محمدعلي شاه  براي به توپ بستن مجلس
فرستم و فردا با قوه جبريه مردم را اسکات نمايم خوب است و اگر من امشب توپ به در مجلس ب

قل ال تخافا انني معکما : جواب .هللاستخاره خوب بيايد و االفال يا دليل المتحيرين ياا. صالح است
و  احکم خداوندي به موس: اسرائيل اسمع و اري فاْتياه فقوال له انا رسوال ربک فارسل معنا بني

فرمايد  ون و بگوييد ما فرستاده خدا هستيم به سوي تو، سابق آيه هم ميهارون شد برويد نزد فرع
 ».اين کار بايد اقدام بشود غلبه قطعي است اگرچه در اول زحمت داشته باشد.. نترسيد ما با شما هستيم

مجلس که  ، فرمانده روسي بريگاد قزاق ايران]۱۹۱۹ - ۱۸۶۹[ والديمير پالتونوويچ لياخوف - ۲۳
در خدمت  ۱۲۸۸تير  ۲۸تا . کرد کسب تکليف مي از پترزبورگ "مستقيمااو . بستبه توپ   را

ه ژنرال دنيکن فرمانده بروسيه،  ۱۹۱۷ در انقالب اکتبر. رفت پترزبورگ به سن. شاه بود محمدعلي
جا، به دست سه گرجي، کشته  گريخت و در آن به باتومي گرجستان. پيوست هاي سفيد روس
 .شد
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بندد و  همجلس شوراي ملي را به توپ ب تا ، دستور داد۲۴فرمانده بريگاد قزاق
آتش مقاومت در ديگر ، در تهران درهم شکسترا خواهان  مقاومت مشروطه

پايگاه انقالب مشروطه از تهران به خ ين تارياز ا .شدور  ويژه تبريز شعله و به شهرها
" رفت و معموال ي قاجار به شمار مي تبريز پايتخت دوم سلسله .تبريز منتقل شد

شدند،  ي قاجار قبل از رسيدن به مقام سلطنت، در تبريز حاکم مي هاي سلسله وليعهد
ي فرودست  م و فساد درباريان نسبت به طبقهمردم تبريز هم به خوبي با ظلم و ست

روسيه و جنبش پيروزمند  ۱۹۰۵/۱۲۸۴که انقالب  اين دومو . آشنايي داشتند  جامعه
گوش آذربايجان به وقوع  که بيخ ۱۹۰۸/۱۲۸۷در سال ] عثماني[جوانان ترک 

که  اين سومو . پيوستند، موجب نفوذ شعور و افکار انقالبي در تبريز گرديد
زاده در هنگام بازگشت با خود معرفت  ايراني مقيم قفقاز که به قول تقي کارگران
شعب حزب بلشويک روسيه در قفقاز تصميم به که  اين چهارمآوردند و  مي

مرکزي  ها منتظر تصميم کميته ايران گرفت، آن يانقالب حمايت عملي از جنبش
ي  اي که تجربه سپاه ويژه. حزب بلشويک نشدند و تصميم به اعزام نيرو گرفتند

هاي مخفي کوچک به تبريز اعزام  نظامي و سواد جنگي داشتند به صورت دسته
ي  وظيفهانقالبي قفقاز به منظور اجراي  ۸۰۰تا  ۵۰۰رفته بين  روي هم. شدند

در حالي که . حزب بلشويک به تبريز وارد شدندانترناسيوناليستي کارگري 
 ۴۰زاده  قول تقي به[تبريز جان باختند، دو تن از انقالبيون قفقازي در جنگو بيست
هاي  در جنگ. دموکرات کارگري روسيه بودند  از اعضاي حزب سوسيال] نفر

                                                 
بين  شاه به درخواست ناصرالدين ۱۲۵۸اي بود که در سال  يروي نظامي ويژهن قواي قزاق - ۲۴

قواي قزاق  .بود ]لشکر[ديويزيون  و سپس ]تيپ[بريگاد ابتدا در حد .ايران و روسيه تشکيل شد
لياخوف ر آن از فرماندهان مشهو. رفت شمار مي ترين نيروي نظامي ايران به براي چندين دهه مهم

 .بودو رضاخان ميرپنج 
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. رشت نيز بسياري از انقالبيون قفقازي زخم برداشتند و تني چند از آنان جان باختند
نفر به تبريز  ۳۰ي باکو  گرجي و کميته ۱۳۵ي تفليس حزب بلشويک  کميته
هاي مناطق ديگر، با قطار به جلفا در مرز ايران  ي بلشويک ها به اضافه آن. فرستادند
هاي کوهستاني که  گذشتند و از گذرگاه رفتند و سپس مخفيانه از رود ارس مي مي

کردند و به نيروهاي  شاه بود عبور مي تحت محافظت نيروي سلطنتي محمدعلي
 ۱۲۸۷مرداد /۱۹۰۸قاز در اوت ورود انقالبيون قف. شدند انقالبي در تبريز ملحق مي

گان مجربي بودند  گرجيان رزمنده. ي تبريز را باال برد ي اهالي محاصره شده روحيه
گاهي در تبريز برپا  آزمايش. که به وضع نيروهاي مجاهدين سر و سامان دادند

در همين . اي ساختند که در جنگ بسيار کارساز شد کردند و مواد منفجره
اي معروف را براي قتل شجاع  حيدر عمواوغلي آن بمب بستهگاه بود که  آزمايش

  )۳۱۰:ايران ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت( .نظام ساخت
بنگريد به [که وجود بزرگاني مانند حيدرعمواوغلي، علي موسيو  اين پنجم و      

و انجمن  مرکزغيبيعاميون،  و وجود تشکيالت منضبط اجتماعيون] ۲۸۴صفحه 
اعضاي انجمن . تبريز را در موقعيت خاص و برتري قرار داده بودايالتي تبريز، 

، حيدر ۲۵موسيو، ستارخان، باقرخان عليرهبري به  مرکزغيبيايالتي آذربايجان، 
هاي مسلح پرداختند تا براي  عمواوغلي به سازماندهي مردم تبريز و تشکيل نيروي

                                                 
ي  رياست مجاهدين محله. از روحانيون مبارز جنبش مشروطه بود]۱۲۹۵-۱۲۴۰[باقرخان - ۲۵
رقابت  او با ستارخان. به عهده داشت] را ستارخان» اميرخيز«و محله [تبريز را باقرخان   »خيابان«

با قشون  داغ مرد منم که در ساري. مرد آن نيست که در اميرخيز جنگ کند«: گفت داشت و مي
زيست تا در جريان جنگ جهاني اول قضيه  در تهران منزوي مي» .ام دولتي جنگ کرده

در دهي در ] ۱۲۹۵آبان [راه چند نفر از مهاجرين در شبي  هم وي به. آمد پيش  مهاجرت
کردان چون ليره و پول بسيار نزد ايشان سراغ «  هاي قصرشيرين استان کرمانشاه شباهنگام نزديکي
 )۵۸۵: ۱۳۸۴:کسروي(».خواب سربريدند را در رخت  به سرشان ريختند و  همهداشتند نيمه شب  مي
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خرداد  ۳۰، از ماه مدت حدود يازده در. مقابله با نيروهاي دولتي آماده شوند
مردم تبريز به  ،۱۹۰۹آوريل  ۲۹/ ۱۲۸۸ بهشت اردي ۹تا  ،۱۹۰۸ژوئن  ۱۲۸۷/۲۰
در مقابل بيش از سي هزار نيروي مهاجم به  ،يقفقاز هاي بلشويک نيروي راه هم

. مقاومت کردند ۲۷نظام مرندي و شجاع ۲۶الدوله صمد شجاع ،الدوله فرماندهي عين
خان فئودال، شجاع نظام  اسالميون، سواران رحيمهاي دولتي متشکل از  نيروي

، قزوين، اردبيل، سراب، ]زنجان[کاکاوند، خمسه  ،يسنجاب فئودال، بختياري، کلهر،
هاي رزمنده انجمن  در حالي که نيروي. اند تالش، طوايف شاهسون و ماکو بوده

 نفر ۸۰۰تا  ۵۰۰هزار نفر بوده است که بين  ۱۵بيش از   ايالتي تبريز، فقط کمي
ساختن اند که در تبريز البراتوري براي  هاي قفقاز بوده ها بلشويک از آن )۲۸۶:نيشيپ(

 ».پنجاه نفر قراول داشت«که  درده بودنک اندازي  بمب و نارنجک راه
تر  ن تازه واردان به مراتب مهمينقش ا« )۷۱:حيدرخان عمواوغلي خاطرات:حيدرعمواوغلي(

 يدست يها و با بمب يمردان شجاع و مومن به آزاد  چون  همه. ها بود از شمارِ آن
ها،  با انفجار اين بمب ».ش از چند هزار نفر بوديها در جنگ ب ر آنيمجهز بودند تاث

گران  ستم« گفته شده است که. آورده است يوحشت عظيمي در دل دشمن پديد م
عد و برق به هاي کافر، که از قفقاز آمده و با خود ر در حال مرگ و فرار، به گرجي

ن قبيل چه ايرانيان تا آن روز از وجود اي. فرستادند آورده بودند، لعنت مي راه هم
                                                 

در سال . الدوله فئودال ايل مقدم مراغه، از دشمنان سرسخت مشروطيت صمدخان شجاع - ۲۶
پس از اشغال . دست داشت مدت يازده ماه در محاصره مستقيم تبريز. بود  حاکم مهاباد ۱۲۸۶

گان تبريز را  ها به کمک او، صدها تن از رزمنده روس. ماشته شدروايي تبريز گ تبريز، به فرمان
 .در تفليس به علت سرطان مرد. اعدام کردند

ي  محاصره  حاکم مرند، از مخالفان سرسخت مشروطه که در  نظام مرندي خان شجاع شکراهللا – ۲۷
جاع ش«راه پسرش  برايش فرستاد، هم با بمبي که حيدرعمواوغلي. تبريز شرکت مؤثر داشت

 .کشته شدند  ۱۹۰۸اکتبر  ۲۸در » لشکر
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انقالبيون قفقاز « )۲۸۶:ايران ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت( ».۲۸مواد منفجره خبر نداشتند
ي اجتماعيون  وران مهاجر ايراني فرقه شامل آذريان حزب همت، کارگران و پيشه

و تفليس، گرجيان فدراسيون قفقازي حزب سوسيال دموکرات عاميون باکو 
هاي روس، اعم از بلشويک و منشويک، و نيز  کارگري روسيه، سوسيال دموکرات

  )۲۸۲:نيشيپ(» اعضاي احزاب ارمني داشناک و هنچاک بودند
کار روس، که با تحقير از اصل و نسب ستارخان  زينويف، ديپلمات محافظه«      

توان انکار کرد که در اوايل کار ستار  بعدها اعتراف کرد که نميکرد،  صحبت مي
لياقت و کفايت زيادي براي تشکيالت دفاعي محالت تبريز که به انقالبيون پيوسته 

در اين امر قفقازياني که به تبريز آمده بودند و از اهالي . بودند از خود نشان داد
  )۲۸۵:نيشيپ( ».محل جسورتر و مبتکرتر بودند به وي کمک کردند

در چند ماه نخست انقالب «: توان نام برد يمکه  ،مشروطه ونيضد انقالباز       
مخالف مشروطه را از شهر اخراج  يمقام ول يعال يز دو روحانيمشروطه، انجمن تبر

قبل از  ين دو اندکيا. امام جمعه يگريرزا حسن مجتهد و ديم يکي: کرده بود
ز يبه تبر يگان مجلس و باالخص بهبان ندهيت نمايضد مجلس، با جلب حما يکودتا
ز ياز تبر ۱۹۰۶/۱۲۸۵بود و در  ي، که او هم روحانيچ رهاشم دوهيبا م. برگشتند

برپا کردند که به ز، يدر تبره را ياخراج شده بود، دست اتحاد دادند و انجمن اسالم
" عمدتان مخالفان که يا .ز در آمديطلب در تبر سلطنت يها يصورت کانون نيرو

شاه تماس داشتند و او را به خاتمه  يبا محمدعل" ان بودند، دائمايروحان يتحت رهبر

                                                 
ايستاد و فرمان  مي" سردري"اي نرسيده به  الدوله باالي تپه ي تبريز شجاع در جريان محاصره«- ۲۸
حيدر عمواوغلي نقشه کشيد و در همان محل زير خاک مقدار زيادي مواد منفجره . داد مي

الدوله  زده شبانه به داد شجاع لکروباهي ف. الدوله شود گذاشته شد که صبح سبب قتل شجاع
 )آذربايجان در جنبش مشروطه:صمد بهرنگي(».رسيد و کار به نتيجه مطلوب نرسيد
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 يگرم ها دل خود به آن ي ز به نوبهيکردند، و شاه ن يب ميدادن به مشروطه ترغ
مسلح هر روز در  ي هزاران ضد مشروطه. ک استيان عمر مجلس نزديداد که پا يم

ها دستور داده شده بود که به محض  به آن. ندآمد يه گرد مياطراف انجمن اسالم
 ريت ۲ /۱۹۰۸ ژوئن ۲۳ يبعد از کودتا. ز باشنديورش به تبري ي ام، آمادهيافت پيدر
خواند و » و ملحد يباب«خواهان را  مشروطه يا هيه ضمن اطالعي، انجمن اسالم۱۲۸۷

 يآزاد ش دستوريپ يشاه که مدت ين محمدعليچن هم .ها شد ه آنيخواهان جهاد عل
به او " ، را از زندان تهران صادر کرده بود علنايجانيزن معروف آذربا خان، راه ميرح

در وحدت با «ست يبا يخان م ميرح. ه ملحق شوديفرمان داد که به انجمن اسالم
  . دهد» يمال گوش«ز را يعمل کند و تبر »رزاحسنيمجتهد م

ي  ز، تنها دو محلهينه در تبرم در ابتداي مبارزه مسلحايالزم است گفته باش      
انجمن . ي تبريز، در اختيار انقالبيون بود از دوازده محله» خيابان«و » اميرخيز«

در اختيار داشت که پايگاه ميرهاشم » چي دوه«و » سرخاب«ي  اسالميه هم دو محله
زن  هاي راه يان و فئودال ي محالت تبريز، در اختيار دولتي ضد مشروطه بود و بقيه

  .سته به دولت بودواب
ها قبل از به توپ بستن مجلس، عمليات  نيروهاي فئودال وابسته به دولت، ماه      

ي خود را در اطراف تبريز شروع کرده بودند و جنگ غيررسمي عليه تبريز  راهزنانه
ر که مجلس د همين. آغاز کردند ۱۲۸۷را آغاز و جنگ رسمي را در اوايل تير 

دستور انجمن ايالتي تبريز،  بهبه توپ بسته شد،  ۱۲۸۷م تير دو/۱۹۰۸ژوئن  ۲۳ تاريخ
نفر مجاهد به منظور کمک به انقالبيون  ۵۰ي راه همستارخان و باقرخان هر يک با 

شود که حاکمان تهران براي تبريز  اما انجمن مطلع مي. شوند تهران، راهي تهران مي
قرخان دستور بازگشت داده به ستارخان و با  بنابراين. ي سرکوب دارند هم برنامه
  .شود ي تبريز شروع مي هاي يازده ماهه ها جنگ با بازگشت آن. شود مي
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ون مرتجع، يروحان: ز از سه جانب در معرض حمله قرار گرفتنديتبر ياهال«      
ه خواهان يه و سرکنسول روسيانجمن اسالم. م خانيزنان رح ، و راهيقشون حکومت

خواهد جان و مال خود را حفظ کند  يه هرکس که مم مردم شدند و گفتند کيتسل
  )۲۸۱:نيشيپ(».د بر فراز منزلش نصب کنديپرچم سف

 .کند خان چلبيانلو فئودال، نخستين حمله را شروع مي پسر رحيمخان  ابتدا بيوک      
خان فئودال به کمک  اما بار دوم رحيم. برند ها در اين حمله کاري از پيش نمي آن

ر داخل شهر تبريز و کنسول روس، بدون مقاومت، شبانه وارد تبريز مزدوران خود د
با اهتزاز ها،  به دستور آنفرمايند و شهر هم  شوند و در باغ شمال نزول اجالل مي مي
شود و خلع سالح و تعقيب  به اصطالح تسليم مي ها، بر بام هاي سفيد پرچم

، با پانصد ۱۲۸۷تير  ۱۷/ ۱۹۰۸ي  ژوئيه ۸م خان در يرح« .شود مجاهدين آغاز مي
اي که  داغي وارد تبريز شد و تجاوز و چپاول را آغاز کرد و حتا به گرمابه سوار قره

  )۲۸۰:نيشيپ(».اش براي زنان بود حمله برد نوبت استفاده
تحت  يرزمنده انقالب يها يبا نيرو مرکزغيبيو  اما انجمن ايالتي تبريز      

گزيني آن با  و جاي ها د بر فراز باميسف يها خلع پرچمستارخان، دستور  يفرمانده
در اندک مدتي . ندنک صادر مي ،سالح را مقاومت در برابر خلعو  هاي سرخ پرچم

 هيو انجمن اسالم خان يورش به مقر رحيم و کند توازن قوا در ميدان نبرد، تغيير مي
  . دکن ميرار فاز مقر خود، " و ناچارا ستيخان قادر به مقاومت ن ميرح. شود آغاز مي

و انجمن  يبيمرکزغ يبانيبا پشت« :سدينو يم ن واقعهيا در مورد يژانت آفار      
 يباک ياو با جسارت و ب. ه برخاستيبا انجمن اسالم ييارويز، ستارخان به رويتبر

ها  م را که بر فراز خانهيتسل يها ز گشت و تمام پرچميفراوان، سوار بر اسب در تبر
جان و ولوله در گرفت و صدها نفر به ارتش يه. ن انداختينصب شده بود بر زم

دار يه با ستارخان ديسرکنسول روس. وستند و به دفاع از شهر ادامه دادنديمقاومت پ
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به او خواهد داد،  يپاداش بزرگ ،کرد و به او وعده داد که اگر از ماجرا کنار بکشد
  )۲۸۱:نيشيپ(».رفتيپذ اما ستارخان نه

 ۲۹دار تنکابني الدوله را والي و سپه شاه عين ين شکست، محمدعليبه دنبال ا      
ها را مامور سرکوب  ساالر قشون آذربايجان منصوب و آن فئودال را به عنوان سپه

الدوله از فريمان خراسان و از راه خزر، اردبيل عازم تبريز  عين. کند تبريز مي
تا رسيدن . شود م تبريز ميدار فئودال از طريق تهران، ميانه، عاز شود و سپه مي
. دهند شجاع نظام به جنگ عليه مردم تبريز ادامه مي راه همخان  الدوله، رحيم عين
ي  خورشيدي با شش هزار سواره به محله ۱۲۸۷سط مرداد اطوري که در او به

تا . کنند نشيني مي کشته عقب ۲۴۰اما در نهايت با دادن . برند اميرخيز تبريز حمله مي
اش را از دست  هاي رزمنده نفر از نيروي ۳۵۰انجمن ايالتي تبريز  ۱۲۸۷مرداد  ۱۷
ان به ي  و در عين حال مقدار زيادي اسلحه و چند اراده توپ از دولتي. دهد مي

  .نمايند آوري مي هاي مردمي جمع گيرند و مقداري هم پول از کمک غنيمت مي
رسند و در باغ  نزديک تبريز مي  به ۱۲۸۷مرداد  ۲۸هايش در  الدوله با نيروي عين      

مجاهدان اسلحه را بر زمين «: فرستد او پيام مي. يابند ديوان اسکان مي صاحب 
ا ديگر بار به بگذارند تا من هم از پادشاه عادل و مهربان، استدعا کنم که مشروطه ر

                                                 
 – ۱۲۲۵[ داراعظم سپه  ملقب به خان تُنِکابني محمدولي معروف به بري محمدولي خلعت- ۲۹

از فرماندهان . دوزير بو دارهاي بزرگ شمال ايران، سه دوره نخست ها و زمين از فئودال] ۱۳۰۵
وزير گمرک شد و از اين طريق به ثروتش  آغاز پادشاهي مظفر ۱۲۷۵در . يان فاتح تهران بود سپاه
. گرديد شاه، مأمور سرکوبي انقالبيون تبريز از طرف محمدعلي. گيالن بود حاکم  سه سال. افزود

. جنگل بود خواهان گيالن به تهران و از دشمنان قسم خورده جنبش مخالف يورش مشروطه
را به شهسوار  تنکابن رضاشاه پس از به قدرت رسيدن، امالک او را تصرف کرد، و اسم شهر

اش در  ، در خانه۱۳۰۵ساالر که از فشارهاي مالي به تنگ آمده بود، در شهريور  سپه. تغيير داد
 .دهد گي ننگين خود خاتمه مي زرگنده تهران، با شليک تپانچه به شقيقه خود، به زنده



۸۷ 

. کند اما از طرف انجمن ايالتي تبريز، پاسخ رد، دريافت مي ».مردم عطا فرمايند
 ۱۲۸۷شهريور  ۴شود، در  ش نميگير دستالدوله که از پيام خود چيزي  نعي

باران  از چهار سو تبريز را گلوله. ۳۰برد گيرانه به تبريز يورش مي خورشيدي غافل
با . بازند ي زيادي از جوانان متشکل در انجمن ايالتي تبريز جان مي عده. کنند مي

نيا  رحيم رئيس. گردد نشيني مي به عقب شود و وادار الدوله موفق نمي وجود اين عين
باختن جوانان رزمنده در اين  در رابطه با جان مشروطهجنبش  »دو مبارز«در کتاب 

  :روز، آورده است
  گشت جوانان، به گل

  !ياد ما را زنده داريد، اي رفيقان
  که ما در ظلمت شب،

  آشام؛ زير بال وحشي خفاش خون
  نشانديم اين نگين صبح روشن را،

  .ي انگشتر فردا روي پايه به
  :و خون ما

  به سرخي گل الله؛ 
  دل؛ دار بي به گرمي لب تب
  رنگ ژاله؛ به پاکي تن بي

                                                 
که از ميان شهر  »رود مهران«نگاه کنيد  سرچ و ي تبريز در عصر مشروطيت  اگر نقشه - ۳۰
. در شمال آن قرار دارد »ميشه باغ«و  »ششکالن«و  »سرخاب«و  »دوچي«هاي  گذرد که محله مي
هاي شمال رودخانه تنها  از محله. ها بود ها هوادار استبداد و در دست دولتي ي اين محله همه
هوادار مشروطه بود که اگر آن را ناديده بگيريم، بستر رودخانه خط مرزي بين  »اميرخيز« ي محله
هاي اين رودخانه  هاي تبريز در نزديکي تر جنگ بيش. رفت خواهان به شمار مي ها و آزادي دولتي

 .رخ داده است
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  .ريخت بر ديوار هر کوچه
  .ي هر کوه و رنگي زد به خاک تشنه

  .و نقشي شد به فرش سنگي ميدان هر شهري
.....  

  ..هاتان خندد به روي بام و اين صبحي که مي
  ..هاتان  جوشد درون جام يو اين نوشي که م
  !اي ياران. گواه ماست
  .هاي ما گواه دالوري

  )۷۸ص:دومبارز: نيا رحيم رئيس](به فردا: محمدزهري[ .تر شد ها جانانه از رزم گواه حزم ما، که
 کند هايش را در اطراف تبريز متمرکز مي دار تنکابني فئودال هم که نيروي سپه      

اوضاع جنگ شود،  يز با شکست مواجه ميتبرو حمالت پراکنده آنان به 
الدوله به   بيند که عين که مي همين. گيرد الدوله را زير نظر مي گان تبريز با عين رزمنده

گردد و منافع آينده خود  باري شکست خورده است، دچار ترديد مي صورت خفت
 درگيرياو با ديدن اوضاع و مقاومت انقالبيون تبريز بدون . گيرد را در نظر مي

هاي  زند تا در آينده زمين خواهي مي کند و ماسک مشروطه نشيني مي عقب يديشد
  . اش را از گزند مصون بدارد کشاورزي

، با حمايت انقالبيون قفقازي که در ۱۲۸۷ شهريور /۱۹۰۸در اواسط سپتامبر «      
ن کردند، ارتش انقالب توانست چندي مي  ساز توليد ي دست تبريز مواد منفجره

، ۱۲۸۷مهر  ۱۳ /۱۹۰۸اکتبر  ۵در . شاه را دفع کند ي نيروهاي محمدعلي حمله
ي  اکتبر، محله ۱۲در . ي تبريز به عقب رانده شدند نيروهاي سلطنتي از دو محله

دو محرک اصلي، يعني ميرزا حسن . چي که مقر انجمن اسالميه بود، تسليم شد دوه
کنند و  رمانده نظامي فرار ميبا شجاع نظام ف راه هممجتهد و امام جمعه، 
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 انقالب:آفاري ژانت( ».شوند شان و انجمن اسالميه ويران و به آتش کشيده مي هاي  خانه
 ۱۳/ ۱۲۸۷مهر  ۲۱روزي در تاريخ  پس از چهار ماه نبرد شبانه )۲۸۷:ايران ي مشروطه 

هاي دوچي، سرخاب، ششکالن به بيرون  هاي دولتي از محله نيروي ،۱۹۰۸اکتبر 
و . آيد هاي انقالبي در مي شوند و تبريز به طور کامل به تصرف نيروي نده ميرا

هاي خود  نيروهاي دولتي ديگر توان ادامه جنگ را ندارند و مشغول بازسازي نيروي
در اين فرصت به . کشد طول مي ،۱۹۰۹ه يفور/ ۱۲۸۷گردند که تا بهمن ماه  مي

ر و داير کردن ادارات و بازارها ايالتي تبريز به بازسازي شه دست آمده، انجمن
 يبه شهرها يو گسترش دامنه نبرد انقالبو خود را براي جنگ ديگري . پردازد مي

  .کند آماده ميز ياطراف تبر
، حکومت روسيه ۱۲۸۷ مهر /۱۹۰۸ شکست موقت ارتش شاه در اوايل اکتبر«      

جان و مال اتباع ي حفظ  مهر، حکومت تزاري به بهانه۱۵/اکتبر ۱۷در . را هراساند
روسيه، از جمله بسياري از تاجران ايراني مقيم تبريز، تهديد کرد که نيرو به تبريز 

در دوماي روسيه، «هر چند که اين تهديد در اين مقطع عملي نشد اما » .فرستد مي
دموکرات کارگري روسيه از حکومت تزاري انتقاد کردند و  اعضاي حزب سوسيال

  )۲۸۹:نيشيپ( ».در ايران محکوم کردند هاي آن حکومت را اقدام
شاه عليه مجلس و به  ،۱۹۰۸/۱۲۸۷حيدر عمواوغلي که بعد از کودتاي ژوئن       

توپ بستن آن، به باکو رفته بود تا انقالبيون گرجي و ارمني را تشويق نمايد که به 
چند نحوي ترتيب داده بود، که  و کارها را به پيوندند نبش مقاومت آذربايجان بهج

 در نوامبر فروشند، خواهان سالح و مهمات به مند باکو به مشروطه آذري ثروت
 .گشت و به ستارخان و افرادش در تبريز ملحق شد به تبريز باز ۱۲۸۷ آبان /۱۹۰۸
راف يگ جهانگيب ن پاشا، حسنيديپاشا و آ ميخودم ابراه يت پسرعموهايدر مع«
خاطرات :يدرعمواوغليح(».ميرکت کردز حياو به تبر يکمک به ستارخان و قوا يبرا
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ديدار اول خود را از ستارخان چنين بيان  حيدرعمواوغلي )۴۲:يدرخان عمواوغليح
ها  ستارخان، جمعي از رفقا را ديدم و شب را در منزل آن ي نزديک خانه«: کند مي

که  در هر حال ديدم آن. ماندم و فردا يا من رفتم پيش ستارخان يا او آمد پيش من
تعريف حيدرعمواوغلي  )۵۴:پيشين( ».کرديم نيست، شخصي است عوام خيال ميما 
کشي براي آزادسازي محالت تبحر داشته و  کند او در سازماندهي نيروها و نقشه مي

کند  اي در تبريز ياد مي او از کميته. در اين کار تحصيالت او به کمکش آمد
همان روزهاي . تشکيل شده بود و مسلمانان که براي اداره انقالب مرکب از ارامنه

موضوع صحبت آن روز اين بود که با «. شود اول او به کميته دعوت مي
اگر  :مسلح رفته بودم، گفتم ي قوهطرف من که از  ... ميرزا صلح کنيم محمدعلي

طلبان سخت دشوار خواهد شد، هر قولي  دنبال اين صحبت را بگيريد موقع مشروطه
شما از ميان رفت  ي که قوه مسلحه واهند کرد و پس از آنبه شما بدهند اجرا نخکه 

آن هم با -چنين صلحي با محمدعلي ميرزا :بعد گفتم...  شما را به دار خواهند زد
 ».دارد مي مان باز مقصد اصلي کلي از رسيدن به ما را به -ها گري روس ميانجي

 )۵۶-۵۵:پيشين(
براي صلح با عوامل حکومت  گزيني دهند که جاي سپس به او ماموريت مي      
جا رفتم منزل و خيال  از آن«: دهد که قدرت سازماندهي دارد او نشان مي. بيابد
گفتم که زود چند اداره بايد  کردم و مي کردم که چه کنم و با چند نفر شورا مي مي

 ».اداره بلديه يکي هم و هکميسيون مالييکي کميسيون جنگ، يکي : تشکيل داد
  )۵۷-۵۶:پيشين(

حيدر عمواوغلي در خاطرات خود به جنگ در داخل شهر تبريز با قواي دشمن       
ي سنجابي، کلهر، مالير، مرندي، شاهسوني،  هاي اجير شده متشکل از نيروي
کردند و در ميان داد و  سربازهاي ماليري فرار مي«: پردازد بختياري و غيره مي

شان  منصب صاحب» ن کجاست؟بابا راه تهرا«: زدند داد و وحشت فرياد مي بي
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. کردند و فرار مي» .آورم روم توپ مي ها صبر کنيد، االن مي پدر سوخته«: گفت مي
ها و  داغي صد و پنجاه نفر هم اسير از قراچه. قريب هشتاد نفر از سربازها اسير کرديم

خوردند که واهللا ما هم از شماييم  سربازهايي که گرفتيم قسم مي. ...جنگ ختم شد
کنيد، ما بابي نيستيم، شما را  داديم که اشتباه مي ها اطمينان مي ما به آن. ابي هستيمو ب

 ي نامه يدر عمواوغلين مقطع است که حيدر هم )۵۸:پيشين(».۳۱اند گول زده
   .دهد يشاه را انتشار م يخود به محمدعل ۳۲ي سرگشاده

                                                 
از  نفر ۲۰۰نفر از ما،  ۳۰۰: يک شب به خيال شبيخون به اردوي دولت حرکت کرديم – ۳۱
هاي باقرخان، سه ساعت پس از نصف شب رسيديم به جايي و  نفر از آدم ۱۵۰هاي ستارخان،  آدم

ما هم راه . اند، گرچه جلوي ما بودند هاي ستارخان و باقرخان برگشته ملتفت شديم که تمام آدم
 )۵۹ص:خاطرات حيدرعمواوغلي.(مانديم در بيابان تا هوا روشن شد و برگشتيم. را بلد نبوديم

اصل نامه به زبان . شاه، به قلم حيدر عمواوغلي قسمتي از نامه سرگشاده خطاب به محمد علي - ۳۲
از طرف « :برادر حيدرخان است ]تاري ورديف[ترجمه فارسي آن از مصطفي افشار. ست ترکي

ها  ما مصمم هستيم به تمام فشارها، زور گويي: کميته انقالب ايران به سرپرستي حيدر عمواوغلي
هاي شما که امروز مانند امواج پهناور، همه جاي ايران را  ها و تعدي جنايات و وحشي گريو 

ها پاسخ گوييم و به هر طريقي که  است، با ضد ضربه پوشانيده و شعله آن مظالم به آسمان رسيده
هيچ معني و فايده ندارد که شما در کنجي نشسته و مشغول . شده به اين وضع خاتمه دهيم

بازي باشيد و نوکرهاي شما، ملت نجيب و بدبخت ايران را غارت کنند و آنان را تا  جنس هم
هيچ دفاعي شما را تبرئه . آخرين نخي که بر تن دارند لخت و سپس زنداني و معدوم کنند

شما بايد از سلطنت . ملت ايران نه به شخص شما و نه به دولت شما مطلقاً اعتماد ندارد .کند نمي
هاي خود بروند و در کمال  طور صلح جويانه به خانه کنار برويد و اعضا دولت شما بهاستعفا داده 
شما خود را . جا بمانند و جاي خود را به مدافعان با غيرت و با اراده ملت بسپارند آرامش در آن

کنم که  دانيد؛ ولي من به شما اعالم مي العنان کشور مي شاه شاهان ايران و سلطان مستبد مطلق
خوار، آلوده و خائن به ملت  خور پست کثيف، رشوه ايد؛ فقط يک مفت ز چنين کسي نبودههرگ

ايد تمام نعمات و  تالش شما براي چيست؟ شما در هر ساعت و دقيقه آماده. و کشور هستيد
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 ي لهيز به وسيهر تبرش] ۱۲۸۷آبان [ن روزها يدر ا«: سدينو يم يدر عمواوغليح      
ن کنند يرا ز يدستور دادم اسب. ... طرف محاصره شده بود  الدوله از  همه نيع يقوا
اسب . ن نصب کنندير زيرا که خود ساخته بودم در ز يبمب يعني» ين دوزخيماش«و 

دشمنان به شکل . ... ميالدوله قرار داشت راند نيع يکه اردو يرا بدون سوار به محل
... بودند  يمردم ساده مرتجع .نامنظم به استقبال اسب شتافتند يم وليعظ يا دسته
 يزيها چ آن. اند ل شدهيدان جنگ گسيچه منظور به م يبرا... دانستند  ينم
 يدور اسب حلقه زدند و موقع. ... کردند يفقط دستور خان را اجرا م. دنديفهم ينم

 يکشته و زخم ياديز ي عده... . گردد يمنفجر م... شود،  يها سوار م از آن يکيکه 
مرا پدر فاتح صاحب ذوالجناح  يبعد از آن واقعه دوستان به شوخ يتا مدت. شوند يم

  )۴۷-۴۶:نيشيپ( ».کردند يخطاب م

                                                                                                                 
 .ها، منافع، حقوق و استقالل کشور و وطن را در قبال يک دانه عدس به بيگانگان بفروشيد موهبت

آميز که به نفع ملت انجام داده باشيد به  اين است؟ اقالً يک کار خير، يک اقدام موهبتآيا غير از 
. بر عکس، تمام طبيعت شما، تمام وجود شما پر از نارسايي و نقصان و فساد است. من نشان بدهيد

ترين احساس  کوچک اشما حت. شما فاقد شهامت، کوشش، همت، انرژي و معتقدات هستيد
ترين و منفورترين  در حال حاضر از نظر ملت، شما پست .دو فاقد اخالق هستيعدالت نداريد 

تجربه و ...ملت نجيب ايران بدون استثنا از شما متنفر است. حيوان هستيد و موجودي سقوط کرده
خوار و مرتجعي که شما رئيس آن هستيد،  ي مکرر نشان داد که شخص شما و دولت خون تجربه

ي ملت و کشور است و باعث تمام نواقص و فسادهاي  تمام امراض کهنه ي ي زنده بهترين نمونه
هاي خود را به سوي ما که  خوانيم تا دست با فرياد افراد ملت ايران را فرا مي. ... موجود است

ما ايمان داريم و . خواه متحد شوند دار آزادي هستيم دراز کرده با ما انقالبيون آزادي طرف
روزها که دست انتقام خشم ملت ايران با تمام سنگيني انتقام به حق آن بر اميدواريم چيزي به آن 

_ رئيس کميته مرکزي انقالب ايران. ... روي شما و طرفداران شما فرود خواهد آمد، نمانده باشد
 )۴۶تا۴۳ص:خاطرات حيدرخان عمواوغلي:حيدر عمواوغلي(متن کامل نامه در » حيدرخان بمبي
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. گذارد يرا به مرحله اجرا م يگريطرح د عمواوغلي ن واقعهيا يبعد از اجرا      
فرمانده نيروهاي دولتي در ي قتل شجاع نظام مرندي حاکم و  در تبريز نقشه يعني

، خود با کمک يک گرجي ۱۲۸۷آبان  ۱۹۰۸/۵اکتبر  ۲۸ريزي و در  مرند را طرح
اي را ساخته و از طريق پست براي شجاع  متخصص مواد منفجره، يک بمب بسته

ي  شوند و کليه ها در اثر انفجار کشته مي ، که هر دو آن۳۳نظام و پسرش فرستاد
ي انقالبيون قفقاز به هراس  رفته ز اطالعات نظامي پيشمخالفان سرشناس مشروطه ا

دو پس از نصف شب، ستارخان به « )۲۹۱:ايران ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت( .افتند مي
آمده است در مرند بمب انداخته و  يکس: دهم به شما يم يي مژده«: من تلفن کرد

دار يک صبح بينزد من تا(دم بسته کار خودش را کرده يفهم» .شجاع نظام را کشته
 ».)دميخواب ياز روز باال آمده م يپس از نصف شب تا قدر -ماندم و بعد يم
دا کردند و يباالخره آن روز مرا پ« )۷۲:خاطرات حيدرخان عمواوغلي:حيدرعمواوغلي(
ک تفنگ، انجمن از يک طاقه شال و يک اسب با يجا  در آن. م به انجمنيرفت

انجمن ايالتي  ۱۲۸۷در آبان  )۷۳:نيشيپ(».خواندند يي طرف ملت به من دادند و خطابه
به منظور  و ستارخان و باقرخان، با حضور حيدر عمواوغلي يا در جلسه تبريز

                                                 
افتد، و او آن را نزد حيدر عمواوغلي که  اش به دست يک فدايي مي نهمهر تاجري از خا« – ۳۳

عمواوغلي از ديدن آن . برد جا به تبريز آمده بود، مي پس از بمباران مجلس به قفقاز رفته و از آن
سان  بندد، بدين رسد و آن را با دست کساني از سران آزادي به کار مي اش مي اي به انديشه نقشه

نوشته [اي نيز با مهر تاجر نوشته هر دو را ي جعبه ساخته، نامه گرجيان بمبي به رويهکه به دستياري 
بود که جعبه و نامه به  ۱۲۸۷شنبه پنجم آبان  روز سه. فرستند نظام مي ، از پست براي شجاع]و بمب
 گان بود و هنگام شام همراه نزديکان و سرکرده شجاع نظام آن روز در لشکرگاه مي. رسد مرند مي

. شود کند و بمب منفجر مي در حضور او و مهمانان پسرش جعبه را باز مي. خود به خانه بازگشت
کيلوگرم بوده  ۳وزن جعبه بيش از . شوند اي ديگر کشته و زخمي مي او و فرزندش و عده

 )۷۳۷ص:ي ايران تاريخ مشروطه:احمد کسروي(.است
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خارج از چارچوب شهر تبريز، باز گذاشتن راه  انقالب مشروطهدامنه گسترش 
و  ي سلطنتي ي حاکمه هاي ارتجاعي طبقه زدن به نيروي تجاري جلفا به تبريز، ضربه

و  ،مراغه ،سلماس مرند، شهرهاي خواهانه، ي آزادي تقويت مبارزه و ها تضعيف آن
از  يا جهينت. گردد ي، برگزار مهاي دولتي پاک نمايند خوي را هم از وجود نيروي

عنوان حاضر به خروج از  را ستارخان و باقرخان به هيچيز شود يجلسه گرفته نم
 ۳۰۰او خود ابتدا با مسلح کردن قريب . شوند يتبريز به منظور مبارزه با مستبدين نم

ي استثمارگر اشراف،  نفر سوار، به نوبت تمام شهرهاي آذربايجان را از وجود طبقه
نه ستارخان و نه باقرخان و نه «اما : سدينو يم يدر عمواوغليح. کند فئودال پاک مي
رج هاي ديگر حاضر نيستند حتا با هم از تبريز پا به خا هيچ يک از آن

هاي  نيروي حيدرعمواوغلي خود به تنهايي فرماندهي  بنابراين )۳۶:نيشيپ(».بگذارند
جا  کند و در آن برده را آزاد مي گيرد و به ترتيب شهرهاي نام رزمنده را برعهده مي

   .کند حاکميت مشروطه را برقرار مي
ون و يقالباز ان يا با عدهن شد که يم بر ايپس از کشته شدن شجاع نظام تصم«      
ز را رها کرده و به يآورده بودم، تبر راه همران که از قفقاز يا يآزاد ين برايمبارز

شجاع نظام جنگ کرده و  يجا در وضع خطرناک با قوا در آن. طرف مرند بروم
در مرند چند . ر کردميآن را تسخ ي ها مرند و قراء تابعه کامل آن يپس از نابود

حرکت  يون خود به طرف خويانقالب يبا نيرو راه مهجا  توقف کرده، از آن يروز
ها  آن. ميالسلطنه، خان ماکو مصادف و جنگ کرد اقبال يجا با قوا در آن. ميکرد

. ... را تصرف کردند يون شهر خويکردند و انقالب ينينش شکست خورده و عقب
ر حشمت را به حکومت يآسا سلماس را تصرف کرده و ام برق ي ک حملهيسپس با 
عنوان  به ين شهر مدتيمراجعت کردم و در ا يبه خو" مجددا. ... دمير برگزشه

ن يتر از درخشان يکي...  يدوران حکومت من در خو. قوا ماندم ي حاکم و فرمانده
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مدام با  يدر تمام اقامتم در خو. ... من است يت انقالبيو فعال يگ صفحات زنده
بزرگ را پشت سر  يروزيم و چند پيها برخورد و جنگ داشت ييماکو يقوا

  )۵۱-۵۰:نيشيپ(».ميگذاشت
 ۱۲۸۷آبان  ۲۳در تاريخ م ينوشت يدر عمواوغليطور که از زبان ح همان      
برند و  ي بامداد به سلماس يورش مي گان انقالبي يک ساعت قبل از سفيده رزمنده

جا  دهند و در آن در مدت کوتاهي وارد شهر شده و نيروهاي دولتي را شکست مي
هم مراغه  ۱۲۸۷آبان  ۲۵در . دهند که شهر را اداره نمايد انجمن واليتي تشکيل مي

نمايند و در اين شهر نيز  سازي مي را از وجود مرتجعين و نيروهاي دولتي پاک
شهر مرند توسط خورشيدي  ۱۲۸۷در يکم آذر . گردد انجمن واليتي تشکيل مي
عاميون، حيدر عمواوغلي  اعيونگردد، و به فرمان اجتم نيروهاي رزمنده تصرف مي
جا  گيرد و انجمن محلي و چندين دفتر ديگر در آن کنترل مرند را به دست مي

خورشيدي نيز شهر خوي به دست  ۱۲۸۷آذر  ۱۷در . کنند شروع به کار مي
از اين هنگام خوي بار ديگر کانون آزادي گرديد، و تا «افتد و   نيروهاي انقالبي مي

  » .جا نيز جنگ با ضدانقالب در ميان بود ز هميشه در آنهاي تبري پايان جنگ
با آنان  يتلفن يت حاکمان خوير ذهنييتغرد گم کردن و  يبرا يدر عمواوغليح      
کنند  يها مخالفت م اما آن .م شونديخواهد که تسل يها م کند و از آن يوگو م گفت
متوجه شوند،  دشمن يها يوکه نير نيبدون ا او. دهند يماتوم او نميبه اولت يتيو اهم

. دو حصار دارد يخو«: شوند يم يهنگام وارد شهر خو انه شبيبه صورت مخف
رصد سال اچه" بايوار تازه تقريد] يگريو د...[م که خراب شده يوار قديد يکي

که سه ساعت پس از ...است  يبزرگ يم کاروانسرايقد ي دروازه يکينزد. ... است
اده به يم در آن کاروانسرا و خودمان پيديرا کش ها اسب. ... ميدينصف شب رس
  .ميم و در زديديخانه رس اول به قراول. ميطرف شهر آمد



۹۶ 

  ست؟يک
  .بازکن 

چون (ميهاشان را گرفت تفنگ. ده بودنديخواب. نفر بودند ۲۴م يبازکرد وارد شد
  .)نکردند يکنند، مقاومت يچ مقاومتيتوانستند ه ينم
  د؟ يندار يربا ما کا: ها گفت ل قراوليوک
  .طلب د و مشروطهيشما البته مسلمان. نه

  .ديريها را بگ د آنياست برو ييماکو ۳۲حاال که همچه شد در قهوخانه 
منم، عطش دارم، آب : دييد؟ بگويهست يد کيد، اگر پرسيد در بزنييايشما پس ب

  .خواهم يم
  .خوب يليخ

  .ليوک يمنم عل: ست؟ گفتيک: گفت يچ قهوه. آمد در زد
  ؟يگ يچه مباز 
  .خواستم يآب م

ک يهر ي اسلحه. ده بودنديها خواب ييماکو. م تويو هشت نفر از ما رفت در را باز کرد
. ميگرفت ياش را م م و اسلحهيدار کرديرا ب يکي يکيما آهسته . ش خودش بوديپ

ش ير به پايم تيزد" فورا. ها دست به اسلحه برد از آن يکي. طور گذشت نيچند تا ا
د بمب ياگر حرکت کرد: ميگفت. دار شدندير بيت يگران با صدايدخورد، و 

م و خودشان را در يحه را گرفتاسل. م شدنديتسل. د مرديخواه  م، همهيانداز يم
شما : ميگفت .ميخانه مواظب گذاشت م و دو مجاهد در قراوليسربازخانه گذاشت

  ».کرد ميم، شما را ول خواهيد تا ما کارمان را تمام کنيد، باشيمحبوس
م يگران کرديل و ديقات از وکيتحق. دوم ي م به طرف دروازهيآن وقت رفت«      

هر دروازه  يقدر آدم است؟ معلوم شد که پهلو که دم آن دروازه و قبل از شهر چه
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ها هم  د دروازهيکمک و کل ينفر برا ۵۰هر دروازه، باز  يکينفر آدم است و نزد ۵۰
  ».ش حاکم استيها پ شب
د، و يندارد، حمله را خواهند فهم يا دهيچ فايم که در زدن هيديا فهمم«      
مان را نفهمند به هدر خواهد رفت، و  م که حملهيديجا کش نيکه تا ا ييها زحمت

 ييم تا از جايکن به يا پس الزم است کار تازه. احتمال دارد به ما شکست بدهد
  ».ميداخل شهر بشو

 خيلي باال رفتن يکي يکي عالوه و به. خواست مي نردبان. شد نمي ديوار از«      
 اين عالج منحصر .کرد شد نمي سوراخ هم را قطر آن به ديوار .خواست مي وقت
 آتش و گذاشتيم کار جا آن بمب نديم و دوکَ را دروازه درِ زير :کرديم که بود
 در وير از "و فورا افتاد، در لنگه دو هر "فورا .کشيد طول کار اين دقيقه ۱۰ زديم
 شد کشته ها آن از نفر ۲۴ تقريباً .شد آمدند و جنگ شروع در ها قراول .شديم وارد

 که شديم بازار وارد بعد .بيايند بيرون خانه قراول هاي اتاق از گذاشتيمباقي را ن
 يک. ميداغون کرد هم را آن .شد پيدا يي ضمن دسته اين در .بود دروازه نزديک
 از ترس بي کرد، مي حمله و بود گرفته دست خنجري .بود بازار قراول ترياکي پسر
 و گردنش، پسِ زدند تفنگ قنداق با باالخره و بزنند را او نگذاشتم من .تفنگ
  ».کنيم مي دعوا و آيند مي يه دسته دسته .کردند گرفتند و ولش او از را خنجر

ن حاکم معاو[ اميرتومان حيدرخانخود . حاکم خانه به رسيديم آفتاب طلوع«      
 و تصرف در شهر تمام .شد تمام دعوا مانده رظه به ساعت دو .نکرديم پيدا ]يخو
 ما طرف از .گرفتيم اسير نفر ۱۵۰ "تقريبا و کردند دفن داديم را ها کشته .بود ما

ه ت دانم نمي قديمي توپ ۶۰تا ۵۰ و اتريشي توپ سه . ...بود شده زخمي نفر هفت
 و اسب زيادي تعداد و ،افتاد ما دست به خوي شهر در پر، نده يا گويند ميپر 
ه س مدادي "افور ما .فشنگ تعدادي و باروت و توپ گلوله زيادي مقدار و آذوقه
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 باالي کشيدن داديم و ،کرديم سوار قديم هاي توپ از توپ دو و اتريشي توپ
 در بروند شد بنا ما مجاهدين از قسمت يک .بود برجي دروازه هر پهلوي ،ها برج
 و همالي کميسيون و انجمن انتخاب براي مردم که کرديم يناعال .بمانند وانسراکار
 در گفتند يم او معاون حيدرخان ولي بود گريخته شهر از حاکم. شوند به جمع بلديه
  ».دا نشديم پياما هرچه گشت شده قايم رهش

ون يسيب دادند و کميه ترتيانتخاب شد و عدل يبلد يدو روز بعد انجمن محل«      
ن يکردم، و حدود حاکم را مع يمن اداره م" م و موقتايز حاکم خواستياز تبر. هيمال

عرض حال به حاکم  يي ورقه ي لهيت را به وسيشکا. ميکرده و چاپ کرد
را که بسته  يي دو مدرسه. کرد يه رجوع ميل آن حاکم به عدليگفتند، و در ذ يم

  )۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶:نيشيپ(».ميادشان خلعت د ر و معلميبه مد. ميبودند باز کرد
 يدشمن اطالع کاف يها يکه از چند و چون نيرو نيا يبرا يدر عمواوغليح      

 ي اگر چه اداره _ما  يها جاسوس«. انداخته بود  راه يجاسوس ي داشته باشد، اداره
تومان پول  ۱۵۰ يهر جاسوس ماه" بايتقر. کردند يکار م _ بود يمنظم يجاسوس
  )۵۷:نيشيپ(».گرفت يم

به عنوان حاکم و  يمدت يبراز، يتبر يالتياز طرف انجمن ا يدر عمواوغليح      
زمستان او در  .دگير يين شهر را به دست ما يت و رهبري، هدايخو يفرمانده نظام
ک گلوله به کمرم ي« :شود يم يزخم يخو اطراف يها يريدر درگ ۱۲۸۷/۱۹۰۸

 نيروهاي گريد و از طرف)۱۱۲:نيشيپ( ».آوردمس در يخورده بود، و ماند تا در پار
ي تلفات ما  عده« :شوند يمتحمل م تلفات زيادي، او يتحت فرمانده يرزمنده انقالب

 در خاطرات خوداو  يطين شرايدر چن )۱۱۲:پيشين(».نفر کشته و اسير بود ۶۰۰" تقريبا
شان نسبت  عده«هزار نفر  ۱۱به تعداد  کند که نيروهاي دولتي به ماجرايي اشاره مي

وچهار  خوي را محاصره کرده و مهلت بيست )۱۱۴:پيشين(»العاده بود ما فوق ي به عده
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کنسول » ين حاميحس« جنگاما قبل از شروع  .دهند شدن مي ساعته براي تسليم
  :ديم نمايرود که او را وادار به تسل يم يدرعمواوغليدار حيبه د يعثمان
و اال فردا از  .ديبشو يم دولت عثمانيتسل يتسيشما با. کار از کار گذشته: گفت«

شما را  ي حمله خواهند کرد و همه يبه خو يها و عساکر عثمان ييطرف ماکو
  .ميکن يرباران ميت

  .بوده يد شوخيچه گفت دوارم آنيام: گفتم
  .کنم يحکم آن بود که گفتم و باز تکرار م: گفت
بر   س همهيا انگليا روس يشما  دخالت. ...دين کار را بکنيد ايتوان يشما نم: گفتم

  ».بماند يرانيا يد برايران بايا. ران استيضد صالح ا
کل ين هين جثه و با اين قشون و با ايبا ا: به تمسخر کرد و گفت يي خنده«

ها از ابتدا تا به امروز  يرانيا. دييد برآيتوان ياش نم د که از عهدهيزن يم ييها حرف
  ».اند خور بوده يشه توسريهم
رون يد و بيبزن ن پدرسوخته رايبا قنداق تفنگ ا: من دگر از جا در رفتم و گفتم«
چ يدگر ه. رونش کردنديبه پسِ گردنش زدند و ب يدو سه قنداق تفنگ" فورا !ديکن

  ».سال داشت ۳۸" باينگفت و رفت او تقر
  ».اتاق بمانم يدم و نتوانستم تويکش يگاريفکر کردم و س يمن نشستم قدر«
دوباره دانش مهندسي نظامي خود را به کار ر و کاردان، يدل يانده نظامن فرميا
وقتي رفتم توي طويله يک زيني . رفتم به آن سري بزنم. اسب خوبي داشتم«: اندازد مي
شود در اين  به خيال افتادم که مي "فورا. ان قلتاق و تکلتوش فاصله داشتيکه م ديدم

و آمدم و نشستم و خيال کردم که يک  .ميانه چيزي قايم کرد که ترکيدني باشد
ک ساختمان ين درست کرد، منتها با يان زيجا در م توان آن يمماشين جهنمي 

ل داد توي اردو و وقتي اسب داخل آن وقت آن را روي اسب بست و وِمخصوص، 
اتاق،  يال نزدم آمدم توين خياز ا يچ کس حرفيبه ه .اردو شد از طرفي حمله کرد
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م يداشت يدياس ي منفجره ي ماده meliniteت ينيمل .دمين کشين ماشساخت ينقشه برا
 ي که ماده ماشيني هو شب تا صبح نشست. ت استيناميد ي برابر قوه ۱۲اش  که قوه
ن را هم داده بودم آورده يز. ساختم، )تينيم مليدو من و ن(بود  meliniteاز  ياصل

دانست چه  هيچ کس نمي. تمام شدتازه هوا روشن شد که ماشين . البراتوار يبودند تو
  ».کنم مي
 يچا. دارم کردنديب. دارم کننديم بيدم و گفتم ساعت هشت و نيدر را بستم و خواب«

اد چموش و بدلگام بود، گفتم آوردند يرا که ز يها، اسب ان اسبيخوردم و در م
قبل از وقت همان روز به ( ن کردميو اسب را ز ن را خودم آوردميز. اطيح يتو
کس  چيجز مهتر ه. را نگذارد از شهر خارج بشود يه گفته بودم که کسيس نظميرئ

زد، چون گفته بودم که که جز به  يد نميشا يل خبر نداشت، و او هم حدسياز تفص
  ».)ز آن دست نزنيچ چيلگام اسب به ه

 يک اردوين را گفتم رفتند نزديچهل و دو سه نفر از مجاهد .هوا پر مه بود«
ن در طرف راست آن محله يمحله شُوالن، چون مستبد( ها از محله يکي ن دريمستبد
 ييجا يرون دروازه به رويرزا رفتند بير ميجهانگ يگ ده نفر هم به سرکرده). بودند

  ».جا منتظر من باشند گفتم آن. ن هستنديکه مستبد
از که  يد ببرند در راهياسب را با. اده بردم تا دم دروازهياسب را پ من آن وقت«

که  يا و در فاصله. از محله بود ول کنند ين که در قسمتيمستبد يخُرورق به اردو
د مواظب باشد که اسب يک نفر که بايها جز  برنده تا اسب به اردو برسد، اسب

چهل و دو سه  ي از محله که آن دسته يم به قسمتيبرو  همه. برنگردد برسند به من
  ».جاست ما آن ينفر
. گريآن دسته د يم پهلويم ساعت آمدند و با هم رفتيپس از ناسب را بردند و «

وار را ين، ديک مستبدينزد يها از خانه يکيوار يم که از ديکلنگ و اسباب هم برد
  ».ميها برس آن يم و به اردويخراب کرده، بگذر
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وار را خراب ين ديبلند شد ا يا العاده فوق يصدا يم که وقتيش رفقا و گفتيم پيرفت«
  ».د کرديچ صدا نبايحاال ه يم جلو، وليرو يو م ديکن يم
وار حاضر را يک طرف از ديها گفتند که تا صدا بلند نشده پس آهسته  زن کلنگ«
  »خوب: گفتم.) نه بوديوار چيد(مينکَ هخراب شدن ب يبرا
ساعت ده (توپ بلند شد يمثل صدا يا العاده فوق يک دفعه صدايم ساعت بعد ين«

  ».)عت تمام شده بودسا ۲۴مهلت . صبح بود
کردند و  يگر مقاومت نميد. با ماوزر شروع شد» .ميم و رفتيوار را انداختيما هم د«
که  ييم تا جايم و رفتيو ما زد ست؟ چه خبر است؟يدانستند که چ ينم. ختنديگر يم
.) کرده بود ينفر را زخم ۴۰نفر را کشته و  ۸۴" باين تقريماش. (ده بودين ترکيماش
. نفر بود )۱۱۰۰(ته و زخمي و اسير طرف در آن روز تقريبا هزار و صدعده کش يول

  » .شان کرديم چهار روز طول کشيد تا دفن
  ».العاده تفنگ و اسب و برنج و روغن و آذوقه فوق: متيغن«

  :يابد و آخرين جمله حيدر عمواوغلي در خاطراتش با اين جمله خاتمه مي
  )۱۱۸-۱۱۷-۱۱۶-۱۱۵-۱۱۴:پيشين( ».مستبدين گريختند«

هاي انقالبي در عملي  ها از نيروي اما مرتجعين به تالفي اين شکست      
هاي صمدخان  به دست نيروي ۱/۱۰/۱۲۸۷يانه در تاريخ  کارانه و وحشي جنايت
ارتجاعي منطقه آذربايجان، در اطراف مراغه يک جنگ  الدوله فئودال فوق شجاع

کنند که   به نيروهاي انقالبي تحميل مي] نفر چهار هزار نفر در برابر هزار[نابرابر را 
احمد (. کنند يهاي انقالبي را به طرز فجيعي قتل عام م هزار نفر نيروي ي همه

  ) ۷۵۱ص:ي ايران تاريخ مشروطه:کسروي
هاي قفقاز، نيروي متشکل از  گان تبريز، به کمک بلشويک کننده مقاومت«      

نقالبي، و عشاير، و نيز تعدادي از زنان مبارز وران، دهقانان، طالب ا ، پيشه کارگران
به محض . انتخاباتي برگزار شد و انجمن تبريز تجديد سازمان يافت. سازمان دادند
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زده  گان تبريز در نبرد مواضع برتر يافتند، اين شهر جنگ کننده که مقاومت اين
کار ها دوباره شروع به  گاه بازسازي شد، مدارس را بازگشايي کردند، درمان

رويدادهاي تبريز پيش درآمد سلسله . ها کار خود را از سر گرفتند کردند، و نانوايي
ي ناتمام  خصوص در گيالن و اصفهان، شد که وظيفه هايي در سراسر کشور، به قيام

ي اين دوره نوشته  تر آثاري که درباره در بيش. انقالبيون آذربايجاني را ادامه دادند
هاي مردم در  هاي تبريز و مصايب و سختي دها در خيابانشده است، بر جزئيات نبر
خواه  چون اکثر مطبوعات مشروطه. ي تبريز تاکيد شده است چند ماه آخر محاصره

  ) ۲۷۹:ايران ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت( ».در جريان جنگ داخلي از انتشار باز ايستادند
سبب ، ۱۲۸۷آبان  يبتداا /۱۹۰۸ي روسيه در ايران در اواخر اکتبر  خبر مداخله      

اعضاي حزب بلشويک را به حمايت از  لنين. ها واکنش نشان دهند شد، بلشويک
گان بلشويک در دوما  چنين از نماينده هم. جنبش مقاومت آذربايجان فراخواند

کمک روسيه به اختناق «المللي عليه انقالب ترکيه و نيز  ي بين خواست تا توطئه
ها را  ض آن اصل دموکراتيک بنيادي، يعني تعيين سرنوشت ملتو نق» انقالب ايران
  )۳۰۸:نيشيپ(. افشاء کنند

شود و  شروع مي ۱۲۸۷هاي تبريز، از اواسط بهمن ماه  ي جنگ دومين مرحلهاما       
هزار نفر نيروي نظامي  ۴۰در اين مرحله بيش از . يابد مدت سه ماه و نيم ادامه مي
ها  ي غارت اموال مردم تبريز از منظر آن دن وعدهدولتي و غيردولتي را با دا

هاي دشمن هر بار با  در طول اين مدت نيروي. برند مند، به تبريز يورش مي ثروت
  .خورند شوند، و شکست مي دادن تلفات سنگين، وادار به عقب نشيني مي

ه هاي ورود ب نيروهاي شاه موفق شدند که راه ۱۲۸۷بهمن  ۱۹۰۹/۱۵فوريه  ۴در       
. بيش از دوازده هزار نيرو، تبريز را به طور کامل محاصره کردند. بندند هتبريز را ب

ارزاق اساسي، مانند " مندان معموال ثروت. شد تر مي اوضاع تبريز روز به روز وخيم



۱۰۳ 

کردند و فقط در  گندم، آرد، گوشت، نفت و حبوبات را در پاييز ذخيره مي
اما . خريدند تازه مورد مصرف خود را مي هاي طوالني آذربايجان، مواد زمستان

مندان غذاي  در نتيجه با وجود جنگ، ثروت. کردند تهيدستان فقط روز را شب مي
. کشيدند گي مي هاي تهيدست گرسنه گي داشتند، اما خانواده کافي براي زنده

کرد قيمت نان را ثابت نگه دارد، و تاجران را که  انجمن تبريز سعي مي
يک بار نانوايي به جرم . رساند کردند به مجازات مي احتکار مي فروشي يا گران
ها، تهيدستان شهر به مراتب  با وجود اين اقدام. فروشي آرد تيرباران کردند گران

ي  گان به وسيله ي رزمنده ي روزانه گان داشتند، زيرا جيره تر از رزمنده اوضاع وخيم
گي  خوردند و از گرسنه لي علف ميي زيادي از اها عده. شد انجمن تبريز تامين مي
مقاومت ادامه يافت، زيرا تسليم به معني مرگ به دست . دادند و بيماري جان مي

 .جنگيدند ميشاه زناني بود که به اميد غارت و چپاول تبريز در ارتش  راه
ي  نارضايي سکنه ۱۲۸۷اسفند /۱۹۰۹در مارس  )۲۹۴:ايران ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت(

گان مجاهدين به علت بيماري و ترک  تعداد رزمنده. تبريز باال گرفته بودتهيدست 
گان انجمن تبريز وارد مذاکره  نماينده. ها به حدود پانصد نفر کاهش يافته بود پايگاه

تري بودند، اما شاه  ي معتدل با نيروهاي شاه شدند و خواستار مصالحه بر سر مشروطه
انجمن ايالتي تبريز، تحت . واد غذايي ادامه دادنپذيرفت و به محاصره و منع ورود م

او امتناع . فشار محاصره، از رئيس گمرک تقاضاي ده هزار پوند استرلينگ کرد
گري روسيه پناه برد و اداره گمرک به دست حکومت انقالبي  کرد و به کنسول

ي  هاي انقالبيون در شمال و جنوب، منافع دو قدرت انگليس و روسيه فعاليت. افتاد
المللي فزاينده در حمايت از ساکنين  و نيز فشار بين. تزاري را به خطر انداخته بود

حکومت تزاري تحمل نداشت که بار . ي تبريز به وجود آمده بود محاصره شده
گي و استيصال  گرسنه. ور شود ي قفقاز شعله در منطقه ۱۹۰۵ي انقالبي  ديگر روحيه
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ي طبقاتي رو  جنگ و مبارزه )۲۹۵:نيشيپ( .بود تهيدستان تبريز ابعاد خطرناکي يافته
در يک مورد، با تالش و کوشش حدود . شود منتقل مي ،۱۹۰۹/۱۲۸۸در رو به سال

ي  آموزان مدرسه ترشان از دانش نفر از جوانان شهر تبريز که بيش ۱۵۰
هاي آمريکايي  که يکي از معلم هوارد باسکرويلبودند، به رهبري  ۳۴مموريال

فروردين  ۳۰در سحرگاه روز . تشکيل دادند »فوج نجات«بود، گروه همان مدرسه 
فرمانده گروه  گان دولتي، هوارد باسکرويل کننده با حمله به لشکر محاصره ۱۲۸۸

  .شوند ينيز کشته م يو راه هم يها ياز نيرو يا بازد، و عده به ضرب گلوله جان مي
گذشت که در رشت و  مي ماه از قيام و جنگ طبقاتي در تبريز ۸بيش از       

رشت و  ي در هر دو منطقه. گيرد خواهي اوج مي اصفهان هم جنبش مشروطه
ي محروم جامعه آن  را نيروهاي انقالبي طبقهانقالب  ي محرکهنيروي اصلي  اصفهان

دادند در حالي که رهبري هر دو نيروي را دو فئودال يکي سردار  زمان تشکيل مي
تنکابني فئودال  ]دار سپه[خان  يمحمدولو ديگري  ليوفلانگ فئودال ۳۵اسعد بختياري

       . به عهده داشتند ،ليوفروس

                                                 
تأسيس گرديد، که  ۱۸۸۱در سال ] يادگاري[ مدرسه يادبود مدرسه مموريال آمريکايي تبريز يا -  ۳۴

. شد آموزان اديان ديگر پذيرفته مي در اين مدرسه دانش. شد آمريکايي اداره مي توسط مبلغين مذهبي
بهشت  اردي ۸/ ۱۹۲۱آوريل  ۲۸خود در تاريخ  ۶زاده سردبير مالنصرالدين در شماره  جليل محمدقلي

ها  آن. ها حمله کرد از مدرسه ميسيونرهاي چاپ و به برنامه آني انتقادآميزي  ، کاريکاتور و مقاله۱۳۰۰
کردند که طبق آيين مذهب  خانه برده و مجبورشان مي هاي مدرسه را در ساعات معين به عبادت بچه

شود، به جاي  هاي مختلف علم، فن و صنعت محسوب مي آمريکا که کانون رشته«. خوانند کاتوليک دعا به
فرستد و به جاي مدارس فني و  بلند و دامن بلند براي ما تحفه مي ميسيونرهاي ريشپرفسورها و استادها، 

از اين به بعد ) ۲۲۴:درتبريز مالنصرالدين:نيا صمدسرداري(».شود ها تاسيس مي خانه ها، کشيش کده صنعت
 .ها را مجبور به دعا خواندن نکردند ها، ديگر بچه آن

هاي ايل  سردار اسعد بختياري، از فئودال  معروف به] ۱۲۹۶-۱۲۳۶[خان سردار اسعد  قلي علي - ۳۵
ها را اجرا  تر منويات انگليسي هاي انگليسي رابطه داشت و بيش بختياري که با چند تن از ديپلمات
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 آن هنگام که تبريز سخت گرفتار کشاکش با محمدعلي ۱۲۸۸در فروردين «      
تر روزها در پيرامون شهر جنگ برپا بود در شمال و جنوب و شرق و  شاه و بيش 

. پديد آمده و يا در کار پديد آمدن بودغرب ايران در بسياري از شهرها شورش 
رفت در محمره و  هاي شورش به شمار مي گذشته از اسپهان و گيالن که از کانون

همدان و استراباد و مشهد و تربت حيدري و بوشهر و شيراز در هر کدام جنبش 
 ) ۲۲:تاريخ هجده ساله آذربايجان:احمد کسروي. (رفت ديگري پيش مي

   

  
  شاه مظفرالدين خواهر شوهر و صدراعظم و شاه فتحعلي نوه الدوله، عين عبدالمجيدميرزا

  

  
  در آذربايجان ليوفحاکم روس فئودال و الدوله صمد شجاع

                                                                                                                 
هزار تومان مقرري ماهانه، به پاس وفاداريش به دولت، براي او تعيين  ۱۲۷۵در سال . کرد مي

گي کرد و با وزير امورخارجه  زنده  اروپا شهرهاي مهمها و  دو سال را در پايتخت. گرديد
 .بعد از فتح تهران به سمت وزير داخله، و وزارت جنگ منصوب گرديد. انگليس ديدار کرد
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يعني به توپ  ۱۹۰۸/۱۲۸۷ي بين کودتاي ژوئن  فاصله«طور که نوشتيم،  همان      
ي  ه دورهب ۱۹۰۹/۱۲۸۸در ژوئيه ] فتح تهران[ي رژيم مشروطه  بستن مجلس و اعاده

ي  ي جنگ فراگير داخلي بود و چندين منطقه اين دوره. استبداد صغير موسوم است
تاز مقاومت  تبريز پيش. کشور درگير مبارزه براي احياي نظم دموکراتيک شدند

ي  ي نظامي روسيه ي تبريز، که به مداخله از ده ماهه  ي بيش  داستان محاصره. بود
ترين  منجر شد، يکي از مهيج ۱۲۸۸بهشت يارد ۹ /۱۹۰۹آوريل  ۲۹تزاري در 
در اين جنگ، انجمن تبريز که جاي مجلس . هاي تاريخ ايران قرن بيستم است فصل

ي انقالبي به  داشتن روحيه را به عنوان کانون مشروطيت گرفته بود، به دليل زنده نگه
ه از گان به رهبري ستارخان ک کننده مقاومت. المللي دست يافت اعتبار ملي و بين

صفوف مجاهدين برخاسته بود و يار او باقرخان، هم در نبرد عليه علماي 
آذربايجاني ضد مشروطه موفق از کار در آمدند، و هم در مبارزه با حکومت 

. شاه که براي در هم شکستن مقاومت تبريز لشکر بزرگي بسيج کرده بود محمدعلي
به نقل از سخن معروف ، ريزي تب گيرترين دستاورد شهر محاصره شده اما شايد چشم
آن  »نفس موجوديت فعال« است که پاريس ۱۸۷۱ي کمون  درباره کارل مارکس
ي شهر و  ي امور روزانه هاي گوناگوني که انقالبيون در اداره بود و نيز شيوه

ي کساني که به نيروي  همه. گي به حال و روز اهالي تبريز در پيش گرفتند رسيده
تبريز به صورت . شدند ند، مجاهد و فدايي خوانده ميپيوست مقاومت مردمي مي

اند که  اي گفته عده. دموکرات بود شهري در آمده بود که در آن هرکسي سوسيال
که . دموکرات داراي کارت عضويت در تبريز بودند دوازده هزار سوسيال" تقريبا

شايد  .کردند هاي محلي فعاليت مي دادند و در انجمن ارتش انقالب را تشکيل مي
الت يتشکي  گان اساسنامه گاه نتوان دانست که چه تعداد از اين رزمنده هيچ

 مرکزغيبيکردند، يا به  گي مي ها وابسته عاميون را خوانده بودند و به آن اجتماعيون
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 ،توانيم بگوييم که جنبش مقاومت مردمي اما با اطمينان مي. تبريز ملحق شده بودند
هدف اصلي اين . اخذ کرده بود مرکزغيبي ود راخ ي راديکال بخشي از انديشه
ي مقاومت آن، گاه به انقالبي  ي رژيم مشروطه بود، ولي شيوه ارتش انقالبي اعاده

ي ي ي طبقاتي و مبارزهي بيون با نيروهاي سلطنتي مبارزهنبرد انقال. مانست اجتماعي مي
يام ملي به راه يک ق" وانگهي، جنبش انقالبي صرفا. ي بيگانه نيز بود عليه سلطه

را نيز نشان داد که در ايران انترناسيوناليسم  ترين مدارج که عالي انداخت بل ني
   )۲۷۹-۲۷۸:ايران ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت( ».سابقه بود بي

چنان بر مردم  مقيم تبريز آن، يقفقازهاي  حضور فيزيکي و عملي بلشويک      
ل به سوسياليسم کرده بود، که پليس آلمان در ها را متماي تبريز اثر گذار بود و آن

گزارش را به مقامات  اين ۳۶هاي تبريز دموکرات در مورد سوسيال ۱۹۰۹/۱۲۸۸سال 
                                                 

هاي  دموکرات خواهان، کنفرانس سوسيال ي مشروطه بعد از پيروزي اوليه ۱۹۰۸اکتبر  ۱۶در  - ۳۶
طبق نظر . جناح سياسي اکثريت و اقليت بود نفر برگزار شد که داراي دو ۳۰تبريز با شرکت 

هاي  صنعتي شده بود و دليل آن هم رواج ماشين بخار، شرکت  ي توليد اکثريت، ايران وارد مرحله
ي  ي کارگر کوچکي در کنار طبقه طبقه. کني و امثال آن بود دخانيات، واحدهاي پنبه پاک

يربناي تبليغ سوسياليستي در کشور وجود ، ز بنابراين. وران جزء پديد آمده بود تر پيشه بزرگ
آلت دست   کردند ممکن بود کارگران غفلت مي  ها از کارگران دموکرات اگر سوسيال. داشت

اروپا، و  ۱۸۴۸و  ۱۸۳۰، ۱۷۸۹هاي  از طرف ديگر، انقالب. اش شوند بورژوازي براي کسب سلطه
همواره   هاي جامعه رين بخشت ي ايران نشان داده بود که انقالبي چنين انقالب مشروطه هم

شان در هر  ها، عالوه بر مبارزه دموکرات از اين رو، نقش سوسيال. اند عنصرهاي فاقد مالکيت بوده
هاي انقالبي و  پيکار براي پيشرفت اجتماعي و اقتصادي توده«جنبش انقالبي، عبارت بود از 

ي  ايران مانع توسعه  رگرانکه دستمزد بسيار نازل کا خصوص آن هب »هاي فاقد مالکيت، توده
ها  به آن«را بسيج کنند و   ها بايد اين کارگران دموکرات سوسيال. شد صنعتي تمام عيار کشور مي
 هاي توانند مثل دموکرات ها نمي سوسياليست ».ي سوسياليستي بدهند آگاهي طبقاتي براي مبارزه

ي دموکراسي با  ان دربارهشان متفاوت است و نظرش بيني کنند زيرا جهان بورژوايي عمل 
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دموکراتي بر اساس مدل  با کمال تعجب، حزب سوسيال«: آلماني ارسال نموده است
  جويان و کارگران گذارانش، دانش بنيان. اروپايي در ايران نيز تشکيل شده است

دموکراسي اروپايي را در  ايراني هستند که امکان آشنايي با مباني سوسيال
وقوع انقالب . اند هاي نفتي باکو پيدا کرده هاي روسي تفليس يا در حوزه گاه دانش

اين . ايران تشکيل حزب جديد را که مقرش در تبريز است بسيار تسريع کرده است
کوشد  مي" آيد و علنا حساب مي ي طبقاتي به سازمان تشکيالتي براي مبارزه
تزاريسم روسيه «تلگرافي با اين مضمون که . مناسباتي با انترناسيونال برقرار کند

براي احزاب سوسياليست اروپا ارسال  »ي ايران را خاموش کند نبايد جنبش مشروطه
در ضمن، اين گروه . کرده و به هجوم قواي روسيه به تبريز اعتراض نموده است

تر  هاي قديمي چه که بسياري از سازمان ر انشعاب هم شده است، نظير آننوپا دچا
                                                                                                                 

وانگهي، سوسياليستي که به تحليل طبقاتي خود از نقش پرولتاريا . دموکراسي بورژوايي فرق دارد
هاي  دموکرات سوسيال ».کند تر عمل مي اعتقاد داشته باشد در انقالب بورژوايي به مراتب موفق

و   و تبليغ در ميان کارگرانبه منظور ترويج  »دائمي  دموکرات گروه سوسيال«تبريز به تشکيل 
: ايران ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت( .ي طبقاتي در ايران رأي دادند روشنفکران براي مبارزه

شده و از   داري ي سرمايه اما اقليت بر اين نظر بود که ايران تازه وارد مرحله) ۳۱۸-۳۱۶صص 
دموکراتيک وجود  سوسيال پرولتارياي مدرن خبري نيست و شرايط ذهني و عيني براي فعاليت

که موجب فرار عنصرهاي  فايده است بل نه فقط بي  ندارد، و تبليغ سوسياليسم در ميان کارگران
ها  پيروزي انقالب بورژوايي ضروري است، بايد با آن. شود راديکال و جذب ارتجاع مي

 .ي را شروع نمودي طبقات ظهور کرد، بعد مبارزه  ي کارگر کاري کرد و بعد از اين که طبقه هم
ها بود که  گر استقالل رأي و نيز اعتماد به نفس سياسي آن هاي جناح اکثريت در تبريز بيان بحث
در  و راست بندي چپ جناحمشابه " تقريبا. [يي بود که در آن دخيل بودند ي جنبش انقالبي ثمره

دهه بعد،  يک ]حيدر عمواوغلي جناح راست و زاده جناح چپ سلطان:حزب کمونيست ايران
ها  دموکرات از جانب سوسيال »ي دهقانان  عدم رابطه با توده«پرداز مارکسيست،  زاده، نظريه سلطان

 )۸۴ص: پيشين(. را يکي از علل اصلي شکست انقالب مشروطه تشخيص داد
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به دو اردو  »هاي تاکتيکي و سازماني زمينه«براساس . هاست به آن مبتاليند هم مدت
نظر از اين امر، طرفين  اما، صرف. تقسيم شده است که به شدت با هم در ستيزند

  )۳۱۶:نيشيپ(».برانندتر به چپ  کوشند انقالب ايران را هرچه بيش مي
شاه و  ي قواي محمدعلي ي تبريز به وسيله ي طوالني يازده ماهه بعد از محاصره      

مستقيم نظامي تزار روس به تبريز گي به مردم تبريز و دخالت  تحميل فقر و گرسنه
. انقالبيون شکست خوردند ،هاي مقيم تبريز بلشويکو انقالب،  يسرکوبباهدف 
در  پرولتاريي  چندين مقاله در نشريه ۱۹۰۹/۱۲۸۸-۱۹۰۸/۱۲۸۷در سال  لنين

گان را به  هاي حکومت تزاري در ايران چاپ کرد و توجه همه محکوميت اقدام
  :او نوشت. رياکاري ساير کشورهاي اروپا، و از جمله انگليس، جلب کرد

در هاي اروپايي  هاي نفوذ را که قدرت انقالب ايران تمامي مرزها يا حوزه«      
هاي اروپا در تدوين  دموکرات سوسيال ».اند به خطر انداخته است جا برقرار کرده آن

بررسي کنند و آن را " هاي ضد ميليتاريستي خود بايد اين مسئله را دقيقا تاکتيک
ي  در مقاله لنين )۳۰۶:نيشيپ(».نقطه عطف تئوريک جديدي به حساب آورند

گان را به جنبش مقاومت تبريز جلب  هتوجه هم »ي منفجره در سياست جهان ماده«
کشوري است که اربابان هند از . وضع انقالبيون ايران وضع دشواري است«: کرد

ي تقسيم آن بين  يک سو و حکومت ضدانقالبي روسيه از سوي ديگر در آستانه
ي سرسختانه در تبريز، و افت و خيزهاي مکرر جنگ به  ولي مبارزه. خودشان بودند
اند، شاهدي است بر اين  آمد به سختي شکست خورده ني که به نظر ميسود انقالبيو
هاي  هاي روس و ديپلمات که از کمک لياخوف با آن ،شاه ۳۷هاي زوقوکه باشي ب

جنبشي انقالبي . اند انگليس برخوردارند با شديدترين مقاومت از سوي مردم مواجه
لحانه بزند و آن را به هاي ارتجاع دست به مقاومت مس که بتواند در برابر تالش

                                                 
 .ودندانضباط و چريک که جزو قواي رزمي عثماني ب به معني نيروي جنگي بي). پريشان(و بوزوق ) سر(باش  – ۳۷
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در اين اوضاع و . توان نابود کرد گان وا دارد، چنين جنبشي را نمي استمداد از بيگانه
اي  پيش درآمد قيام مردمي تازه" احوال، حتا پيروزي کامل ارتجاع ايران صرفا

ن يه، هند و چيران، ترکيا يها ، انقالبنيلنبه نظر « )۳۰۶:نيشيپ(».خواهد بود
 يدر راه انقالب اجتماع يالملل نيب ي در مبارزه» يتر يعال" د و کاماليجد ي مرحله«

  )۳۰۷:نيشيپ(».آمدند يبه حساب م
صدا شد و کودتايي را که روسيه در ايران  هم لنين، با رزالوکزامبورگ«      

ي فرانسوي  ، سوسياليست برجستهژان ژوروسوقتي . انجام داده بود محکوم کرد
انگليس استقبال _روسيه و روسيه _هاي فرانسه از امضاي پيمانو سردبير اومانيته، 

 رزالوکزامبورگناميد،  »المللي صلح بين«کرد و آن را تدبيري براي برقراري 
موجب " ي ضدانقالبي صرفا مخالفت کرد و گفت که چنين اتحادي با روسيه

ات چنين در مناسب که هم خوارترين ارتجاع، نه فقط در روسيه بل خون«تقويت 
گونه به خودمان توضيح دهيم که  هچ«: او با صداي رسا پرسيد. شود مي »المللي بين

کوشيد حکومت جالدان، انقالب روسيه و قيام  مي »تر شدت هرچه تمام«شما با 
هاي دار روسيه را  ايران را عاملي موثر در سياست اروپا قلمداد کنيد و چوبه

انقالب  يروزيبعد از پ« )۳۰۷:نيشيپ(»!المللي جلوه دهيد؟ هاي صلح بين ستون
ا و فرانسه سلسله يتاليش، آلمان، ايس، اتريه، انگلي، روس۱۹۰۸جوان در  يها ترک
 ي توطئه«ن يهشدار داد که ا نيلنانجام دادند،  ۱۹۰۸را در سپتامبر يمذاکرات
جان يخصوص جنبش آذربا منطقه و به يها به قصد مقابله با جنبش» سپتامبر يارتجاع
دو معنا داشت؛ بسط مستعمرات " بزرگ صرفا يها ، توافق قدرتنيلنبه نظر . است

ل يها ن هدف قدرت. در آن منطقه يضداستعمار يمل يها در شرق و ترس از جنبش
ها  تيد فعاليجوان، تشد يها ه انقالب ترکياقدام عل«: ها بود نهين زميبه توافق در ا
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 يانل به فالن و بهمان بهانه، اعطادنظر در قرارداد دارديه، تجديه ترکيتجز يبرا
  )۳۰۷:نيشيپ(».رانيخفه کردن انقالب ا يه برايمجوز به تزار مرتجع روس

هرج و مرج در «گزارش داد که  نوويه ورمياي محافظه کار روسيه  روزنامه      
بيون وحشي ويران و تبريز ابعاد باور نکردني يافته است و اين شهر به دست انقال

به عبارت «: اين توصيف خصمانه را اين طور تحليل کرد لنين ».غارت شده است
ي نيمه رسمي  خشم اين نشريه" ديگر، پيروزي انقالب بر سربازان شاه در تبريز فورا

» پوگاچف«ستارخان، رهبر نيروهاي انقالبي ايران، را . روسيه را برانگيخته است
وگاچف، رهبر قيام دهقاني که البته منظور، پ )۳۰۸:نيشيپ( ».خواند آذربايجان مي
خواست که  اين نشريه از حکومت تزاري مي. بود ۱۷۷۵-۱۷۷۳هاي  روسيه در سال

  .مداخله کند و جنبش انقالبي ايران را خاموش کند
طي يازده ماه بر  ۳۸چه در دوران معروف به استبداد صغير اما در اين ميان، آن    

هاي تاريخي يک گوشه از ايران  رهترين دو تبريز و مردم اين شهر گذشت، از تلخ
خورد با ورود نيروهاي تزاري روسيه به اين شهر و اعدام  معاصر است که پيوند مي

تبريز در پي رويارويي مجاهدان  ۱۲۸۸/۱۹۰۹سال . و فرار رهبران مشروطه از تبريز
گران و ضد انقالبيون مشروطه و نيروهاي وابسته  خواه با غارت و مبارزان مشروطه

شاه با محاصره شهر و فرا رسيدن زمستاني سخت، چنان قحطي عظيم و  محمدعليبه 
هايي از آن گاه به  هولناکي بر مردم تبريز در حال مقاومت را فرا گرفت که روايت

گي و قحطي بسيار شديد  گرسنه«: زاده به بيان سيد حسن تقي. يابند افسانه شباهت مي
گي ما تاجري  در همسايه. مردند ها مي چهو هولناکي روي داد که مردم فقير در کو

طلب بود، يک روز گفت که در کوچه خودمان ديدم شخص فقيري  مشروطه

                                                 
ي رژيم  يعني به توپ بستن مجلس و اعاده۱۲۸۷خرداد/۱۹۰۸ي بين کودتاي ژوئن  فاصله - ۳۸

 .ي استبداد صغير موسوم است به دوره ۱۲۸۸تير/۱۹۰۹مشروطه در ژوئيه 
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يونجه «: گفت» خوري؟ چه ميداداش «: از وي پرسيدم. خورد نشسته و يونجه مي
خوريم و دمار از  ها را مي خوريم و اگر يونجه هم تمام شد برگ درخت مي

 طوري که به» .آوريم کش در مي وار، سفاک و آدمخ شاه خون روزگار محمدعلي
گي ميان مردم پديدار  نشان گرسنه ،۱۹۰۹ل يآور/ ۱۲۸۸ي نخست فروردين  از دهه«
. شدند هاي فرورفته ديده مي هاي کبود پژمرده و چشم کساني با رخساره. شد
اشته ها سرافر گذشت و در اين هنگام سبزه ايم هوا امسال به خوشي مي که گفته چنان
هاي خوردني  ها ريخته گياه به باغ. خواري پرداختند گان به سبزه سنهرکم گ کم. بود

ها باز  وچند روز ديگر که راه از اين زمان تا سي. خوردند به ويژه يونجه را چيده مي
سنگرهاي ما در : گويد يکي از مجاهدين مي. بود شد يونجه خوراک بينوايان مي

گان دسته دسته به  هر روز زنان و بچه. بود ارها ميخطبي پهلوي يونجه ز] محله[
زناني که بچه . گشتند ها را پر يونجه ساخته بر مي ريختند و دستمال جا مي آن
کردند و ديگران به  داري مي ديگر را نگه هاي يک داشتند به نوبت بچه مي
ين پس از ديري در نزديکي سنگرهاي ما يونجه نمانده و ا. رفتند چيني مي يونجه

يک . چيدند جا يونجه مي يان رفته از آن يزنان و بينوايان تا نزديکي سنگرهاي دولت
ي  تاريخ مشروطه:احمد کسروي(».روز هم جنگي رخ داد و يکي از زنان تير خورد

گي  شاه، زنده ي مزدوران محمدعلي غارت و چپاول آذربايجان به وسيله )۸۲۸:ايران
نان کافي براي مردم . کار ننشستند کران هم بيرا در تبريز بسيار سخت نمود و محت

به طوري که . هايي به خاطر کمبود مواد غذايي در گرفت وجود نداشت و شورش
اي از زنان گرسنه تاجري را که گندم احتکار کرده بود به قتل رسانده و آلت  عده

نع آنان تناسلي او را بريده و در دهانش قرار داده بودند، حتا مجاهدين نتوانستند ما
زن، اهالي پايتخت را هم به  خان راه کاري شاه با رحيم غارت آذربايجان و هم. شوند

زن در ميدان بهارستان جمع شدند و از شاه و مجلس خواستند تا  ۵۰۰. خشم آورد
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 ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت(..."زني در آذربايجان خاتمه دهند ريزي و راه به خون
   )۱۴۶:ايران 

کال عصر مشروطه يراد ينقطه عطف جنبش انقالب ،زيدر تبر يطبقات ي زهمبار      
که در گرماگرم نبردها از  جاد نکردند، بليا ين نه تنها حکومت نظاميمبارز. بود
. ز فروگذار نکردنديک در تبريدموکرات يجاد نهادهايا يبرا يچ کوششيه
خود  يها و انجمن يمحل يها جان شدند و حکومتيگر متاثر از آذربايد يها التيا

تاجران جزء، کارگران، جوانان،  .کار آوردند يرو يگريپس از د يکيرا 
گر يد کير در کنار ياز عشا ي، دهقانان، زنان و بعضيوران، طالب انقالب شهيپ

ها را  تيران به اقوام، مذاهب و جنسيا  ي جامعه ي م صدها سالهيدند و تقسيجنگ
 .گران برقرار کردنديبا د يالملل نيب يگ بسته هممهم و  يوندهايده گرفتند و پيناد
و  يه استبداد داخليستم، جنگ عليافته بودند که در قرن بيران دريون ايانقالب
ان يز جرين يالملل نيب ي ، در عرصهيداخل ي د عالوه بر جبههيسم باياليامپر
  )۲۹۷:نيشيپ.(ابدي

  
  تزاري و پايان محاصره تبريز ي روسيه مداخله.۴

 سيروس و انگل دو قدرت خارجي ،۱۲۸۸فروردين  ۲۶ /۱۹۰۹آوريل  ۱۵در       
 ۳۱ /۱۹۰۹آوريل  ۲۰تبريز به توافق رسيدند و درمنع ادامه محاصره در مورد 
به اصطالح پوشش  به مالقات شاه رفتند و نگراني خود را در ،۱۲۸۸فروردين 

ي ارسال  اجازهبس و  مقيم تبريز اعالم کردند و خواستار آتش !امنيت خارجيان
شاه به ظاهر موافق، اما در عمل مخالفت کرد و طبق توافق قبلي  .شدند !!موادغذايي

روس و انگليس نيروهاي روس به طرف تبريز به راه افتادند به اين هدف که شرايط 
انقالبيون  ها، روس هدف اصليقت يدر حق اما!! ها فراهم نمايند براي خروج خارجي

با توجه . ها بود بود که روسيه به دنبال آنز يتبر يگان انقالب دهو رزمن ميمق يبلشويک
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زاده، تسليم شاه  تبريز به پيشنهاد تقي يالتيا به حرکت نيروهاي روس تزاري، انجمن
 /۱۹۰۹آوريل  ۲۴در . شد تا شايد از اشغال آذربايجان توسط روسيه جلوگيري شود

پدر «فرستاد و از  شاه محمدعلي، انجمن تلگرامي براي ۱۲۸۸ بهشت اردي ۴
اين در حالي بود . »مشترک را از خطر تجزيه نجات دهد وطن«خواست تا  »نامهربان

و خواهان عدم  الوقوع روسيه اعتراض کرد ي قريب که انجمن تبريز به مداخله
 بهشت اردي ۵ /۱۹۰۹آوريل  ۲۵در . ي دو قدرت بزرگ استعماري شد خلهمدا
 چند روز بعد. خاتمه داد و عفو عمومي اعالم کردي تبريز  شاه به محاصره ،۱۲۸۸

سرباز روس به فرماندهي ژنرال زنارسکي از مرز  ۲۶۰۰ ،۱۲۸۸ بهشت اردي ۹در 
  .افتيخاتمه " و محاصره عمال ندشدتبريز وارد  گذشتند و

بيون ها دشمن انقال گي نجات داد اما آن ورود روسيه مردم را از گرسنهاگر چه       
هاي  خصوص جان بلشويک به. شدند سالح مي سرعت خلع و انقالبيون بهتبريز بودند 
اي براي انقالبيون بلشويک مقيم  شبانه مراسم ويژه. در خطر بود زيمقيم تبر قفقازي

 گزاري سپاسها تشکر و  تبريز، برگزار شد و اعضاي انجمن تبريز و ستارخان از آن
هاي خود  از طريق رود ارس به خانهها را مخفيانه به بيرون شهر و  کردند و سپس آن

ستارخان هم به  )۲۹۷:ايران ي مشروطه انقالب: آفاري ژانت(.در قفقاز باز گشتند
  .ها در امان بماند برد تا از گزند روس گري دولت عثماني پناه  کنسول

 ۱۴/ ۱۲۸۹ يد ۲۳ تا  ،۱۹۰۹آوريل  ۲۹/ ۱۲۸۸بهشت  يارد ۹ن يب ي فاصله      
در  يمشخصمدرک ؟ اند زده يدست به چه عمليات زيها در تبر روس ،۱۹۱۱ه يژانو
 اند زده ييها تيدست به انواع جناها  روسبه بعد  ۱۲۸۹ يد ۲۳ از اما .ندارم دست
هرگونه  يسرکوب يبرادر ابتدا ها  مسلم آن است که آنقدر . مشخص است که

و خطرات آن ه را يروس ۱۹۰۵را تجربه انقالب يآمده بودند، ز يخواه يجنبش آزاد
بودند که پشت جبهه   جا آمده نيدانستند و در ا يم يتزار روس را به خوب يبرا
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خود  ي کارانه تيها اعمال جنا روس .ندينما يمتالش" نده را کاماليآ ياحتمال  انقالب
را ها  صمدخان فئودال مرتجع که نقش دست راست روس مانند يافراد با راه همرا 
ز به يدفاع تبر يو مردم ب يگان انقالب صدها نفر از رزمندهکرد، با کشتار  يم يباز

اما با . گيرند که تبريز را خلع سالح نمايند ها تصميم مي ابتدا روس .سرانجام رساندند
ها طي سه شبانه روز جنگ در تبريز با دادن  روس. شوند مقاومت انقالبيون روبرو مي

روند و از  خود در خارج شهر مي هاي تلفات سنگين از داخل شهر خارج و به پايگاه
ژانويه ۱۴ /۱۲۸۹ يد ۲۳در  اما. نمايند هاي کمکي جنگي مي مسکو تقاضاي نيروي

آن پناه گرفته بودند عضو مجاهدين در  ۱۰۰۰ تا ۲۰۰ها ارگ تبريز را که  روس ،۱۹۱۱
تبريز  ،۱۹۰۶/۱۲۸۵بار پس از سال  براي نخستينها،  ضمن کشتار آن ند وبه توپ بست

هاي خود  ي تزاري در توجيه رفتار خود در تبريز، اقدام حکومت روسيه. سالح شد خلع
در صدر . اي که مقاومت کرده بودند، خواند الزم عليه سکنه »تدابير تنبيهي«را 
ها وساير عناصر  ي فدايي سالح کليه خلع«گر روس و انگليس،  هاي قواي اشغال برنامه
ي ايران يا روسيه  ي و راديکال تبريز، اعم از تبعههاي انقالب ي نيرويگير دستو  »متمرد
ي روسيه در آن هنگام، به جورج بوکانن، سفير انگليس در  وزير امور خارجه. بود

نووويه «ي روسي  نشريه ».ها گرفت انتقام سختي بايد از فدايي«روسيه، گفت که 
کل . تدر اين مورد، انسانيت واقعي مستلزم خشونت اس«اعالم کرد که  »ورميا
] ها بلشويک[قرار شد اتباع روسيه . ي تبريز را بايد مقصر دانست و مجازات کرد سکنه

هاي انقالبي و ضد روسي در تبريز مشارکت کرده بودند، در دادگاه  که در فعاليت
عليه  »سريع و خشن«شخص تزار به سربازان خود دستور داد که . نظامي محاکمه شوند
، ۱۲۹۰دي  ۱۹۱۲/۱۰در نخستين روز ژانويه . مل شودکنند ع مردمي که مقاومت مي

   )۴۳۳-۴۳۲:نيشيپ(. چهارهزار سرباز روس در تبريز مستقر شدند
خواه را که در  ن فعاالن مشروطهياز وفادارتر يبعض يمقامات روس اعدام فور«      
، اعدام ۱۲۹۰يد۱۹۱۲/۱۱ژانويه ۲هشت نفر در . مانده بودند شروع کردند يشهر باق
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حسن و قادر دو پسر جوان علي موسيو، که پدرشان به مرگ طبيعي از دنيا . شدند
از اعضاي  ييک ۳۹علي موسيو. هاي پدرشان اعدام شدند رفته بود، به تالفي فعاليت

عاميون در  هاي اجتماعيون تبريز بود که يکي از نخستين شعبه مرکزغيبيموسس 
ان انقالبي در آذربايجان بود و ترين رهبر او يکي از مهم. آمد ايران به شمار مي

به مقاومت ستارخان در تبريز کمک فراوان  ۱۲۸۷تير /۱۹۰۸کسي بود که در ژوئيه 
ها تا ماه اوت  خواهان و فعاالن انجمن و اعدام مشروطه يگير دست .کرده بود
ا به دست ياز مبارزان مشروطه  ياريبس .افتيادامه  ،۱۲۹۱وريمرداد و شهر /۱۹۱۲

تر کشته  شيب. دنديالدوله به قتل رس ان صمد شجاعيا به دست حاميمقامات روس 
، شرکت نداشتند ۱۲۹۰آذر /۱۹۱۱ه در دسامبريروس يه قوايگان در مقاومت عل شده
 يون قفقازيانقالب. دنديبه قتل رس يدر جنبش انقالب يبه جرم مشارکت قبل" و صرفا
ش از سه يب. ان بودنديبانز جزو قرين يو آذر ي، ارمنيگرج يها دموکرات اليو سوس

 يوندهايل پيز به دليخود و ن يهزار نفر از مبارزان به علت وخامت اوضاع مال
ا يه يبا مقامات روس ييارويها در رو تر آن شيز مانده بودند، که بيدر تبر يگ خانواده

   )۴۳۴-۴۳۳:نيشيپ(».پس از آن کشته شدند
الت يگزارش داد که تشک» تيه تساينو«در  يرانيک سوسيال دموکرات اي«      

از  ياديهنوز مدت ز يوانگه. اند داغان شده" ز کاماليتبر يها سوسيال دموکرات
را  يمربوط به قانون اساس ينهادها ي ز نگذشته بود که  همهيها به تبر ورود روس
. ره رايس و غي، پليمدن يها شهر، دادگاه ي، شورايتيوال يشورا: منحل کردند

را  يتيوال يساختمان شورا يا کاران حرفه همانند خراب يي يبيخرها با قدرت ت آن
خواهان معروف از جمله اموال ستارخان و باقرخان را به  ران و اموال مشروطهيو

                                                 
بيژن جزني علي موسيو و حاج علي دوافروش و حاجي رسول صدقياني که مرکز غيبي را به - ۳۹

  )۱۴۱:انقالب مشروطيت ايران:بيژن جزني( .دنام مي» تندرو«وجود آوردند 
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داد  يچنان ب ز آنيها و صمدخان در تبر اه ارتجاع روسياتحاد س... مصادره بردند 
   )۴۳۵-۴۳۴:نيشيپ(».ن شده استيزم يبه رو يه جهنمين شهر شبيکند که ا يم

ز يانجمن تبر يضدمشروطه را به خاطر نابود يزاده علما و ملک يکسرو«      
- ۱۹۰۸ه، که در يان سابق انجمن اسالمياز حام ياريمقصر دانستند و نوشتند که بس

ن برخاسته بودند، به ارتجاع ي، به مبارزه با ستارخان و مجاهد۱۹۰۹/۱۲۸۷-۱۲۸۸
ز ي، از تبر۱۹۰۶/۱۲۸۵شهر، امام جمعه، که در  ي بهرت يعال يروحان. ملحق شدند

ت يضدمشروطه را هدا يها ي، برگشته بود تا نيرو۱۹۰۸/۱۲۸۷اخراج شده بود و در 
م، يخواه يما مشروطه نم«ز که شعارش يدر تبر يديجد يت از ارتدکسيکند، در حما

  )۴۳۵:نيشيپ(».الدوله، حاکم بالفعل، ملحق شد بود به شجاع» ميخواه ين ميد
ان در يزيکه تبر يبه هنگام ،۱۹۱۱دسامبر ۲۱ /۱۲۹۰آذر  ۲۹شنبه  شب پنج«      
گناه را کشتند و  يخود آسوده بودند ناگهان به کار برخاستند و دو تن ب يها خانه
خ هجده يتار:ياحمدکسرو( ».را در شهر فرا گرفتند ييکه آفتاب بدمد جاها ش از آنيپ

شدند و  يکشتند و کشته م يده و مجاهدان مير شورسراسر شه« )۲۴۰:جانيساله آذربا
. جنگ نبود کشتار بود ،از مجاهدان يکي ي به گفته. رفتند يش ميگام به گام پ

در «به عنوان نمونه  ».شدند يست تن کشته ميکشتند ده تن و ب يم يکيان اگر يروس
ها را گرفته بودند و مجاهدان گام به گام  ان کوچهيرامون ارک که روسيپ

ک ي جا نيدر ا. شدند ياز دو سو کشته م ياپيراندند و پ يکنان آنان را پس م جنگ
جا را  انداخته آن يک مرد سلماني ي خود را به خانه ]يسرباز روس[دسته از سالدات

مجاهدان . ساختند يرش ميک شود آماج تيخواست نزد يسنگر گرفتند که هرکه م
 ي با دسته يليباباخان اردبان ين مير اد. زنديخواستند راه باز کنند تا آنان بگر

گردن گرفت و کسان او پا به جلو گذارده در اندک  ده جنگ با آنان را بهيخود رس
ران يان وين همان خانه است که سپس روسيا. از پا انداختند  ان را همهيروس يزمان
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ک يو در  )۲۴۲:پيشين( .ختنديرا با شاگردش به دار آو يچاره سلمان يساختند و ب
. نمودند يم يگ ستادهيا يشهربان ي ان در ادارهيک دسته از روسي«گر يمورد د

شان را يسو گرد ا سو و آن نيبام و از ا شان رفتند و از پشتيمجاهدان به سراغ ا
رجب . شان را نکشنديمجاهدان خواستند ا. زگاه نداشتنديان گريروس. فراگرفتند

فراوان کرده  يها يريگامان و دل شيپ از يکيآن روز  يها يگ که در مردانه يسراب
ان به سخن پرداخت و يرون آمده با روسيدانست از سنگر ب يم يبود چون زبان روس

شان کم ياز ا يداد که مو از سر کس يمنياشنهاد نمود خود را بسپارد و يشان پيبه ا
ر از يان با تياز روس يکيگفت  يها را م ن سخنيان که اين ميدر ا. نخواهد شد

دند ين را ديمجاهدان چون ا. جا جان داد رتمند افتاد و در همانيانش زد و مرد غده
ان را از پا يک روسيکاي يگ پرداختند و در اندک زماننجستاده به يا گر نهيد

     )  ۲۴۳:پيشين (».زنده نماند يش بودند و کسيپنجاه کس ب. انداختند
امده جنگ يهنوز آفتاب در ن« ،۱۹۱۱دسامبر  ۲۲/ ۱۲۹۰آذر  ۳۰ در روز جمعه      

ها به شراشر  دن گرفته تفنگيها از باغ شمال و از ارک غرنب توپ .ديآغاز گرد
در  ين کويان در ايروس. ماراالن بود يجنگ در سو يامروز سخت. ... برخاست
آمدند زن و مرد و  يدر م يا گفتند و به هر خانه يغ نميها کشتار و تاراج در خانه

خته يرا در تنور انداخته و نفت ر ياريگذاردند و بس يه نمبزرگ و کوچک زند
  )  ۲۴۶:پيشين( ».زدند يآتش م

ها از باغ  توپ. چنان از آغاز روز جنگ در گرفت هم ۱/۱۰/۱۲۹۰روز شنبه «      
ر آتش يدر ز  ارک و باغ  همه ي انهيم يها خانه. شمال و از ارک به غرش آمدند

 يخود را رها کرده به جاها يها زمستان خانه يرمااز مردم در آن س ياريبس. بودند
اب يز در شهر کميها نان ن ر و دار از بسته بودن دکانين گيدر چن. ختنديگر يگر ميد

باز جنگ  ۲/۱۰/۱۲۹۰شنبه  کي« )۲۴۷:پيشين (».بودند يباره در سخت نيو مردم از ا
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ها کشته  ن از روست ۸۵۰تا  ۴/۱۰/۱۲۹۰چه دانسته شد تا  آن« )۲۵۰:پيشين(».آغاز شد
ره يبار چ کيز به يان در تبريروس ۵/۱۰/۱۲۹۰سان از روز  نيبد« )۲۵۲:پيشين( ».شدند

ن حال را يز بدتريد و چند سال تبريده گرديجا برچ از آن يشدند و دستگاه آزاد
 ين روز بود که دو پسر عليو در هم) ۲۷۹:پيشين( ».رخ داد ينيننگ يداشت و کارها

در دهم  و سپس گير دستها شناسانده شده و  به روس يان محلو توسط مزدوريموس
   .ختنديبه دار آو ۱۲۹۰ماه  يد

را  يوسف هکماواريب يبا دستور صمدخان، نا ۱۸/۱۰/۱۲۹۰روز سه شنبه «در       
با دستور  ۲۲/۱۰/۱۲۹۰شنبه روز « )۳۱۸:پيشين( ».دنديجوجه سر بريدان ويدر م

بود در  يا ساله ۶۰و مرد  يده شديمحمد نامرا که ورثه  يالبيصمدخان، محمد س
نه يروز آد«) ۳۲۰:پيشين( ».از مجاهدان بود يکيدند، او هم يرود سر بر ان مهرانيم
 يشاگرد او و عل يعل جعفر سر تراش و عباسمحمد ان استاديروس ۲۸/۱۰/۱۲۹۰
جا گرفتار کرده  کيرا در   دن بوده و  همهيسر تراش يکه در دکان او برا ينام
خود در  يات جنگيزمان با انجام عمل ها هم روس )۳۲۸:پيشين( ».ودند به دار زدندب
ختن يدار آو هم به ير رشت و انزلها د قطاران آن هم ۱۲۹۰/۱۹۱۱زمستان  ز دريتبر

به تالش رفت که " ه، شخصايکنسول روس نکراسوف« .گان را آغاز کردند رزمنده
د کرد که اگر يان را تهدي، و روستائات هنوز ادامه داشتيمال يها در آن اعتصاب

ه يروس يگر خود را به کنسول يها اتيدر برابر اشغالگران روس مقاومت کنند و مال
  )۴۳۵:نيشيپ(».به وجود خواهد آمد يتر شيب يو خراب يرانيپردازند، و در رشت نه

و  ميرکريرا آقا ميان شهر را به اندوه آلودند، زيباز روس ۵/۱۱/۱۲۹۰روز «      
روز دوشنبه «) ۳۴۱:پيشين( ».ختندويگر به دار آيرا با چهار تن د يعمواوغل محمد
شد،  يده ميپق محمد نامرا که چا يمحمدقفقاز ،با دستور صمدخان ۱۵/۱۱/۱۲۹۰
 يمردم به رو يتماشا ياش برا نهيفرو رفته به س ياو را با خنجر ي ده و کشتهيسر بر
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 ينق ين حاجيهنگام پس ۱۷/۱۱/۱۲۹۰شنبه روز چهار«) ۳۴۹:پيشين( ».ن گذاردنديزم
روز سه شنبه « )۳۶۰:پيشين( ».بام ارک به دار زدند پشت يباال يک تن گرجيرا با 
ان باشد در يک تن از گرجيو  يان باز دو تن را هاشم هراجچيروس ۳۰/۱۱/۱۲۹۰
در  ۱۲۹۰ها در زمستان  که روس يکشتار )۳۶۵:پيشين( ».بام ارک به دار زدند پشت
هدف  يز و مردم عاديگان مسلح تبر که رزمنده نيز آغاز کردند، عالوه بر ايتبر

ز به دار ينرا،  که برنگشته بودند يقفقاز يها کياز بلشو يا خود گرفته بود عده
   .خته شدنديآو

 يک روستاي »بار مجون«ساکن » خان پتروس«به نام  يجوان دالور کُرد ارمن      
ران و يون مشروطه در شمال ايز که جزء انقالبيرتب ين در چند فرسنگينش يارمن
ها بود و  ز در اشغال روسيکه تبر يهنگام يديخورش ۱۲۹۰ز بود و در سال يتبر

پس از محاکمه  شود و يم گير دست، يارتجاع الدوله فئودال فوق صمدخان شجاع
. شود يده مير دوم طناب برشود که بار اول و با يخته ميبه دار آو ،يفرمايش
که خود را  آن ين افتاد و بيپاره شد و او به زمخان  پتروس تن ينيسمان از سنگير«

خت و هر يسمان گسيدو بار ر...  ».ا توان از دست دهد به پا خاستيباخته باشد و 
ن يتر ا اما جالب )۳۳۳:پيشين( ».خان انداختند دو بار آن را بستند و باز به گردن پتروس

چنان آرام و  خان هم خواندند پتروس يکشتن او م ي هداوران را دربار يچون را«که 
خواندند که  يشيسپس چون کش. به خود راه نداد يچ ترسيو ه ينمود يسرد خون
: به او زده گفت يه خان د، پتروسيلرز يش دستش ميسد کشياو را نو يها تيوص
  »!لرزد؟ يتان م کشند و شما دست يآقا مرا م«

اش  نامه تيرد و در وصيگ يش ميلم را از دست کشد خود قيگو ين را که ميا      
د چه پسر باشد و چه دختر ياز او زا يچون همسرم بارور است هر فرزند«: نوشت

او در شگفت  يسرد و خون يرياز دل  همه ».گذارند ]جويي کينه[ »ژيور«نامش را 
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روز  )۳۳۲:پيشين( ».د آمد و او را به همان نام خواندندياز زنش پد يدختر. ... شدند
بيان  »تاريخ هجده ساله آذربايجان«شمار جنگ در تبريز را احمد کسروي در 

  .    توانند به آن رجوع نمايند مندان مي داشته است که عالقه
  

  فتح تهران.۵ 
ران و يه در شمال ايک روسيحزب بلشو ياز اعضا ياريم بسيطور که نوشت همان      

واره در  را هم يرانيا يگان انقالب رزمندهداشتند و  يکيزيجان حضور فيدر آذربا
ک يجاد يم به ايتصم»  بنابراين. دادند ينمود م خود ره يها تيرفت فعال شيجهت پ

ال يتهران، در مشورت با سوس يحرکت به سو" تايدر رشت و نها ينظام يروين
. کردند  يران را به دقت دنبال ميا يدادهايه اتخاذ شد که رويروس يها دموکرات

مقاومت در برابر شاه  يبرا يگر اعتصاب عموميسد که دينو يچ ميل پاولووييخايم
 ي، توجه رفقا۱۲۸۷بهمن/۱۹۰۹ه سال ين جهت ما در ژانويبد: کرد يت نميکفا
ک يبه  يابي کهن، به منظور دست يمبارزات يها خود را به نارسا بودن روش يرانيا
 يک نيرويم گرفتند که يتصم يرانيپس مبارزان ا. ميکامل جلب کرد يروزيپ
گاه  هيروز شود و تکيد با زور اسلحه بر شاه پيبا يکه م ييرويجاد کنند، نيا ينظام
  انقالب: آفاري ژانت( ».دهد يمال ارتش قزاق ما را در تهران گوش يعنيارتجاع  يرانيا

  )۳۲۳:ايران ي مشروطه
ي  عد از خاتمهشش روز ب ،۱۲۸۸ بهشت اردي ۱۵ /۱۹۰۹مه  ۵در   بنابراين       

ت از يخان و تبع فرمي يرهبر ي تبريز، چند صد نفر از انقالبيون رشت به محاصره
ي  وارد مبارزه ،ي مبارزه را تغيير داد بايد شيوهاکنون ها که  بلشويکنمود  ره

 يفرمانده به ابتدا رشت را به تصرف خود در آوردند، سپس ها آن. مسلحانه شدند
 يا  عده راه هم به زده بود، يطلب روسوفيل که ماسک مشروطهفئودال  يدار تنکابن سپه
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، و در مسير خود هطرف تهران حرکت کرد زاده، به يتقتحت نفوذ مبارزين تبريز 
شوند و  يشاه هم وارد کرج م يها ينيرو .ندنک يمتصرف را نيز  شهر قزوين
ا ب يگان انقالب رزمنده يرو شياز پ يريه هم به منظور جلوگيسفارت روس
دار در پاسخ به او گفت که  اما سپه«. شود يوگو م  وارد گفت يخان تنکابن يمحمدول

السلطنه،  در اصفهان، صمصام« )۳۲۴:نيشيپ(»را ندارد يانقالب يقدرت بازگرداندن قوا
از اروپا بود تا به  ظر بازگشت برادر خود، سردار اسعد،منت يارير بختيس عشايرئ

که سردار اسعد در اروپا  يهنگام. تهران را بدهد يافراد خود فرمان حرکت به سو
کرد،  يدار ميران لندن مذاکره و ديا ي تهيکم يو اعضا يديخواهان تبع با مشروطه

پشت آن و از  يدر عمواوغليو ح شد يانجام م سير نظر انگليها ز مذاکره ي همه[
و از به اصفهان رفت  دموکرات اليسوس حيدر عمواوغلي .]خبر نداشت آن، پرده

 )۳۲۴:نيشيپ( ».ي جنبش مشروطه حمايت کنند ها خواست که از اعاده بختياري
، ابتدا شهر اصفهان انگلوفيل سردار اسعد فئودال يبه فرمانده نيز ها يبختيار  بنابراين

ند، و به طرف قم به اينم يمخود را حاکم بر اصفهان  ي را تصرف کرده و نماينده
 يها ينيرو ،۱۹۰۹ژوئيه  ۱۳/ ۱۲۸۸تيرماه  ۲۲وز ر در .دهند يخود ادامه م حرکت

  .زنند يماردو شهريار  رسند و در يبه هم م تهران يدو سردار فئودال در نزديک
او را در  تحت فشار روس و انگليس که موقعيت شاه محمدعلي از طرف ديگر،      

کاف همين امر سبب ش. پذيرد فرمان دادند که مشروطه را به يديدند به و خطر مي
زاده و دوستانش از انجمن تبريز،  تقي. در مبارزين رشت و تبريز براي فتح تهران شد

ن مستقر زاده به رهبرا ي تقي نامه«. ۴۰پاسخ مثبت دادند شاه محمدعليبه چراغ سبز 

                                                 
ها و  هاي الزم در جهت گسترش و تداوم مشروطه را جناح چپ انجمن ترين فعاليت بيش - ۴۰

هاي  اما رهبري و هدايت نيروي. دادند هاي راديکال ديگر عصر مشروطه، انجام مي تشکيالت
ناليست و ناآگاه جنبش مانند انقالبي را در دست نداشتند، چتر رهبري در دست جناح ناسيو
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هاي قبلي  زاده از آرمان دهد که قبل از فتح تهران در تيرماه، تقي نشان مي در قزوين
اي  بود و اميد خود را به امکان دگرگوني ريشه جنبش مشروطه دست شسته

 يگفت که مردم هر قدر هم قربان يزاده م يتق .اجتماعي در ايران از دست داده بود
ل يا] رانين ايساکن[اش سکنه...  »اند باز هم دزد و مغرض«ثار کنند، يدهند و ا
 است که من از ياوصاف ينش دارايغماگر و اغلب مجاهديو  ين وحشيچادرنش

روي جنبش مشروطه به  زاده معتقد بود براي پيش تقي )۳۲۶:پيشين(».ذکر آن خجلم
نياز دارد و نه ] ها ها، ليبرال داران، فئودال خوان زمين هب[گان ايران  اتحاد با نخبه
و  »عجله و تندروي«زاده انقالبيون عازم فتح تهران را به  تقي. وران و پيشه  کارگران

                                                                                                                 
فقط از منظر . ستارخان بود که دو نفر اخير فاقد آگاهي سياسي، اجتماعي الزم بودند و زاده تقي

ها را به عنوان رهبران جنبش  عملي و مبارزه مسلحانه داراي توانايي بودند که همين روش، آن
ند در مبارزه طبقاتي تا حد مشخصي ک حکم مياو زاده به  پايگاه طبقاتي تقي .مشروطه علَم نمود

دهد، در غير اين صورت به دامن دشمن پناه  تامين شد، همراهي جنبش را ادامه  اش که منافع
توسط  و باقرخان ستارخان. طور که پناه برد و از انقالب اجتماعي وحشت داشت همان. برد مي

ها تحت  آن. اد راديکالي نبودندافراين دو  .ه شدنداز تبريز بيرون راند و انگليس سفارت روسيه
عنوان نمونه با يکي از رهبران  به.تاثير موج انقالبي عصر خويش، وارد مبارزه شده بودند

قيم در تبريز به صرف غذا با باقرخان و افرادش دعوت م] حزب داشناک[ناسيوناليست ارمني 
با اين وجود !! مسلمان نبودنداي بنشينند، چون  ي جداگانه ها خواستند که بر سفره شدند اما از آن

هاي مختلف قومي کاست و  جنبش انقالبي مشروطه از ميزان عداوت و جدايي در ميان گروه
زيرا ايرانيان، ارمنيان، گرجيان و يهوديان در . جايگزين آن را فرهنگ انترناسيوناليستي قرار داد

در جريان انقالب مشروطه حداقل بيست و دو انقالبي خارجي . کردند زير يک پرچم فعاليت مي
هاي  ي بلشويک فرمان دستگيري بقيهتبريز  ي حکومت تزاري در بعد از مداخله. بودند  جان باخته
هاي  ي انجمن تبريز به صورت گروه اما به وسيله. کننده در انقالب مشروطه، صادر شد شرکت

گير و به سيبري  دستاي هم  کوچک و مخفيانه از طريق رود ارس به منزل خود بازگشتند و عده
 )۳۱۲:ايران ي مشروطه انقالب: آفاري ژانت( .تبعيد شدند
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ين متهم کرده بود، اما رهبري مجاهدين اين اتهام را رد ايجاد آشوب و غارت قزو
  .کرد
و  نددش وارد تهران  ،۱۲۸۸تير  ۲۲ /۱۹۰۹ هيژوئ ۱۳ در« يانقالب گان رزمنده      

خواهان  سه روز بعد مشروطه .ندستپيو ها  ها بودند به آن که منتظر ورود آن مردمي هم
به قتل  يان کسيياز اروپا" ظاهرا اما .نددش نفر از طرفين کشته  ۵۰۰. روز شدنديپ
جنگ هيچ  چهار روز طور در جريان ي متعجب شدند که چهمقامات انگليس .دينرس

 يسلطنت ها صورت نگرفت اما قشون غارت و چپاولي توسط مجاهدين يا بختياري
شاه به سفارت روسيه پناهنده شد و بريگارد قزاق به فرماندهي . شهر را غارت کرد

   )۳۲۸ص :پيشين(».تسليم شدژنرال لياخوف 
گاد قزاق يه، قبول کرد که اگر برياخوف، پس از مشاوره با حکومت روسيل«      
رهبران . بس شود رد، آتشيپذ د آن را بهينخورده بماند و حکومت جد دست
تهران به  يشهربان ي فهيرفتند و وظيشنهاد را پذين پيل ايخواه با کمال م مشروطه
که  يتيب، مسئولين ترتيبه ا. واگذار شد] خان فرمي ياندهبه فرم[گاد قزاق يبر
ها قرار  ار آنين در اختيمجاهد يارتش انقالب ي روزمندانهيست پس از ورود پيبا يم
بود و تا چند  ۱۹۰۸/۱۲۸۷ يکودتا يگاد قزاق محول شد که مجريرد، به بريبگ

   )۳۲۹:نيشيپ(»ديگجن يها م با آن ين در کنار قشون سلطنتيساعت قبل از ورود مجاهد
و  زماني که يک جنبش انقالبي از رهبري طبقاتي و آگاه خود برخودار نباشد،      
وچهار ساعت  پيروزهاي آنان طي بيست نداشته باشد، يدرست و مشخص ياستراتژ

بعد از تحصن شاه در سفارت روس، لياخوف دشمن مشروطه  .به يغما خواهد رفت
رود و شمشير خود را از  مي ۴۱روسي به بهارستانبه اتفاق سفير روس و يک افسر 

                                                 
مجلس عالي  وگان دوره اول مجلس، گرد آمده،  نماينده از ميان نماينده ۲۰، پس از فتح تهران ۱۲۸۸تيرماه  ۲۸ - ۴۱

 .درصد فئودال بودند ۴۹ي سوم  درصد و دوره ۳۰ي دوم  درصد، دوره ۲۱اول  ي هگان دور نماينده .را تشکيل دادند
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. نهد دار تنکابني بر زمين مي کمر باز کرده، به عنوان تسليم مقابل سردار اسعد و سپه
به «: گويد بندد و به او مي شمشير را بر کمر لياخوف مي" سردار اسعد هم مجددا

مجري   براينبنا ».ي سربازي خود عمل کرده و ايرادي به وي نخواهد بود وظيفه
و به توپ بستن مجلس که تا چند ساعت قبل در کنار قشون سلطنتي  ۱۹۰۸کودتاي 

  .گردد يجنگيدند، منزه شده و آزاد م بر عليه مجاهدين شمال و جنوب مي
   

  
  کلنل لياخوف

  
نفر  ۲۰متشکل از » العاده فوق يعال ي تهيکم«زاده  سلطان ي به گفته عالي مجلس      
به  آنان بود، جزء يزاده تاجر ليبرال آذربايجان يکه تق گان مجلس اول ندهياز نما
و  گردد يمتشکيل ، تهران بهارستان در ۱۲۸۸تير  ۲۸ در نواب يقل نياست حسير

 محمدعلي خود،تصميم نخستين در و  امور کشور را در دست گرفته ي اداره" عمال
د خروج ينشاند و به ق يم او يبه جا را احمدشاه، اش ساله ۱۲پسر و  ۴۲را خلع شاه 

                                                 
فقط «:هنگامي که محمدعلي شاه از تخت به زير کشيده شد مجله مالنصرالدين به طنز نوشت– ۴۲

خدا شاهد است . قدر ناراحت شدم داند وقتي محمدعلي شاه را از تخت پايين کشيدند چه خدا مي
وارث تاج دارا و اردشير شود تحمل کرد که  طور مي چه. ام اشتها شده ام بي از وقتي خبر را شنيده
روس بسپارند تا ببرندش در يکي از روستاهاي روسيه بزباشِ کلم ] سرباز[را به دست دو سالدات

 )۶ص:۲۸ش:۱۹۰۹ژوئيه  ۱۲:مالنصرالدين(».بخورد
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ن يياو تع يانه برايسال يعنوان مستمر نگ، بهيره استرلير لهزا ۶۵ران، يشاه از ا يفور
هيئت مديره موقتي دوازده نفره تا زمان تشکيل سپس يک  يعال ي تهيکم .دننک يم

اعضاي هيئت مديره عبارت بودند . انتخاب نمود کشور را اداره کند، ،مجلس دوم
وزير داخله،  ودالفئ وزير جنگ، سردار اسعد بختياري فئودال يتنکابن دار سپه: از
الدوله، سليمان  الدوله رئيس و نايب رئيس سابق مجلس، وثوق زاده، صنيع تقي
ي  نماينده و چند ]۱۳۲۰رکل حزب توده در سال يدب[!ي راديکال کندري شاهزادهاس

لدوله و نصراهللا تقوي االملک، مستشار قلي نواب، حکيم مجلس اول، از جمله حسين
اين  ۱۹۰۹/۱۲۸۸در تابستان . دين گيالن و آذربايجاني ارتش مجاه و دو نماينده

را محاکمه و  اهللا نوري فضل شيختشکيل و چند نفر از جمله را هيئت يک دادگاه 
ران يد ايخ جديسابقه در تار يب يدادياهللا رو فضل محاکمه و اعدام شيخ« .اعدام کرد

و باسوادتر و آمد  يتهران در آن زمان به شمار م ين روحانيتر يعال ينور. بود
اتهام او مشارکت در قتل چهار . شد يمحسوب م يو بهبهان ييورتر از طباطبا سخن
م ي، در حرم حضرت عبداعظ۱۲۸۶ اسفند /۱۹۰۹خواه بود که در مارس  مشروطه

 يبهبهان يميدوست صم يم زنجانيخ ابراهيش[ يزنجان .متحصن شده بودند
ضد مشروطه را برشمرد،  يها ينيرو با يگوناگون نور يوندهايپ .]العموم بود يمدع
خود دفاع  يها از اقدام ينور. استنطاق کرد يطور جد به يمنصفه از نور ئتيو ه

به هر  يممتاز خود حق داشته از اصول اسالم ينيت ديل موقعيکرد و گفت که به دل
. مجرم شناخته و به مرگ محکوم شد ينور. که صالح بداند محافظت کند ينحو
"  بايد تقريي، با تا۱۲۸۸ مرداد ۹ /۱۹۰۹ هيژوئ ۳۱در  يه اعدام نورک آن تر بيعج
وارد  يها خواه عتبات فتوا دادند و اتهام مشروطه يعلما. مردم به اجرا در آمد ي همه

ن يخطوط تلگراف ب. تش صحه گذاشتنديد کردند و بر محکومييرا تا يشده بر نور
با  يد حکم نورييتا يتواند برابود تا هرکس ب يک روز باز و مجانيتهران و نجف 
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، که از يبه نام مهد ياز پسران نور يکياند که  گفته. مراجع برجسته مشورت کند
محکمه  .ت کرديحما پدر خود ز از حکم اعداميخواهان ثابت قدم بود، ن مشروطه
انجمن  ياصل ي گرداننده يچ رهاشم دوهيگر را هم اعدام کرد از جمله ميپنج نفر د
  )۳۳۵:آفاري(».زيتبر ه درياسالم

  

  
  از فاتحان تهران ]نشسته چپ[و سردار اسعد ]نشسته راست[خان يپرم

  
درصد  ۲۹با  بود، يتر انقالب که از مجلس اول کم مجلس دوم ۱۲۸۸در آبان       

 شاه گان دستگاه قديمي حکومت  درصد وابسته ۲۴درصد روحانيون،  ۲۸فئودال، 
درصد هم از طبقات فرودست  ۳صناف، درصد ا ۴درصد تاجران،  ۷مخلوع، 
رأي  يتنکابن دار مجلس بالفاصله به کابينه سپه. گشايش يافت )۳۴۰:پيشين( جامعه،

يازده افسر سوئدي . را رئيس نظميه تهران قرار داد ]يفرم[خان اعتماد داد و يپرم
رياست   مالي آمريکايي به  و شانزده متخصص براي ايجاد نيروي ژاندارمري

بعد از مدتي  .براي سازماندهي مجدد نظام مالياتي استخدام کرد شوستر  مورگان
، حاکميت خود را مسجل يافتند، به انقالبيون فاتح تهران، ديجد که حاکمان مرتجع

  .مستقر در پارک اتابک حمله بردند که در ادامه به آن خواهيم پرداخت
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در تير پذيرفت و  ا نهبر خلع خود ر يمبن يشاه مخلوع تصميم مجلس عال اما      
گيري  با لشکري از عشاير ترکمن، شاهسون و کُرد براي بازپس ،۱۹۱۱ژوئيه  /۱۲۹۰

پسر دوم  ۴۳ميرزا ساالرالدوله ابوالفتحدر نخستين مرحله، . سلطنت در ايران ظاهر شد
 هم يمدت يو برا بود يبيمار روان يشاه که فرد شاه و برادر محمدعلي مظفرالدين
بازگرداندن سلطنت به  يغرب ايران را به عهده داشت، برا يها التيا يران حکم

سنندج را به تصرف خود در شهر به حمايت از او برخاست و  يبرادرش محمدعل
اما . کاري و او را به سلطنت بازگردانند از مجلس خواست تا با برادرش هم. آورد

  .ايران شدشکست خورد و مجبور به فرار از ش ببرد، ياز پ ينتوانست کار
] ترکيه[توسط دولت عثماني  ،هر دو برادر در خارج از کشور، ومين مرحلهد      

ر را گردآوري و وارد غرب ايران شدند و لشکري از ايل کلهر، جاف، سنجابي و لُ
سپس با حدود سي هزار نفر نيرو، . دنتصرف کنز ينکرمانشاه و همدان را  ندتوانست

خواهان و نيروهاي  نگ دوم بين مشروطهج. ندبه سوي تهران رهسپار شد
در گرفت، نيروهاي ساالرالدوله به سختي شکست  ساالرالدوله در نزديکي ساوه

  .موفق به فرار به کشور ترکيه شدندبار دوم  يبراخوردند، که در نهايت 
آوري کرد و به  به کردستان رفت و لشکري جمع سومين مرحله، ساالرالدوله      

ن نبرد يخان که در ا پرمي. درگير شد خان يپرمنيروهاي  باهمدان تاخت، و 
قفقاز  يها کياز بلشو خان يگرکشته شد،  ،۱۹۱۲مه  ۱۸ -۲۸/۲/۱۲۹۱ تاريخ در

                                                 
و  »سر سبک ي زاده شاه«از او به عنوان  کسروي. شاه، بيمار رواني بود ابوالفتح ميرزا ساالرالدوله برادر محمدعلي - ۴۳
حکومت همدان و کردستان  ۱۲۸۴/۱۹۰۵ سالدر . ندنک ياد مي »ديوانه«از او به عنوان  مورگان شوستر و »مغز سبک«

: نويسد مردوخ مي. ولي بعد از مدتي موافقت کرد و به کردستان رفت، راضي نشدند، ابتدا ناز کرد و را به او داد
کرد که به خاک  داد و با دست هم اشاره مي که خودش امر مي، از توي کالس]سنندج[ هنگام رسيدن به ميان کسبه«
از خاک افتادن  زاده خود شاه. مردم بيچاره هم به خاک افتاده و زمين اطاعت را بوسيدند! فتيدا فتيد، به خاک بيا بي

راز خانه را داشت، امر داد، د خان شجاع لشکر اردالن را که رياست توپ خانه مرتضي به توپ. خنديد مردم مي
 ».کشيدند و کتک کاري کردند که چرا توپ کم صدا بود
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گان مسلح به جنگ با  رزمنده ياو را بر عهده گرفت و ضمن سازمانده ينيجانش
الن يودال گداودخان کلهر فئساالرالدوله؛  يها ياز نيرو. ساالرالدوله ادامه داد

خورده  خود را شکستاطراف همدان پسرش در  راه همبه  ،در استان کرمانشاه غرب
ده ياو را خربا وعده رشوه  يدولت يها ينيروچون  ؛دونم  ينينش د و عقبرک اعالم 

د که شو يرشوه در کرمانشاه، متوجه مپول  يباز کردن گوناما هنگام بودند، 
 ي پردازند که در گردنه يخان م يگ با گراست، دوباره به جن ياش تقلب همه
شود و خودش هم  يپسر داودخان کشته م ،کرمانشاه شهرستان صحنه دسرخيب

خواه تحت  مشروطه يها يب نيروين ترتيبد. رديم يشود که سپس م يم يزخم
کرمانشاه را از وجود  ،۱۹۱۲مه  ۳۱/ ۱۲۹۱خرداد  ۱۰در خان  يگر يفرمانده
ي کرمانشاه ۴۴ارمحمدخانين جنگ يدر ا .دننک يمپاک  او يايو بقا وانهيزاده د شاه
ت کرمانشاه يحاکم يطين شرايدر چن .ديجنگ يم ه ساالرالدولهيعل ،شيروهايبا ن هم

ت يضد ي جهيدر نت. شود يفئودال و دوست ساالرالدوله سپرده م يبه فرمانفرما
 يها يبا نيرو اهر همخان  يرزمنده فاتح کرمانشاه، گر يها يبا نيرو ۴۵فرمانفرما

                                                 
ي لَک زردالن پيشکوه، بعد از به توپ بستن مجلس  هاي طايفه کرمانشاهي از خان يارمحمدخان - ۴۴

. ، به همراه ستارخان و باقرخان به تهران رفت۱۲۸۸اسفند  ۲۸در . به تبريز رفت و به ستارخان پيوست
مردم کرمانشاه به . به خارج تبعيد شد ۱۲۹۰فروردين  ۱۳در . زداشت شدبا ۱۲۹۰و در اول فروردين 

سپس به دفاع از محمدعلي شاه مخلوع . لغو اخراج کرد" هواداري وي برخاستند و دولت ناچارا
 ۱۳برخاست و با ساالرالدوله هم دست شد و با فرمانفرما حاکم کرمانشاه درگير جنگ شدند که در 

کاري داشته و  بوستان يارمحمدخان »معمران«ي  گفته به بنا .پزخانه کشته شد هدر بازار کلوچ ۱۲۹۱مهر 
اگر سيه دراري، قرمز بپوشي ـ هر يارممدخان خربزه «: مخالفانش تصنيفي ساخته بودند براين اساس
 ).يارمحمدخان خربزه فروشياگر لباس سياه در آوري و قرمز به پوشي، همواره (»فروشي

. بود  دوران احمدشاه  وزير ي قاجار و نخست زاده شاه]۱۳۱۸_ ۱۲۳۱[فرمانفرما ميرزا عبدالحسين- ۴۵
هاي بزرگ ايران، که امالک وسيعي در آذربايجان، کرمانشاه، کردستان، فارس،  از فئودال

ي فئودال جديد، رضاخان  هاي فرمانفرما به وسيله ثروت و زمين. کرمان، کرج و تهران داشت
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کرمانشاه را به قصد تهران ترک  ،۱۹۱۲سپتامبر  ۲۲ -۳۱/۶/۱۲۹۱تحت امرش در 
الن يگ ييروا از طرف دولت به فرمان يوانه بعد از مدتيساالرالدوله د. کنند يم

ماهانه او را روانه  يعال يمنسوب شد که قبول نکرد، اما دولت با پرداخت مقرر
باز هم به   جهاني اول هنگام جنگ !لذت ببرد يگ تا از زندهخارج کرد که 

  .کاري از پيش نبرد آمد اما  ايران
در پي . قواي انگليس در بوشهر پياده شدند ،۱۹۱۱اکتبر / ۱۲۹۰در مهر و اما       

با  هاي تزاري ورگان شوستر، روستوسط م السلطنه زاده شعاع مصادره اموال شاه
ار تصميم در مورد استخدام مستشاران اخراج شوستر و اختي ۴۶اعالم اولتيماتوم

                                                                                                                 
رئيس " رضاخان قبال. [ه رضاخان، از خشم و غضب او دور ماندبا رشوده دادن ب. تصرف شد
کرمانشاهي و ساالرالدوله در کرمانشاه و  جنگيدن با يارمحمدخان]. ي فرمانفرما بود قراوالن خانه

پنج همسر رسمي داشته که . دايي محمد مصدق بود. کردستان در زمان احمدشاه در کارنامه دارد
 .پدر سي فرزند بوده است

ساعت براي قبول اين سه شرط  ۴۸طي اولتيماتومي به دولت ايران  ۱۲۹۰روز هشتم آذر ماه  - ۴۶
 -۲ اخراج مورگان شوستر و هيات مستشاران آمريکايي از ايران -۱ :به دولت ايران مهلت داد

پرداخت  -۳ کسب موافقت قبلي دولتين روس و انگليس براي استخدام اتباع خارجي در ايران
به دنبال رد اولتيماتوم سربازان روس از تبريز و رشت  .ت لشکرکشي روسيه به ايرانهزينه و خسار

 ۱۲۹۰آذر  ۲۴به سمت قزوين حرکت کردند و سفارت روس طي يادداشت شديداللحني در روز 
روز  ۶به دولت ايران اولتيماتوم داد که اگر دولت شرايط روسيه را نپذيرد، روسيه ظرف  "مجددا

الوزرا در اين  السطنه رئيس ناصرالملک و صمصام .را وارد تهران خواهد کردچهار هزار سرباز 
خان رئيس نظميه خواستند که ساختمان مجلس را محاصره و تهديد کند  شرايط بحراني از يپرم

مجلس به . ها نشوند، مجلس را خواهد بست گان حاضر به قبول اولتيماتوم روس هکه اگر نمايند
ار تام داد که در اين مورد با دولت مذاکره کند و اين هيات سرانجام يک هيات پنج نفري اختي

درنگ قبول اولتيماتوم را به  دولت بي. اي جز قبول اولتيماتوم روس نيست قانع شد که چاره
به مورگان شوستر ابالغ شد که از سمت  ۱۲۹۰آذر  ۲۸سفارت روس اعالم کرد و عصر روز 



۱۳۱ 

زير بار اين اولتيماتوم نرفت، اما حاکمان، ] دوم[مجلس . خارجي را خواستار شدند
  .ها موافقت کردند گان را تهديد و با شرايط روس مجلس را تعطيل کرده و نماينده

وارد رشت شدند،  يسرباز روس ۲۵۰۰ش از يماتوم روس، بيزمان با اولت هم      
را در رشت و  ييها منطقه شمال، خانه ياشغال طوالن ينيب شيبا پ يسران روساف
که خبر  يوقت ].ران ماندنديدر شمال ا ۱۹۱۷تا انقالب اکتبر [ .اجاره کردند يانزل

ه، ياروپا، ترک[ران و جهان يي در اگان افت، موج اعتراض همهيالن انتشار ياشغال گ
شمال و  گر دريد يراز و شهرهاي، شن، مشهددر تهرا .باال گرفت] مصر، هند، قفقاز

ه در يدر اروپا هم مخالفت با دخالت روس. ماتوم برخاستنديجنوب به مخالفت با اولت
اروپا  ي، محافل مترق۱۲۹۰ آذر /۱۹۱۱ در سراسر ماه دسامبر«. ران بلند شديا

 يها دموکرات اليسوس. ران برپا کردنديت از ايدر حما ياجتماعات و تظاهرات
گرد آوردند تا  سي، در پار۱۲۹۰آذر ۲۵ /۱۹۱۱ دسامبر ۱۹نفر را در  ۱۸۰۰ه يسرو
از جانب حزب  چيل پاولووييخايم. مخالفت کنند يماتوم حکومت تزاريبا اولت
به  کارل مارکس ي نوهژان لونگه ه، يروس يدموکرات کارگر اليسوس
ال يزب سوسگان ح ندهيز نمايست فرانسه، و نياليحزب سوس ياز سو يگ ندهينما

ال دموکرات آلمان، يست لهستان، و حزب سوسياليه، حزب سوسيونر روسيرولوس
  :ران فرستادير را به مجلس ايشنهاد لونگه، کنفرانس تلگراف زيبه پ. حضور داشتند

 ي، و ارمنيتواني، لي، لهستانيوديه، ي، روسيشهروند زن و مرد فرانسو ۱۸۰۰«      
سم يکه تزار يتيدان، با اظهار تنفر نسبت به جنامن مجتمع در تاالر انجمن دانش

                                                                                                                 
ها و انتقادات شديد  مخالفت. چه زودتر از ايران خارج شوددار کل معزول شده و بايد هر خزانه

مجلس به دولت ادامه يافت و سرانجام ناصرالملک با اختيارات سلطنتي خود مجلس شوراي ملي 
با اين حال نيروهاي روس، تبريز و زنجان و رشت را اشغال . شوستر هم اخراج شد ،را منحل کرد
 .ها هم جنوب را تصرف کردند انگليسياي از اهالي را کشتند و  کردند و عده
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شود،  يران روا داشته ميا بر ضد حقوق مردم ايتانيبر يپلماسيد يدست ه با هميروس
خود را نسبت به  يدرد برادرانه و هم يگ بسته نگ هميتيحاضران در م. کنند ياعتراض م
  ».دارند يم ميران تقديا يو اجتماع ياسيس ي ندهيو آ يدفاع از آزاد يشما برا ي مبارزه

ه يکه در اثر فشار روس] ها بود انجمن ي که گل سر سبد همه[ز يانجمن تبر«      
م نشود يف شده بود، به تهران فشار آورد که تسليضع ياسيورشکسته و از لحاظ س

ها خواست تا به اعتراض  مختلف ارسال کرد و از آن يها التيبه ا ييها و تلگراف
م اجناس و ياندرکار انجمن مخدرات وطن، تحر از زنان دست يبعض. ملحق شوند

 يها يران ت کردند، تظاهرات برگزار کردند، سخنيرا هدا يخدمات خارج
زنان به  يها گروه. انجام دادند، و از مجلس خواستند که مقاومت کند يعموم
بر درخواست  يمبن ييها زنان اروپا تلگراف يها هياروپا و اتحاد يکشورها
  )۴۳۰:نيشيپ(».ارسال کردند يگ ستهب هم

دستور ناصرالملک  به ،۱۹۱۱دسامبر  ۱۸ /۱۲۹۰آذر  ۲۶مجلس دوم در       
را مدافعين داخلي روس و انگليس از سردار يز .کار خود پايان داد السلطنه به بينا

ها و بسياري ديگر، کم نبودند که اهداف خود  الدوله اسعد بختياري گرفته تا وثوق
ختن پس از براندا. کردند با دو دولت روس و انگليس هماهنگ و اجرا مي" اقيرا دق

. گان در امور داخلي ايران به اوج خود رسيد گانهمجلس و راندن شوستر دخالت بي
گر خود به مراکز مورد نظرشان، ابتدا  ها به منظور انتقال نيروهاي سرکوب آن
 -آهن خرمشهر  ها امتياز راه يسيجلفا و سپس انگل -آهن تبريز  ها امتياز راه روس
د ايران را وادار کردند که سياست خود را با يآباد را گرفتند و دولت جد خرم

   .۴۷، هماهنگ سازد۱۹۰۷قرارداد 

                                                 
، توافقنامه ديگري ميان روسيه و بريتانيا امضا شد که براساس آن دو کشور ۱۹۱۵در سال  - ۴۷
آنان مقرر شده بود، گسترش  ۱۹۰۷چه در پيمان  توانستند نفود خود در ايران را بيش از آن مي
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م در يطور مستق ون بهيون عاميالت اجتماعيتشک با راه هم يعمواوغلدرخان يح        
کار  افظهمح دوم يل مجلسبعد از فتح تهران و تشک اما. فتح تهران شرکت داشت

ت يک حاکميکه اکنون شر زاده ها تقي ها و در راس آن ليبرال ي استثمارگر، طبقه
الت يتشکدرخان و يق حيش را از طريکارها ي روز همهيد شده بود و تا ديجد
حزب دموکرات  يعنيدش يالت جديبرد خود و تشک يش ميون پيون عامياجتماع
  ي در جامعهها جدا شد، زيرا  صله گرفت و از آنفا عاميون اجتماعيونبا " عمال

هاي ايراني همانند همتايان اروپايي خود تا  اين يک قانون است که ليبرالاستثمارگر 
ها  اي به شغل استثمارگري آن کنند که خدشه حدي در جنبش اجتماعي شرکت مي

اما حيدر . ستها انقالب مشروطه به پايان رسيده ا از منظر آن  بنابراين. وارد نشود
هاي  هم خط بود، سعي کرد بين جناح »ضدامپرياليستي استالين«عمواوغلي که با تز 

اي صورت گيرد و جدايي بين حزب  مذهبي و غيرمذهبي جنبش مشروطه مصالحه
ي عيني و  در حالي که زمينه. صورت نگيرد عاميون اجتماعيونزاده و  دموکرات تقي

تواند  اي نمي داد که مصالحه طبقاتي نشان ميي  طبقاتي جامعه در روند مبارزه
  .صورت بگيرد

، ستارخان و ها و اشراف قاجار فئودال  تح تهران و تقديم آن بهباز هم بعد از ف      
باقرخان در حکومت جديد منصبي به دست نياوردند و احترام درخوري چه در 

به ] بختياري[اسعد فئودال اما سردار . شان قائل نشده بودند تبريز و چه در تهران براي

                                                                                                                 
به  داري نيروهاي خود و هزينه نگه تري براي خود قائل شده حقوق و امتيازات ارضي بيش. دهند

اصفهان را  ،قم و کاشان و نطنز، شرق آذربايجان، گيالن ها روس. گردن دولت تهران گذاشتند
اشغال اهواز را  جنوب کشور، بوشهر، برازجان و جزيره خارک، ها انگليس. اشغال کردند

و  ه تصرف نيروهاي عثمانيآذربايجان غربي، کردستان، کرمانشاه، همدان و بروجرد نيز ب. کردند
 .درآمدآلمان 
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افزايش نفوذ ايل بختياري در حکومت جديد سبب ناخرسندي . مقام وزارت رسيد
   .دو سردار تبريزي شد

 يها مندان، مقام بود، ابتدا به سراغ ثروت ياش خال د که خزانهيدولت جد      
ن يز اانگلستان ا. نديها خواست که به خزانه کمک نما گر قاجار رفت و از آن غارت

جورج « ؟ندا هرفت  به سراغ طبقات فرودست جامعه چرا ها آنکه عمل برآشفت 
دار و سردار  با سپه يا س در تهران، که روابط دوستانهير مختار انگلي، وزيبارکل

انداخت  يت ممتاز توانگران را به خطر ميد که موقعين اوضاع جدياسعد داشت، از ا
، بر ۱۲۸۸ مرداد ۲۸ /۱۹۰۹ اوت ۱۹در  ن فشاريد در اثر ايدولت جد. برآشفت
دست بود و يان طبقات تهيات به زين ماليات بست، که اياک و نمک ماليالکل، تر

  )۳۳۶:نيشيپ(».ده شديعد يها اعتراض ي هيما
  

  سرکوبي انقالبيون.۶
ي فئودال  گيري ارتجاع و طبقه هم با قدرت ۴۸چه نوشتيم، مشروطه دوم بنا بر آن     

و  همواره براي برقراري ديکتاتوري يدر جوامع استبداد .ذاشترو به افول گ
ابتدا حمله به منابعي که سبب آگاهي و افشاي ديکتاتورها  ي، اجتماعياسياستبداد س
هايي که  به همين دليل مطبوعات و روزنامه. شود، جزو اولين اقدامات است مي

پس از صدور دستور  نو ايران .شوند گرانه هستند، توقيف مي داراي اهدافي آگاه
در . را چاپ کرد »شود حمله از مطبوعات شروع مي«اي با عنوان  تعطيلي، سرمقاله

                                                 
ي اول از امضاي مشروطه توسط مظفرالدين شاه   مشروطه. ۱ :جنبش مشروطهسه دوره  – ۴۸

ي دوم از فتح  مشروطه. ۲ باران مجلس توسط محمدعلي شاه؛ و گلوله ۱۲۸۶/۱۹۰۷تا  ۱۲۸۵/۱۹۰۶
. ۳ سوم اسفند رضاخان؛ و کودتاي ۱۲۹۹/۱۹۲۱تا  ۱۲۸۸/۱۹۰۹تهران و خلع محمدعلي شاه در 

 .و سرنگوني مصدق ۱۳۳۲/۱۹۵۳تا  ۱۳۲۰/۱۹۴۱ي سوم از اخراج رضاخان  مشروطه
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اين سرمقاله نوشته شده بود که آزادي مطبوعات را به هر قيمتي بايد حفظ کرد، 
ي دفاع از حقوق انساني و دشمن اصلي استبداد نوخاسته به شمار  زيرا نخستين وسيله

 ،هاي تاريخي قبلي که در مطبوعات اين دوره فراوان بود به نمونهنو  ايران. رود مي
ي  اشاره کرد و نوشت که مطبوعات صداي مردم هستند و حمله به مطبوعات نشانه

وقتي ناپلئون به قدرت رسيد، وقتي  .هاي مترقي است آغاز دور شدن از سياست
رکيه، اقدام ي محمد پاشا در ت سلطان عبدالحميد عثماني عليه حکومت مشروطه

روسيه را به  ۱۹۰۵کرد، وقتي حکومت روسيه تزاري تصميم گرفت دوماي اکتبر 
مجلس اول را به توپ  شاه محمدعليبنيادي پوشالي تبديل کند، و باالخره وقتي 

مردم . هاي ضدانقالبي خود را آغاز کردند با حمله به مطبوعات، اقدام  بست، همه
را  ۱۲۸۷ تير /۱۹۰۸القدس در ژوئن  ل و روحانگيز سردبيران صوراسرافي قتل غم

ارتجاع نخستين . طور شده است وقت اين  جا و  همه در  همه. استفراموش نکرده 
خواهند  هوقتي ب. ي خود را به مطبوعات وارد آورده و اين هم طبيعي است حمله

آن نمايند دهان  جانيان مي اول کاري که که او را بکشند آدمي را لخت کنند يا اين
گيرند تا اين که صدا در نياورد و بعد از آن دست و پاهايش را  شخص را مي

  )۳۷۴:ايران ي  مشروطه انقالب:آفاري ژانت( .بندند تا مقابله نکند مي
ني و قمع مطبوعات، اکنون نوبت مجاهدي بعد از استقرار حاکميتي مرتجع، و قلع      

تهران را تبريز  يانجمن ايالت حيدر عمواوغلي و ]ينه رهبر[بود که تحت هدايت 
در  کار و مسلح، که بي  مجاهدين. شدند مي ها بايد مهار آن. فتح کرده بودند

ديدند از منظر  اي براي خود نمي هاي پايتخت پراکنده بودند و آينده خيابان
بايست هرچه  رفتند که مي شمار مي بهها  آن يبراحاکميت جديد، تهديدي عمومي 

. کردند ها در پارک اتابک ميتينگ و تظاهرات برگزار مي آن .ندتر مهار شو سريع
اي را نيز به وزارت  کميته. انداختند آميزي در شهر به راه مي گاه تظاهرات مسالمت
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ها  آن .کردند ي خود را مطالبه مي جنگ اعزام کردند و حقوق و دستمزد توافق شده
گر به هنگام يطه و منابع دمند مشرو که از مخالفان ثروت ييها دند که پوليپرس
در  )۳۸۷:نيشيپ(تهران ضبط کرده بودند، چه شده است؟ ياز رشت به سو يرو شيپ

اي به دزدي  تهيدست بودند و عده" تر مجاهدين کامال بيش ،۱۲۸۹ /۱۹۱۰تابستان 
و هاي خود را در ايران منحل  شعبه عاميون اجتماعيوندر اين زمان . روي آوردند

 ديس از واقعه پارک اتابک و به دستور دولت جدپ[ يدر عمواوغليح
دست اندرکاران مجاهدين يا چيزي  .۴۹فرستاده شد يد اجباريبه تبع ]خواه مشروطه

بسياري از اوباش در لباس . گرفتند اندک بود گرفتند يا اگر مي از حکومت نمي
الح سفارت انگليس و روسيه هم اصرار بر خلع س. گرفتند مجاهدين از مردم باج مي

حکومت  ،۱۲۸۹مرداد  ۳ /۱۹۱۰اوت  ۴در . داشتندرزمنده فاتح تهران  يها ينيرو
هاي خود را  هان تهران صادر کرد تا سالح ساعته خطاب به فاتح ۴۸االجلي  ضرب

   )۳۸۸:پيشين( .تحويل دهند و گر نه اعدام خواهند شد
 يزير طرح يا هنقش زين ستارخان و باقرخان يسرکوب يد برايحاکمان جدو اما       
که ستارخان و باقرخان متوجه بشوند، مرحله به مرحله آن را اجرا  ند بدون آنينما يم
در . شوند يها به پارک اتابک است، موفق م کنند و به مقصود خود که انتقال آن يم

در دوم  از طرف دولت جديد ۵۰ها، مخبرالسلطنه ي اشغال تبريز توسط روس هنگامه
                                                 

يک بار پس . گشت حيدر عمواوغلي بارها متواري شد و دوباره با لباس مبدل به ايران بر مي«- ۴۹
ر از گرفتاري، خود را مأمور خارجه معرفي کرد و به فرانسه صحبت کرد و بدين ترتيب مأمو

صمد (» .حيدر عمواوغلي به پنج زبان آشنايي کامل داشت. دولتي را گول زد و آزاد شد
 )آذربايجان در جنبش مشروطه:بهرنگي

فئودال، ] ۱۳۳۴-۱۲۴۳] [از خانواده صادق هدايت،[قلي هدايت ملقب به مخبرالسلطنه مهدي - ۵۰
ربايجان بعد از فتح تهران و طلبي زدن به چهره، والي آذ خواهي و مشروطه گر، نقاب آزادي حيله

 ۱۲۹۹قاتل غيرمستقيم ستارخان، باقرخان، و قاتل مستقيم، شيخ محمد خياباني، شريک کودتاي 
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جا  نياما در ا. گردد به والي آذربايجان منصوب مي ،۱۹۰۹وت ا ۲۴/ ۱۲۸۸شهريور 
نقالبيون شمال که قزوين را فتح اقبل از فتح تهران م که، يالزم است گفته باش

اي از نيروهاي  ن اردبيل، عدهيها و مرتجع فئودال يکه سرکوب کنند، براي آن يم
جا  ي را به آنزاده از نيروهاي قفقاز خود را به سرپرستي ميرزا محمد حسين

. آورند هاي شاياني در اردبيل به دست مي فرستند که در مدت کمي موفقيت مي
که مردي دلير و پاک بود به گفته کسروي همانند روبسپير بود زاده  نيمحمد حس

باشي بارگاه  مندان و متنفذين فئودال دشمن مشروطه، که خادم که چند تن از ثروت
زاده به عنوان  نيمحمد حس  بنابراين .کند دام ميها بود، اع شيخ صفي هم جزو آن

مخبرالسلطنه که  .ماند يجا م ش در آنيروهايبا ن ۱۲۸۹/۱۹۱۰ل تا سال يحاکم اردب
کند، ستارخان را مامور سرکوب و خلع سالح انقالبيون در  ياخبار اردبيل را دنبال م

سپتامبر  ۹ /۱۲۸۸ شهريور ۱۸ستارخان ساده ضمن پذيرش، در . کند اردبيل مي
از جمله  نفر ۸۰ راه همروز بعد از ورود مخبرالسلطنه به تبريز به  ۱۶، ۱۹۰۹
شود و بدون  اردبيل مي ون حاکم بريانقالب يسرکوب عازم يارمحمدخان کرمانشاهي

 زاده نيمحمد حس[ .کند سالح مي خلع زاده را محمد حسيندرگيري نيروهاي ميرزا
که پي  ستارخان بدون اين] ».ايم ه ما خود بندهدر کمند آور کديگران را «: دگوي مي

 اتسالح انقالبيون اردبيل، ببرد دستور به انجام کار زشت خود مبني بر خلع
دو هدف داشت، يکي  خود از کار مخبرالسلطنه .کند يرا اجرا م مخبرالسلطنه

تواند انجام دهد و  يم يل خود هر کاريز رانده و با ميرا از تبر که ستارخان اين
از اين امر  يعام ستارخان .ل را هم سرکوب خواهد کرديون اردبيکه انقالب نيگر ايد

  .شد رزمان خود هم يسرکوبآگاهي نداشت و با صداقت مشغول 

                                                                                                                 
سال و نيم، صدرات  ۶کننده اعضاي حزب کمونيست ايران در مدت  رضاخان، قاتل و سرکوب

 .ميرپنج در کارنامه ننگين خود دارد در زمان رضاخان



۱۳۸ 

ستارخان و باقرخان يک روز مانده به ن است که ينقشه دوم مخبرالسلطنه ا      
تزاري به تبريز، در حدود يک سال بعد از ورود قشون  ،۱۹۱۰ مارس/ ۱۲۸۹نوروز 

براي وداع با  ۵۱خان جمعيت زيادي از مردم و رجال شهر از جمله يپرمدر حالي که 
ي جمعيت از منزل خود  ستارخان و باقرخان جمع شدند و آنان را در ميان هلهله

در . به سوي تهران روانه کردند هريک با پنجاه نفر از سواران زبده، بيرون آوردند و
را به پارک اتابک ها  آنو  رسند به تهران مي ،۱۹۱۰آوريل _سمار/ ۱۲۸۹فروردين 

کنند و زمينه را براي خلع سالح اين دو و  هدايت مي] محل فعلي سفارت روسيه[
در حقيقت ترس از  هاي مخل نظم، گان فاتح تهران به عنوان نيروي ي رزمنده کليه
خان که نقش  يفرمتوسط  ست سبب شورش و ادامه انقالب شوند،که ممکن ا اين

 راه همهان تهران ايفا کرده بود به  اصلي را در سياست خلع سالح و کشتار فاتح
، ۱۹۱۰اوت  ۶/ ۱۲۸۹مرداد  ۱۴در  .کنند سردار بهادر پسر سردار اسعد، آماده مي

خان يار قديمي ستارخان در تبريز و رئيس  يپرم  جمعاً سه هزار نفر به فرماندهي
را محاصره کردند و پس از چند بار پيغام،  باغ اتابکتهران، ] شهرباني[ي  نظميه

گان فاتح  گيرد و جنگ بين قواي دولتي و رزمنده هجوم نظاميان به باغ صورت مي
نفر  ۳۰ ساعت ۴ي  به فاصله. گردد تهران که حاضر به خلع سالح نيستند، آغاز مي

گيرد، اما  ميستارخان راه پشت بام را در پيش  .شدند گير دستنفر هم  ۳۰۰کشته و 
کند و  روهاي عمارت تيري به پايش اصابت مي ها در يکي از راه در مسير پله

                                                 
خان، از رهبران نظامي انقالب  يپرم  معروف به] ۱۲۹۱_ ۱۲۴۷[گانتاکتسي، يـِپرم داويديان - ۵۱

در رويداد باغ مديريه . سازي، و در کوره آجرپزي کار کرد در اداره راه در گيالن. مشروطه بود
پس از فتح تهران به . فرماندهي ستون سوم حمله و محاصره دارالحکومه رشت را بر عهده داشت

و خلع سالح نيروهاي فاتح تهران شرکت  در واقعه پارک اتابک. شد رياست شهرباني گمارده
 .کشته شد  در نزديکي همدان در مبارزه با ساالرالدوله ۱۲۹۱ارديبهشت  ۲۹در  . مستقيم داشت
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و  گير دستاندکي بعد قواي دولتي او را . مجروح شود و قادر به حرکت نيست
. شوند سالح مي هاي رزمنده هم تسليم و خلع نيرويي  باقيمانده. کنند خلع سالح مي

سال بعد با داشتن چوب در زير بغل  ۴کند،  بت ميستارخان که به زانويش گلوله اثا
  .کند گي فوت مي ساله ۴۸در سن  ۱۲۹۳آبان  ۲۵در 

کاري به حاکمان جديد  قول هم" ستارخان که قبال«سد؛ ينو يم يآفاراما ژانت       
اما در جريان درگيري زخمي شد و پايش . ها واسطه بود داده بود، در اين اعتراض

ي عمر را در خانه کوچکي در تهران و با  چند سال باقيمانده ستارخان. تير خورد
ها را  اين سال ]تومان۳۰۰يباقرخان ماه[ تومان در ماه ۴۰۰مقرري دولت به ميزان 

  )۳۸۹ص:پيشين( ».گي فوت کرد ساله ۵۰قبل از  ۱۹۱۴/۱۲۹۳او در سال . سپري کرد
س ياکنون رئ و يود ارمنخ خان که فرميفاتح تهران از جانب  يگان ارمن رزمنده      
فاتح  يقفقاز و گرج يگان آذر شدند، اما رزمنده يت ميحما ه تهران شده بودينظم
 يکار و مدافع دولت فئودال همبه  يدرعمواوغليرا حيز .نداشتند يبانيپشت تهران
م حکومت يکردند و از ب يرا خوب تکلم نم يها فارس آنل شده بود، يتبد ديجد
از دست هم ز سابق را يناچ يمقرر. به موطن خود برگردندتوانستند  ينم يتزار

 ييا به گدايها در به در و آواره شدند  از آن ياديز ي عده يدادند، و در اثر فقر مال
که از  گان، براي اين رزمنده ي بقيه. ها جان باختند در زندان يافتادند و بعض يو تکد
که خود به تهران آمده بودند  يي در آمدند گي نميرند به خدمت همان طبقه گرسنه
از ميان ببرند، اما با تحمل  ]گان را زاده ها، اعيان، اشراف و شاده فئودال[ها را  که آن

   )۳۸۹::نيشيپ(. کردند طعن و لعن آنان امرار معاش مي
که به قول  گان فاتح تهران، حيدر عمواوغلي در جريان خلع سالح رزمنده      

با دولت جديد که تشکيل دهنده اصلي آن  » .نديش بودباز چشم و بلند ا«کسروي 
کاري  سردار اسعد فئودال بختياري و محمدولي خان تنکابني فئودال است، هم
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و در آخر هم . دهد گان فاتح تهران راي مي کند و به خلع سالح خود و رزمنده مي
ي کند به طور به خارج از کشور تبعيد مي را همين دولت، خود حيدر عمواوغلي

به  ،خان تنکابني فئودال به دستور محمدولي ،۱۹۱۱ل يآور/ ۱۲۹۰که در فروردين 
در هر «شود که  رانان شهرهاي سر راه حيدر عمواوغلي تلگراف داده مي حکم

شهري حيدر عمواوغلي چراغ برقي را بيش از دو ساعت نگه ندارند و با کسي 
در يکم ز ينو  )۱۵۴:ذربايجانساله آ هجده خيتار:ياحمدکسرو(» .نگذارند ديدار کند

ماهه تبريز، که در  ۱۱يارمحمدخان يار ستارخان در جنگ  ،۱۲۹۰/۱۹۱۱فروردين
خواه پيوسته بود به دستور  ان به ظاهر مشروطهي ي پارک اتابک به دولتي قضيه

  ) ۱۵۴:پيشين( .شود خان فئودال به کرمانشاه تبعيد مي دار محمدولي مستقيم سپه
  

  
  لح بعد از فتح تهرانگان مس رزمنده

  
  جمعيتي از طبقات فرودست جامعه با هدف اجراي آزادي و کسب نان،  بنابراين      

ها را از ميان بر  گان و فئودال زاده به تهران آمده بودند که اعيان و اشراف و شاه
ي حاکمه قلع و قمع  ي طبقه شان به وسيله دارند، اما بر اثر ناآگاهي خود و رهبران
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در   گي نميرند به خدمت همان طبقه ها از گرسنه مانده آن  که باقي براي اين. شدند
حاکمان با تفرقه انداختن . کردند آمدند و با تحمل طعن و لعن آنان، امرار معاش مي

  . ها را تار و مار کردند گونه آن در ميان مجاهدين بدين
هاي انقالبي و برتري  ويشدن نير بعد از واقعه پارک اتابک، ضعيف و متالشي«      
کار و دولتي و با پذيرش اولتيماتوم روس توسط دولت، و ورود  هاي محافظه نيروي

 ۱۹۱۴/۱۲۹۳روس براي سرکوبي انقالبيون تبريز و ورود انگليس در جنوب تا سال 
ها، به  سياست سرکوب و جنايات روس. آغاز جنگ جهاني اول ادامه داشت

شاه مخلوع و ساالرالدوله و  محمدعلي. ره بخشيدهاي ارتجاعي جان دوبا نيروي
 ».کشيدند را به آشوب مي... مال و اي از غرب و ش هر يک گوشه... صمدخان و 

  )۹۰:تاملي در انقالب مشروطه ايران:عباس خاکسار(
اتحاد سياه ارتجاع ... «: تسايت گزارش کرد يک سوسيال دمکرات ايراني در نويه    
کند که اين شهر شبيه جهنمي به  داد مي چنان بي بريز آنها و صمدخان در ت روس

  )۴۳۵:ايران ي  مشروطه انقالب:آفاري ژانت( ».روي زمين است
خرداد /۱۹۱۴تا ژوئن . نصيب نماند ها بي حمالت روس و يسرکوب رشت هم از      
کنترل کامل شمال و شمال غربي ايران را به دست گرفت و " روسيه تقريبا ۱۲۹۳

مارس  ۲۰در . زمان جنوب ايران را در کنترل کامل خود گرفت هم، همانگليس 
تجديد نظر  ،۱۹۰۷/۱۲۸۶، انگليس و روسيه تزاري در پيمان ۱۲۹۳اسفند  ۱۹۱۵/۲۹
طرف ايران به انگليس واگذار  ي بي روسيه موافقت کرد که کنترل منطقه. کردند

  .ا به دست آوردشود و حکومت تزاري نيز اختيار بالمنازع در شمال ايران ر
    
  شکست انقالب مشروطه.۷ 

انقالب  يآوردها دست ي ، همهيخارج يها ستياليبا کمک امپر حاکم ي طبقه«     
 يآگاه يانقالب يها توده: هوده نبوده ين تجربه بيکن ايل. ن برده استيرا از ب
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ربه هم تج ،ندارند يخيحافظه تار يرانيا يها ده که تودهيچه فا. [اند افتهي يتر شيب
بدون آزاد  يچ انقالبيداند که ه يکس م  اکنون  همه !]رديگ يمورد استفاده قرار نم

  ».برسد يينها يروزيتواند به پ يها دهقان از اسارت اربابان، نم ونيليکردن م
 يشعارها يبير، به ترتياخ ي ست که در ده سالهيام نيا قيو  يک جنبش انقالبي«      
در  يمهم دهقان يها نقاط که بخش يشعارها، در بعض. را مطرح نسازد يدهقان

نقاط،  يباشند، و در بعض يرا دارا م يبارزتر يارض يتکنند، ماه يجنبش شرکت م
  ».کند يدا ميپ يبرتر يژه ارضيو يبر شعارها ياسيس يشعارها

 ير، حل مساله ارضياخ يها سال يها اميها و ق جنبش ي در هر حال،  همه يول«      
 يها نيم زميدانند که بدون تقس يها م توده. دهند يهدف خود قرار م" مارا الزا
 يقت پين حقيبه ا  همه.  رسد يبه هدف خود نم يچ انقالبي، هي، وقف و اربابيدولت
تواند با  يران مينده اياست که انقالب آ ير پرچم انقالب ارضيبرند که فقط ز يم

  ».ابديت گسترش يموفق
اريخ در رأس اين جنبش قرار خواهد داد، اين حقيقت را به اگر رهبري که ت«      
توان گفت  ي کافي درک نکند و يا به آن ارزش کافي ننهد، به شجاعت مي اندازه

ي عظيم زمان انقالب گيالن، ما را  تجربه. که اين جنبش ابعاد بزرگي نخواهد يافت
        )۱۲۲...:اقتصادي نکشافا: زاده سلطان.آ(».سازد تر به اين نکته معتقد مي باز هم بيش

ي  که در آن همه. بود »همه با هم«گاني  انقالب مشروطه در ابتدا، جنبش همه      
، هابورژوا ،و متوسط !]خواه آزادي فئودال[روهاي ضد ديکتاتوري؛ مالکين بزرگ ني

تدريج در طي روند  بورژوا شرکت داشتند، به شار خردهکارگران، دهقانان و ديگر اق
کننده در انقالب، تا جايي در مبارزه شرکت و  رزه، هريک از اين طبقات شرکتمبا
ي منافع خود را ي زماني که طبقه. افتد به خطر ني کردند که منافع آنان ي ميراه هم

مانند . پيوندد بيند، به انقالب پشت کرده و به ضدانقالبيون مي هدر انقالب در خطر ب
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جنبش مشروطه در « .نده در انقالب مشروطيتکن هاي شرکت ها و فئودال ليبرال
گران و  ان، از توانيتوده از علماء و عام يگ ران ناگهان برخاست، و همهيا
بود و  ينم يکيشان  انيها سود و ز ن دستهيا يول. زان، در آن پا داشتنديچ کم
به سود و  يگ بسته نان اگر هم در دليا. جا از هم جدا گردند کيست در يبا يم
دل نتوانستندي  کار يک گي و راه گونه ي بود در چهدل توانستند کيآن  يارد نگه
رفت مشروطه سود و  شيپ ي جهيدر نت« )۲۷۴:تاريخ مشروطه ايران:احمدکسروي(».بود
ز يژه در تبريبه و. ديگرد يجدا م] ها فئودال[ داران هيان و ديانبوه با مال ي ان تودهيز

روي همين   )۲۸۰:پيشين( ».بود يجا کارگر م  ش از  همهيب يخواه يکه شور آزاد
 ،بورژوا ، کارگران، دهقانان و ديگر اقشار خردهها، بورژواها فئودال؛ ها دليل بين آن
] بعد از فتح تهران[شوند و سرانجام در تهران  افتد و دچار شکاف مي اختالف مي

 ،يندار تنکاب سپه ،سردار اسعد[ اش بخش انقالبي آن به دست بخش ارتجاعي
  . شوند ، سرکوب ميبندند يمسازش و پيمان سلطنت،  يکه با بقايا ]خان يپرم
بعد از [دولت و مجلس . رژيم استبداد و سلسله قاجار دست نخورده باقي ماند«      

 ۱۹۰۸/۲ژوئن  ۲۳حتا نخواستند مسئوليت کودتاي خونين و ارتجاعي ] فتح تهران
هزارتومان در سال  ۱۰۰مبلغ . اندازند بيو انحالل مجلس را به گردن شاه ۱۲۸۷تير 

شاه معزول حقوق تقاعد تعيين کردند و شاه مخلوع در سپتامبر  براي محمدعلي
جا با پول دولت ايران براي کسب  به فرنگ مسافرت نمود و آن ،۱۹۰۹/۱۲۸۸

چنين جرأت نکرد به ترکيب امتيازات  دولت هم. قدرت مجدد آماده مبارزه گرديد
يکي از . خزانه دولت خالي بود. جي و بريگاد قزاق دست بزندو موسسات خار
گفت دولت حتا براي خريد کاغذ و مرکب براي تهيه برنامه  وزراء جديد مي

هاي جديد بر  براي رفع بحران مالي، دولت ماليات. اصالحات، پول در اختيار ندارد
بار اين  چهارچرخه، قاطر و حيوانات بارکش ديگر و غيره وضع کرد که سنگيني
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 )۸۸: انقالب مشروطيت ايران: ايوانف(».کش افتاد هاي وسيع زحمت ها به دوش توده ماليات

ها و  فئودالاز  نما جوفروش، گندم سردار اسعد بختياري،نوشتيم، " طور که قبال همان
ر خارجه يو با وز سران ارتجاعي بختياري بود که با انگلستان آمد و رفت داشت

هاي  نيروي .بود جا زدهخواه  خود را مشروطه القات کرده بود،هم م] يگر[س يانگل
، او ي انقالبي به دليل عدم آگاهي و شناخت از پايگاه طبقاتي و اهداف پشت پرده

 ي طبقه !ندرفتاو کاري و به زير چتر رهبري  هماو با  »با هم  همه«نظريه طبق 
 نگليس و روسيه،کمک دولت ا بهماند و  يدست نخورده باق يفئودال ي حاکمه
تبريز، رشت، اصفهان، اروميه، همدان، کرمانشاه و  تهران، هاي انقالبي را در نيروي
ي الزم را براي ظهور رضاخان  ند و زمينهدبر ي نقاط ايران سرکوب و از بين  بقيه

 .نمايند آماده مي] ميرپنجي معادل سرتيپ دومي بوده است يي نظام درجه[ ميرپنج
انقالب مشروطه با کودتاي رضاخان ميرپنج قزاق و سرکوبي در حقيقت پرونده 

دهيم، بسته شد و روند  تر آن را مورد بررسي قرار مي جنبش جنگل که پايين
ي و تبعيد گير دستو  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸خواهي مردم ايران با کودتاي  دموکراسي

  .دهه به محاق استبداد رفت چندينتا ] محمد مصدق[رهبري آن جنبش 
و تشکيل دولت جديد که ] ۱۲۸۸تير  ۲۲ /۱۹۰۹ژوئيه۱۳[عد از فتح تهران ب      

نارضايتي عمومي و خصومت نسبت به حکومت «ماسک مشروطه خواهي زده بود 
بار ديگر  ۱۹۱۱/۱۲۹۰در بهار. تر شد بيش ۱۲۹۰و۱۹۱۱/۱۲۸۹و۱۹۱۰جديد در سال 
ها  گري ايل تها، ترس از غار در ايالت. هاي کمبود نان شد ي شورش تهران صحنه
ها دهقانان  کردند، قشقايي ي اصفهان را مرعوب مي ها سکنه بختياري. حاکم شد

خانه وارد بندرعباس شدند، و در  زنان بهارلو با توپ کردند، راه شيراز را چپاول مي
گان مجلس سلسله  نماينده. داغي به غارت و چپاول ادامه دادند مراغه شاهسون و قره

ها، نظير  ي آن ي روزانه طبقات متوسط و پايين و نيازهاي اوليه هايي به ضرر ماليات
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براي گاري و کالسکه و . نمک، موادغذايي، توتون، و حمل و نقل وضع کردند
سکنه يزد به . درشکه و االغ و اسب و گاو و شتر ماليات اضافي راه منظور کردند

راض به ماليات در همدان بازارها در اعت. ماليات ترياک و چوب اعتراض کردند
در . که نمک در دباغي مصرف وسيعي داشت خصوص آن نمک تعطيل کردند، به

در تهران اعتراض به کمبود نان ادامه . اصفهان انجمن ايالتي مورد حمله قرار گرفت
ي زيادي رو به جانب  عده. هايي عليه نظام قضايي صورت گرفت يافت و شکايت
برداري  فريبي از استيصال مردم بهره وامکار آوردند که با ع روحانيون محافظه

ي يهوديان  محله. هاي ضد يهودي شد ي شورش شيراز و کرمان عرصه. کردند مي
در يزد، انجمن ايالتي به زردتشتيان . اي کشته و مجروح شدند غارت شد و عده

ي عضويت نداد، زيرا علما حقوق اقليت زردتشتي را در انتخاب شدن به  اجازه
   )۴۰۷-۴۰۶:ايران ي مشروطه انقالب: آفاري ژانت(. ناختندش رسميت نمي

ي فئودلي را به گور به  بايستي نظام کهنه انقالب مشروطيت در طبيعت خود، مي      
بورژوايي احيا نمايد، و حقوق شهروندي را که   ي سپارد و به جاي آن جامعه

اما به . عطا نمايدسکوالرهاي انقالب مشروطه در پي آن بودند به تمام شهروندان ا
ي فئودال و اشراف  نتيجه آن شد که دوباره طبقه. دست نياوردند و ناکام ماندند
، خاک بر چشم انقالبيون پاشيد و حاکميت يخواه سلطنتي با کشيدن نقاب مشروطه

همان طبقاتي که جور انقالب . خود را از گزند انقالب اجتماعي مصون نگه داشت
حقوق شهروندي . ي حاکمه به مسلخ فرستاده شدند بقهرا به دوش کشيدند توسط ط

هنوز جزء آرزوهاي دست نيافتي  ،صد سال از انقالب مشروطيت بيش از با گذشت
  .مردم ايران شده است
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  انقالب ينمحرک:فصل چهارم
  

  جنبش کارگري.۱
 کاري، و دهقانان ايراني خلع مالکيت شده از مقداري زمين، گرفتار فقر، بي      
رشد اقتصادي و افزايش امکانات رفاهي  از طرف ديگر .دستي شديدي بودند تنگ

. ها به قفقاز گرديد ، سبب رشد سريع مهاجرت ايراني در مراکز صنعتي قفقاز روسيه
تر از ايران بود و سه ميليون کارگر  رفته روسيه از لحاظ تکنولوژي بسيار پيش زيرا

اما . ها بود ايي کارگران روسيه در کارخانهگاه جنبش شور و نيز پاي. صنعتي داشت
  .ها و چادرنشين بودند ي فئودال هشتاد درصد جمعيت ايران دهقان تحت سيطره

هايي که چه قبل و چه بعد از جنگ جهاني اول در ايران تأسيس  کارخانه      
گي  انگليس و روسيه با ورشکستههاي امپرياليستي  تحت فشار سياست ،شد مي
ها قدرت رقابت با کاالهاي خارجي را  توليدات اين کارخانه. شدند يرو م روبه

کار  در نتيجه بسياري از اين کارگران بي. شدند کست و تعطيل مينداشت و ورش
خصوص معادن نفت باکو  شده راهي مراکز صنعتي روسيه از جمله قفقاز و به

داري  سرمايه داري روسيه در حال رشد و توسعه بود و برخالف سرمايه. شدند مي
ايران که قدرت جذب نيروي کار آزادشده از روستا را نداشت، از تازه متولد شده 

  .ندکرد العاده ارزان استقبال مي اين نيروي کار فوق



۱۴۷ 

هزار نفر برآورد  ۱۰۰تعداد ايرانيان مقيم روسيه در حدود  ۱۹۰۰/۱۲۷۹در سال        
هزار نفر رسيد، که  ۵۰۰رابر و به ها پنج ب ي آن عده ۱۹۱۳/۱۲۹۲در سال . شده است

" ن مهاجران عمدتايا«. ها دهقانان و کارگران ساده بودند اکثريت عظيمي از آن
به کار  يدر مشاغل خدمات"ن، غالبايهم يبرا. و فاقد مهارت بودند يديِ  کار ينيرو

، يي، بناي، دالکيفروش اکي، تريفروش ي، سبزيکه به حمال يافراد. شدند يگرفته م
، يپز ، کورهيکن ، چاهياباني، آسيدار ، جامهيکش سهي، کيپز ، آشيفروش يچا
 يو بقال يمونادفروشي، ليفروش اخته ، زغاليفروش ، زغاليدوز ، پاالنيپز کيک

ن ياغلب ا« )۳ص:۳۳،شماره ۱۹۰۷اوت ۲۰:نيمجله مالنصرالد(».مشغول بودند
نند که در ک يکار م يان قفقازيکارفرما ين دستمزدها برايتر مهاجران با نازل

اوت  ۱۸:مالنصرالدبن(».شد يم يتراش نازل هم بهانه يداخت همان دستمزدهاپر
در شرايط دشوار و با دستمزد  ها آن شمار بسياريقت يدر حق )۶ص:۲۰شماره:۱۹۰۶

تخصص  ياز کارگران دارا يکم ي گر عدهياز طرف د .کردند بسيار کمي کار مي
 ۱۹۰۳/۱۲۸۲در سال « که يطور کار بودند به بودند که در صنايع نفت مشغول به

درصد مجموع  ۲۲کارگران ايراني نفت باکو قريب هفت هزار نفر بود و اين عده 
باکو مرکز  )۳۵:انقالب مشروطيت ايران: ايوانف(».داد کارگران باکو را تشکيل مي

هاي عظيم  ي اعتصاب المللي داشت و صحنه صنعتي مهمي بود که شهرت بين
همين موقعيت کارگري باکو بود که . روسيه شد ۱۹۰۵ر زمان انقالب کارگري د
نوشته ثابت رحمان را  نينا ي الزم را براي خلق ادبيات کارگري مانند رمان زمينه

هاي  در اعتصاب. ايراني نيز تاثير گذاشت  اين جنبش بر کارگران. فراهم کرد
نفر از  ۲۵۰۰رمنستان، وردي در ا هاي سرب اهللا در معادن و کارخانه ۱۹۰۶/۱۲۸۵

در  .ها را تشکيل داده بودند ي اعتصاب ي اوليه ايراني آذربايجاني هسته  کارگران
هزار کارگر ايراني دائمي در مراکز  ۱۲۵بيش از  ،۱۲۸۶-۱۹۰۷/۱۲۸۴-۱۹۰۵مقطع 
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روترين کارگران  تعداد زيادي از پيش. کردند صنعتي و بازرگاني قفقاز کار مي
در اواخر . کارگري روسيه پيوسته بودند  دموکرات سوسيال ايراني به صفوف حزب

حکومت تزار هزاران ايراني را به زور از باکو اخراج نمود، اما چون  ۱۹۰۵/۱۲۸۴
خواست  نياز به کارگران مهاجر در قفقاز زياد بود، هربار که حکومت روسيه مي

يان محلي مواجه هاي داخلي کارفرما رفت و آمد در مرزها را کنترل کند با اعتراض
فصلي بودند که پيوندشان را   ايراني مقيم روسيه کارگران  تر کارگران بيش. شد مي

کردند و مهاجر دائمي به حساب  با شهر و روستاي محل تولد خود حفظ مي
هاي انقالبي از روسيه به ايران بود،  اين امر عامل مهمي در انتشار ايده. آمدند نمي

هاي اعتراضي شهري و روستايي و ترويج  عيني براي جنبشهاي الزم  که خود زمينه
و  همتعضو تشکيالت   بسياري از اين کارگران. هاي جديد و نو بودند ايده

. ي ايران بازي کردند در ايران بودند که نقش مهمي در انقالب مشروطه عدالت
نيز مهاجر ايراني و   ها در روسيه توسط کارگران هاي بلشويک آشنايي با انديشه
ها و  قيام« .ها را برجسته کرد نقش آن ،هاي بورژوايي غرب آشنايي با ايده

هاي کارگران در صنعت شيالت گيالن، که در کنترل ليانوزوف، تاجر  اعتصاب
در همين سال ليانوزوف . ، آغاز شد۱۸۷۳/۱۲۵۲روسي بود، در سال_ارمني

ز کل صنعت شيالت را برداري ا قراردادي با حکومت ايران امضاء کرده و حق بهره
ترين بندر ايراني درياي خزر  انزلي مهم. در جنوب درياي خزر به دست آورده بود

ها،  دوزي ها و چکمه دوزي سازي و آهنگري، دستکش هاي کشتي بود و با کارگاه
هاي چوبي راحتي که قطعاتش در  گاه مردان بود، و خانه هايي که خواب کلبه

ي اروپايي شبيه  تر به يک مستعمره شده بود، بيشساخته  پيش] گرگان[استراخان
 آبان/۱۹۰۶در نوامبر . گيران اعتصاب کردند در همين انزلي بود که ماهي. بود
هاي بعد  طي هفته. ي شهر را اشغال کردند خانه ، سه هزار کارگر، تلگراف۱۲۸۵
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و نيز هايي به مجلس فرستادند و خواهان خاتمه دادن به قرارداد ليانوزوف  تلگراف
گيران شکايت داشتند که در مقابل کار  ماهي. هاي مقامات محلي شدند بدرفتاري

ها  هاست و بايد کمک معاش آن گيرند، و صيدي که حق آن خود مزد ناچيزي مي
حاکم انزلي سردار منصور بود که به . شود باشد، توسط حاکم انزلي ضبط مي

سردار منصور . نزلي، تعلق داشتي متنفذ ا ي اُمشه، يکي از دو خانواده خانواده
اش  ي گمرک گيالن را از حکومت مرکزي اجاره کرده بود و درآمد ساالنه اداره

ي گمرک  کارگران اداره. از محل گمرک و منابع ديگر بيش از صد هزارتومان بود
ها  يي را از ميان خودشان مسئول دفاتر کردند و به بررسي حساب  را تصرف، و عده

هاي  شان تعيين ميزان دقيق صادرات ماهي و بررسي بند و بست فهد. پرداختند
گيران در اعتصاب خود  اين ماهي. مسئوالن ارمني گمرک و کارکنان ليانوزوف بود

مردم در گرگان اموال ليانوزوف را . اي ديگر نيز برخوردار بودند از پشتيباني عده
گيران انزلي از  ماهي. ويران، و در رشت و انزلي کاالهاي روسي را تحريم کردند

  انقالب:آفاري ژانت( ».کردند هايي دريافت مي انجمن مجاهدين انزلي نيز کمک
  ) ۲۰۷-۲۰۶:ايران ي  مشروطه

تا  ۱۹۰۶هاي  جنبش کارگري در ايران در سال«بيژن جزني معتقد است که       
جنبش  ي مبحث و سپس در ادامها» .، هنوز به وجود نيامده بود۱۲۸۸ تا ۱۹۰۹/۱۲۸۵

ها  لکن بايد توجه داشت که در اين دوره کارگران کارخانه«: نويسد کارگري مي
" که قليل بودند در انقالب شرکت کردند و به خصوص در تبريز نقش نسبتا با اين

ترين رقم  وجود هفت هزار کارگر ايراني در باکو بزرگ. قابل توجهي داشتند
ها پيوسته  دموکرات رشان با سوسيالچنان کا کارگران ايران است و اين گروه آن

است که قسمتي از نيروهاي اين گروه در آذربايجان و ساير نواحي به شمار 
کارگران ۱۹۰۶/۱۲۸۵در سال   )۱۲۰-۱۹۹:انقالب مشروطيت ايران:بيژن جزني(».رفتند مي
در سال . ي کارگري ايران را تشکيل دادند هاي تهران نخستين اتحاديه خانه چاپ
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در ماه . جنبش اعتصابي کارگران و کارمندان ايران آغاز گرديد ،۱۹۰۷/۱۲۸۶
تمزد و ها که درخواست اضافه دس چي اعتصاب عمومي تلگراف ۱۹۰۷مارس 

چندين بار در موسسات  ۱۲۸۷/ ۱۹۰۸در سال . گرفتمطالبات ديگري داشتند، در
ست گيري ليانوزوف در بحر خزر، عصيان و اعتصابات کارگري به وقوع پيو ماهي

هاي قزاق ايراني اعزام  ها مقامات دولتي مجبور شدند که دسته که براي سرکوبي آن
کارگران بندر انزلي، باربران و  ،۱۲۸۹-۱۹۱۰/۱۲۸۷-۱۹۰۸هاي  در طي سال. کنند
ها، کارکنان  خانه ها، کارگران چاپ چي در تهران درشکه. رانان اعتصاب کردند قايق

انقالب : ايوانف(. ها در اعتصابات شرکت جستند خانه ترامواها و کارمندان وزارت
  )۴۹ص: مشروطيت ايران

هاي مهم  ي روزنامه صنعت چاپ همه  ، کارگران۱۲۸۹خرداد / ۱۹۱۰در ژوئن       
هاي  به جنبش] نو  مانند روزنامه ايران[ها  تهران، که خود از طريق همين روزنامه

کاپيتال و مانيفست [انگلس؛ هاي کارل مارکس و فردريش  کارگري اروپا و آموزه
، آشنا شده بودند، دست به اعتصاب عمومي زدند و تشکيل يک ]حزب کمونيست

. دادند را انتشار مي» اتفاق کارگران«نام  اي به نشريهاتحاديه را اعالم کردند، که 
صنعت چاپ   آغاز جنبش کارگري در ايران را اغلب همين اعتصاب کارگران

ايمز لندن با احساسي آميخته به احترام از سطح باالي شعور روزنامه ت. اند دانسته
  :ها را منتشر کرد گران تهران سخن گفت و مطالبات آن سياسي و اقتصادي چاپ

هاي منظم، به دليل اعتصاب عمومي  ي گذشته هيچ يک از روزنامه شنبه يک«      
ي  ه اندازهب" اي تقريبا گران خودشان برگه چاپ. گران تهران، منتشر نشد چاپ
. چاپ کردند» ي کارگران اتحاديه«ي ادبي تايمز به زبان بومي تحت عنوان  ضميمه
را به عوامل مستبد نسبت داده بود   جايي که برخي شايعات اعتصاب کارگران از آن

هاي  ها هستند، اعتصابيون دقت بسيار کرده بودند تا جنبه که خواهان نابودي روزنامه
هاي خود  ها فهرستي از درخواست آن. مشخص کننداقتصادي حرکت خود را 
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دهد، و  دار و کارگر را نشان مي منتشر کردند که به طرزي گويا مناسبات سرمايه
» .۵۲شايد بتوان گفت که چنين سندي در اين کشور منحصر به فرد است

. ساعت باشد ۹کار روزانه بايد . ۱: گر را در تايمز لندن چاپ  هاي کارگران خواست
 ۱۲و  ۵دستمزدها طبق مقياسي بين . حداقل دستمزد بايد سه تومان در ماه باشد. ۲

تومان  ۲۵تا  ۲۰باالترين دستمزد ذکر شده، " مثال. درصد بسته به مبلغ، افزايش يابد
تر از همه، دستمزدها بايد دائمي و مرتب  مهم. درصد افزايش يابد ۵در ماه، بايد 
جهت اخراج شود، بايد  شش ماه خدمت، بي اگر کارگري بعد از. ۳. پرداخت شود

بعد از يک سال خدمت، يک ماه . دستمزد پانزده روز اضافي را دريافت کند
کارگر حق اطالع پانزده روزه را  دارد، و اگر محل کار به . ۴. دستمزد اضافي

تواند براي آن مدت از صاحبان اوليه  شخص ديگري منتقل شود، کارگر مي
. سردبيران و مديران بايد با کارکنان خود با ادب رفتار کنند. ۵ .دستمزد مطالبه کند

برابر دستمزد روز  ۵/۱کاري پيوسته، کارکنان شب بايد با  در صورت شب. ۶
هاي خاصي در شب کار کنند،  بايد  اگر کارکنان روز به مناسبت. استخدام شوند

سوم، يک روز در عالوه بر تعطيالت مر. ۷. ها نيز بشود افزايش مشابهي شامل آن
در صورت بيماري، کارگر بايد دستمزد کامل خود را . ۸. هفته بايد تعطيل باشد

خانه بايد  هر چاپ. ۹. دريافت کند، اما به محض بهبود بايد به سر کار برگردد
گي موقت، کارگر تا سه ماه از  در صورت از کار افتاده. ۱۰. پزشک داشته باشد

گي کامل، مبلغ  در صورت از کارافتاده. ۱۱. شود دستمزد کامل برخوردار مي
در صورت فوت، . ۱۲. شود تعيين مي  گان کارگران غرامت توسط کارفرما و نماينده
هر . ۱۳. شود ي متوفا، طبق مورد قبلي حل و فصل مي پرداخت غرامت به خانواده

ي  يتهگان کم ها و نماينده خانه صاحبان چاپ. ۱۴. خانه بايد مديري داشته باشد چاپ
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-۱۲۹۳در سال . ۵۳ها تنظيم کنند خانه بايد مقرراتي براي تمام چاپ  کارگران
هزاران کارگر ايراني و هندي در صنعت نفت به کار مشغول  ۱۲۹۲/۱۹۱۴-۱۹۱۳
اندک به مراکز  شهر، اهواز، مسجدسليمان و امثال آن اندک  آبادان، خرم. بودند

ر در صنعت نفت ايران که توسط شرايط کا. صنعتي و تجمع کارگري تبديل شدند
سازمان کارگران صنايع نفت تا حال با «. فرسا بود شد، طاقت انگليس اداره مي

هر نوع فعاليت و اقدام متشکل کارگران، . رو بوده است مشکالت بسيار بزرگي روبه
ي فعاليت دفتر ويژه سياسي شرکت نفت انگليس و ايران که دفتر امور  در نتيجه

) تا اخراج کارگران(ي شرکت  کننده با اقدامات سرکوب" ارد، فوراامنيتي نام د
جا که ممکن است اصل تبعيض  دستگاه اداري شرکت، تا آن. گردد مواجه مي

تومان و کارگر  ۸کارگر غيرمتخصص ايراني ماهانه . کند نژادي را دنبال مي
ارگران در حالي که کارمندان و ک. کنند تومان، حقوق دريافت مي ۳۰متخصص تا 

. گيرند تومان حقوق مي ۷۵تا  ۳۰ها از  تومان و هندي ۴۰۰تا  ۱۲۰اروپايي در ماه از 
هاي مجهز که داراي چند اتاق،  کارمندان اروپايي، عالوه بر حقوق مذکور، خانه

کار در  کنند و اتومبيل و خدمت باشد دريافت مي کشي مي کولر، برق و آب لوله
هاي  ها و مغازه در مناطق نفتي، اروپاييان، کلوب. شود ها گذارده مي اختيار آن

هريک از آنان يک ماه مرخصي دارد و شرکت . مخصوص به خودشان را دارند
اما . ها نيز از برخي امتيازات برخوردارند هندي. شود ها را متحمل مي خرج سفر آن

کارگران ايراني و عرب، بايد خودشان . ايرانيان شرايط بسيار دشواري دارند
. شان را از باران و آفتاب سوزان پناه دهند ي بدبخت يي پيدا کنند، تا خانواده وشهگ
ر است و هايي که در محله کارگري آبادان ساخته شده، بدون د عنوان مثال، خانه به
ها از قد متوسط يک  ارتفاع اين خانه. کنند هاي ژنده آويزان مي جاي آن پرده به
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 ۱۴در چنين شرايطي؛ با  )۸۷...:انکشاف اقتصادي:زاده نسلطا.آ(» .تر است انسان کوتاه
گي، اعتصابات  زنده ساعت کار روزانه، نارضايتي شديد، فشارکار و وخامت شرايط

کشته شدن دو کارگر صنايع نفت جنوب . خودي کارگران را درپي داشت خودبه
. تخشم کارگران را برانگيخ ،۱۲۹۳خرداد /۱۹۱۴در زير لکوموتيو در ژوئن سال 
کارگران با سنگ و چوب در و . ها اوج گرفت اعتراض کارگران عليه انگليسي

ها کار را  ها را درهم شکستند و در تمام قسمت هاي محل سکونت انگليسي پنجره
وضعيت وشرايط کار کارگران مهاجر ايران که در روسيه و قفقاز و . تعطيل کردند

تر ازکارگران نفت  بد و حتا وخيمکردند اگرچه بسيار  در صنايع نفت باکو کار مي
  . انگليس و ايران بود، اما از نظرسطح آگاهي وتشکل متفاوت بود

داد، اما  ترين کارها را انجام مي که سخت کارگر ايراني درحاليدر قفقاز       
جا که هيچ گزينه ديگري نداشت مجبور بود هم  از آن. تر بود کم  دستمزدش از همه

در صنعت . جا به صرفه بود استخدام کارگر ايراني همه! تر قانعپرکارتر باشد و هم 
هاي سواحل خزر، در بنادر و در بخش کشاورزي و  آهن، در صيدگاه نفت، در راه

که چندرغازي  مزارع پنبه، کارگر ايراني هرگونه فشار و تحقير را با آرزوي اين
. کرد تحمل مي اش برگردد دست آورد و به شهر و روستاي خود نزد خانواده به

اي وارد نشود وسعي  گونه اتحاديه دادند که به هيچ کارگر ايراني را به قرآن قسم مي
ها و اهالي محل ايراني  قفقازي. شد از وي به عنوان اعتصاب شکن استفاده شود مي
شهري از غالم و برده حقيرتر و  هم. کردند خطاب و او را تحقير مي» شهري هم«را 
کارگر ايراني ! حيوان بود شد و معناي آن چيزي شبيه نيمه تر شمرده مي پست
تنها حامي کارگر ايراني پرولتارياي آگاه روسيه و . گاهي نداشت گونه تکيه هيچ

ها در ميان کارگران  کار و فعاليت بلشويک. حزب سياسي آن حزب بلشويک بود
کو در ژوئيه روزه پرولتارياي با ۴۲به طوري که در اعتصاب . ايراني به بار نشست
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، کارگران ايراني تا آخرين روز اعتصاب در کنار کارگران باکو ۱۲۹۳تير / ۱۹۱۴
و  حزب همتگذاران  ها نيز از جمله بهرام آقايف از بنيان ن بودند و تعدادي از آ

و در آخر يکي از اعضاي برجسته کميته مرکزي حزب  حزب عدالتبعد، 
  . زنداني شدند ماه ۶و به مدت  گير دستکمونيست ايران، 

هاي  به ابتکار و کوشش حزب کمونيست ايران، اتحاديه ۱۹۲۰/۱۲۹۹سال      
تشکيل شده بودند، در تشکيالت واحدي متحد  ۱۹۱۸/۱۲۹۷کارگري که در سال 

گان يازده اتحاديه تشکيل شد  ها، مرکب از نماينده شوراي مرکزي اتحاديه. شدند
شوراي مرکزي داراي . نتخب شرکت داشتندکه در آن از هر اتحاديه سه نماينده م

 ۱۹۲۲/۱۳۰۱ل سال يبنابراين در اوا. ن صدر شورا بودعضو و سيدمحمد دهگا ۳۳
درصد کل کارگران  ۲۰هزار عضو که  ۱۰هاي مذکور با قريب به  تمام اتحاديه

  .ها ملحق شد دادند به شوراي اتحاديه تهران را تشکيل مي
تشکيل شد که فقط کساني  »حزب کارگر«ام اي به ن در تبريز اتحاديه      
اواخر سال ! کنند گي نمي توانستند عضو آن شوند که از استثمار ديگران زنده مي
ها  کارگران شاغل در مغازه. ، اين اتحاديه حدود سه هزار عضو داشت۱۹۲۱/۱۳۰۰

در تبريز دفتري داير کرد که به مسائل و مشکالت . و بازار را نيز متشکل ساخت
دامنه نفوذ و قدرت اين تشکل به حدي رسيد که قادر . نمود گي مي گري رسيدهکار

هاي  ارگان اتحاديه »تکامل«ي  نامه و نيز هفته! کند بود شهردار شهر را نيز عوض
کارگري تبريز، با کمک سازمان تبريز حزب کمونيست ايران و با قلم اعضاي آن 

  .شد رگران پخش ميدر ميان کا" يافت و وسيعا نوشته و انتشار مي
 ۵در انزلي نيز اتحاديه کارگران و کارکنان شيالت درياي خزر تشکيل شد که       

هزار نفر عضو  ۵هزار نفر کارکنان شيالت خزر،  ۹يعني از . هزار عضو داشت
  .هاي کارگري شکل گرفتند در رشت و ساير شهرها نيز اتحاديه. اتحاديه بودند
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باف نيز فعال بود  خراسان و در ميان کارگران قالي حزب کمونيست ايران در      
را  »باف اتحاديه کارگران قالي«کارگران را متشکل و ي زيادي از وتوانسته بود عده
 »کمونيست« مجلهرضاخان،  در مشهد حتا بعد از روي کار آمدنو . سازمان دهد

ه محدود بود تيراژ اين مجل. شد ارگان کميته ايالتي حزب کمونيست ايران منتشر مي
هايي از آن براي تهران و نيز براي کمينترن ارسال  اما به گفته اردشيرآوانسيان نسخه

. هزار کارگر سازمان داده شده، وجود داشت ۲۰در مجموع در تمام کشور . شد مي
که جوان و تازه تاسيس بودند، اما در نيمه دوم  رغم آن هاي کارگري به اتحاديه 

ها،  خانه اعتصاب موفق از جمله اعتصاب خبازان، چاپچندين  ،۱۹۲۱/۱۳۰۰سال
  . ها، پست و تلگراف، و اعتصاب کارگران بندر را سازمان دادند گي ريسنده

به سازماندهي کارگران  ،۱۳۰۰/۱۹۲۱چنين در سال  حزب کمونيست ايران هم      
را  ،۱۳۰۱/۱۹۲۲و اعتصاب کارگران نفت درسال . نفت جنوب مبادرت ورزيد

در صنايع نفت حزب کمونيست ايران به فعاليت دراز مدت . دهي کرد نسازما
هاي حزبي  العاده پرمشقت و مخفي و پرمخاطره، توانست هسته پرداخته و با کار فوق

قادر شد  ،۱۳۰۶/۱۹۲۷نحوي که در سال  هاي سنديکايي را ايجاد کند به و سلول
 ۲۰۰ شاملها که  ستهگان اين واحدها و ه يک کنفرانس مخفي مرکب از نماينده

هزار کارگر نفت آبادان با  ۹ ،۱۳۰۸/۱۹۲۹در ماه مه . کارگر بود برگزار نمايد
ترازي کارگران  هايي چون، افزايش دستمزد، کاهش ساعات کار و هم خواست

اين اعتصاب نيز توسط پليس محلي و . ايراني و هندي، دست به اعتصاب زدند
شرکت در «ز فعاالن سنديکايي به جرم تن ا ۴۵. نيروهاي انگليسي سرکوب شد

/ ۱۳۰۰جمعيت تهران در سال . و زنداني شدند گير دست» يک توطئه بلشويکي
هاي  هزار نفر بوده است که از اين رقم ده هزار نفر آن عضو اتحاديه ۲۵۰، ۱۹۲۱

  .ها با حزب کمونيست ايران بوده است کارگري و رهبري آن
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ي صنعتي  تر از بيست کارخانه ، کم۱۳۰۴/۱۹۲۵در سال «در زمان رضاخان و       
ي بزرگ  ها فقط پنج کارخانه در بين اين کارخانه. جديد در کشور وجود داشت

سازي در  ي مهمات کارخانه: وجود داشت که هرکدام بيش از پنجاه کارگر داشتند
ي  سازي خوي و دو کارخانه ي تهران، کبريت ي شکر در حومه خانه تهران، تصفيه

هاي صنعتي کوچکي بودند؛  ها و کارخانه ها کارگاه ي آن بقيه. ي در تبريزنساج
برق در تهران، تبريز، رشت و   هاي توليد جوسازي، کارخانه خانه، آب چاپ: مانند
رسيده بود که  ۳۴۶هاي مدرن به  ، شمار کارخانه۱۳۲۰/۱۹۴۱ولي در سال . مشهد
هاي ماشين،  کوچکي مثل تعميرگاه هاي ها و کارگاه تا از اين تعداد، کارخانه ۲۰۰

اما . ي مراکز شهري بود هاي برق همه هاي تقطير، دباغي و موتورخانه سيلو، کارگاه
 ۸ي نساجي،  کارخانه ۳۷ي ديگر، تاسيسات بزرگي مانند  کارخانه ۱۴۶در 
 ۲مجتمع صنايع شيميايي،  ۸سازي،  ي کبريت کارخانه ۱۱خانه شکر،  تصفيه
کني  مرکز چاي خشک ۵ي سيگار و  ي جديد، يک کارخانهساز ي شيشه کارخانه
، شمار مزدبگيراني که در ۱۳۲۰/۱۹۴۱تا  ۱۳۰۴/۱۹۲۵در نتيجه از سال . بود

 ۵۰۰۰۰نفر به بيش از  ۱۰۰۰تر از  کردند از کم هاي بزرگ مدرن کار مي کارخانه
  ».نفر رسيد

 ۳۱۰۰۰فر به حدود ن ۲۰۰۰۰شاغل در صنعت نفت از   در اين دوره، نيروي کار«      
هاي کوچک به  تر کارگاه ، بيش۱۳۱۰/۱۹۳۱ي  افزون بر اين، در دهه. نفر رسيد
تري که هرکدام بيش  هاي بزرگ ها به کارگاه ها و خياطي بافي ها، فرش ويژه کفاشي

، شمار کارکنان صنعت نفت و  بنابراين. کارگر داشتند، تبديل شد ۳۰از 
هاي کوچک مدرن،  کارگر کارخانه ۱۰۰۰۰با  راه همهاي بزرگ مدرن  کارخانه
سنگ،  کارگر معادن زغال ۴۰۰۰آهن،  کارگر راه ۹۰۰۰کارگر شيالت خزر،  ۲۵۰۰
سازي، در  گير کارگران فصلي بخش ساختمان شاغل بنادر و شمار چشم ۴۰۰۰
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  ي کارگر طبقهبدين ترتيب، يک . کارگر رسيد ۱۷۰۰۰۰مجموع به بيش از 
تر از چهار درصد  جديد گرچه کم  ي کارگر اين طبقه. دوجود آمده بو جديد به
تر اعضاي آن در چند شهر بزرگ و در کنار  داد، بيش را تشکيل مي  نيروي کار
هاي بزرگ در  درصد از کارخانه ۷۵بيش از . سنتي گرد آمده بودند  ي کارگر طبقه

ي  ي توليد انهکارخ ۶۲تهران . تهران، تبريز، اصفهان، گيالن و مازندران قرار داشت
کارگر را در خود جاي  ۶۴۰۰۰هاي صنايع دستي با  جديد و شمار بسياري کارگاه

اصفهان که به منچستر ايران . ي متوسط قرار داشت کارخانه ۱۸در تبريز . داد
ي نساجي بزرگ جاي داده  کارخانه ۹کارگر را تنها در  ۱۱۰۰۰معروف شده بود، 

کارگر بخش حفر  ۴۸۰۰اليشگاه آبادان و کارگر پا ۱۶۰۰۰شرکت نفت نيز . بود
  )۱۸۳- ۱۸۲: ايران بين دو انقالب: آبراهاميان( ».هاي نفتي خوزستان را در استخدام خود داشت چاه
صنعتي ناراضي شکل   ي کارگر هاي پادشاهي رضاخان، يک طبقه در سال«      
ي هاي گزاف بر کاال مزدهاي پايين، ساعات کار زياد، وضع ماليات. گرفت

ي ماالرياخيز مازندران و شرايط نامساعد  مصرفي، انتقال اجباري کارگران به منطقه
،  »گي شباهت داشت به برده" عمال«ي يکي از شاهدان اروپايي  کاري که به گفته

، ۱۹۲۶/ ۱۳۰۵جا که در سال  از آن. گي موجب نارضايتي کارگران صنعتي شد همه
هاي زيرزميني  ها به شکل فعاليت ارضايتيهاي کارگري، ممنوع شده بود، ن اتحاديه

، يازده هزار کارگر ۱۳۰۸/۱۹۲۹در روز کارگر سال . و اعتصابات غيرمجاز در آمد
پااليشگاه نفت براي دستمزدهاي باالتر، هشت ساعت کار روزانه، پرداخت حقوق 

ها دست به  هاي سازماني و به رسميت شناخته شدن اتحاديه تعطيالت ساالنه، خانه
گرچه شرکت نفت دستمزدها را افزايش داد، ولي نيروي دريايي . صاب زدنداعت

دار خود را به بصره فرستاده و مقامات ايران نيز بيش  هاي توپ بريتانيا يکي از قايق
ي انگليس براي حل و فصل سريع  وزير خارجه. کردند گير دستکارگر را  ۵۰۰از 
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تن از رهبران اعتصاب هم تا سال  پنج. از شاه قدرداني کرد" و موثر قضيه، رسما
  ».در بازداشت باقي ماندند ،۱۳۲۰/۱۹۴۱

ي نساجي وطن در  پانصد نفر از کارکنان کارخانه ،۱۳۱۰/۱۹۳۱در سال «      
تر، هشت ساعت کار روزانه و پرداخت حقوق يک روز  اصفهان براي دستمزد بيش

 گير دستان اعتصاب گ دهنده گرچه سازمان. تعطيل در هفته دست از کار کشيدند
از ده (درصد افزايش و ساعات کار روزانه يک ساعت  ۲۰شدند، مزد کارگران 
، تنها دو سال پس از ۱۳۱۰/۱۹۳۱در اواخر سال . کاهش يافت) ساعت به نُه ساعت
آهن در مازندران براي دستمزد  کارگر راه ۸۰۰ي خط آهن،  تکميل نخستين قطعه

گان  دهنده سازمان. اي دست زدند شت روزهآميز ه تر به اعتصاب موفقيت بيش
  )۲۰۰-۱۹۹:پيشين(».در زندان ماندند ،۱۳۲۰/۱۹۴۱اعتصاب نيز تا سال 

ي  هاي کارگري، به ويژه شوراي متحده ي اتحاديه حکومت رضاخان همه«      
 ،۱۳۱۲/۱۹۳۳تا سال  ،۱۳۰۶/۱۹۲۷کارگران  را از فعاليت محروم کرد و از 

. کرد گير دستهاي کارگري را  گان نيروي دهنده زمانوشش نفر از سا صدوپنجاه
نفر در  ۳۲نفر در تبريز،  ۲۰نفر در اصفهان،  ۱۰نفر در مشهد،  ۳۰نفر در آبادان،  ۴۰

تر اين افراد  بيش. شدند گير دستنفر از اعضاي انجمن آموزشي قزوين  ۲۴تهران و
محمد انزابي دبير  چنين پنج نفر؛ هم. به شهرهاي دور از زادگاه خود تبعيد شدند
چيني  چين اهل تهران، محمد تنها حروف دبيرستاني در تبريز، محمدحجازي حروف

دهي کارگران صنعت نفت به آبادان رفته بود، علي شرقي کارگر  که براي سازمان
پور کارگر آذربايجاني پااليشگاه آبادان بر اثر شکنجه  آذربايجاني و محمد صادق

  )۱۷۴-۱۷۳:يشينپ(».در زندان جان باختند
جنبش کارگري ايران عصر مشروطه به دليل جوان بودن و نبودن   بنابراين      

دست به پرولتاريايي که مسلح به آگاهي طبقاتي باشد تا با اتکا به نيروي خود، 
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ي  قدرت سياسي را به کف آورد، به اجبار فقط در چارچوب مبارزه ريشه ببرد و
ي صنفي هم براي انگليس و رضاخان ميرپنج  رزهصنفي فعاليت داشت که همين مبا

  .ها قلع و قمع گرديدند قابل تحمل نبود و آن
  

  جنبش دهقانان.۲
کم اح  در جامعه يتوليد فئودال ي ه شيوهيم، در عصر قاجاريدان يطور که م همان      
. هم قرار دارند يحاکم و محکوم روبرو ي دو طبقه  يي، جامعه چنين در. ه استبود
ت خود داشتند عبارت يدر مالک يکشاورز يها نيت زميحاکم که اکثر ي هطبق

 .داران وليو ت ]ها فئودال[بزرگ  يدارها نيان قاجار، زميشاهان و دربار: بودند از
ل يرا تشک%] ۸۰ش از يب[عصر قاجار   ي ت افراد جامعهيمحکوم که اکثر ي طبقه
طور متوسط با سه روز کار بر  به ها تيرع. ا بودنديا همان رعايدادند، دهقانان  يم
يي در اختيار  صورت اجاره به که نامرغوب فئودال يها نيچند هکتار از زم يرو
ن امرار معاش، سه ين ايتام يکردند و مجبور بودند در ازا ي، امرار معاش مبود آنان
. انجام دهند] بدون پول يکاراضاف[يگاريفئودال ب يگر از هفته را برايروز د
واره مورد غارت و چپاول  ها، هم د توسط فئوداليا عالوه بر استثمار شديرعا  نبنابراي
رقابل يها غ آن يبرا يگ زنده ي ن شيوهيا. گرفتند يم هم قرار گريد يها فئودال

مبارزات  .ها بودند ان و فئودالي يتحمل شده بود و همواره در مبارزه با دولت
کرمانشاه، مشهد، يزد، کرمان، فارس، در  مختلف يها  دهقانان به شيوه ياعتراض

  .است شده يبرگزار مايران  و جنوب شمال ،اصفهان، آذربايجان
در اصل مراکز انقالب مشروطه شهرها بودند اما روستاها هم تحت تاثير «      
هاي روستايي خود  هاي ايالتي و واليتي، دهقانان نيز انجمن هاي شهري و انجمن قيام

گي خود اعمال قدرت  و از اين طريق در روستاي محل زندهدادند  را تشکيل مي
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و همواره در پي کسب خبر و آگاهي از . پرداختند ها مي کرده و به مبارزه با فئودال
اعضاي انجمن تبريز گزارش دادند که «. رفت انقالب بودند چند و چون پيش

برند  ه دهات ميسوادي روزنامه خريده ب ها با وجود بي فرماييد که دهاتي مالحظه مي
    )۲۰۲:ايران ي  مشروطه انقالب:آفاري ژانت( ».که باسوادي پيدا کرده، بخواند

. خودي دهقانان رو به توسعه گذاشت جنبش خودبه ۱۹۰۶/۱۲۸۵در سال «      
جوار روسيه بود؛ آذربايجان،  نخست اين جنبش در اياالت شمالي ايران که هم

اما سپس به جنوب . وجود آمد و خراسان به ]گرگان[گيالن، مازندران، استرآباد
جنبش دهقاني . ايران؛ کرمان، بلوچستان، اصفهان و اياالت ديگر، سرايت کرد

ها و سهم  امتناع دهقانان از پرداخت ماليات. گرفت خود مي اشکال گوناگون به
شد و نافرماني  ها محول مي مالکانه، خودداري از اجراي وظايف گوناگون که به آن

ها بود که دامنه وسيعي  مامورين دولت، يکي ديگر از اشکال تظاهر فعاليت تودهاز 
تري به خود  به نسبت گسترش انقالب، جنبش دهقانان نيز پيوسته شکل قاطع. داشت
کردند و بين فقرا قسمت  دهقانان انبارهاي آذوقه خوانين را تصرف مي. گرفت مي
  )۴۷:انقالب مشروطيت ايران: ايوانف( ».کردند مي

الدوله حاکم مستبد و حريص که نتوانسته بود ماليات کافي  در قوچان، آصف«      
هايي  ها را به قبايل ترکمن و ارمني آوري کند، دختران آن از دهقانان مفلوک جمع

» .سکونت داشتند فروخته بود] آسياي ميانه[آباد  که در آن سوي مرز در عشق
   )۲۳۷:نايرا ي  مشروطه انقالب:آفاري ژانت(

چمن، روستاي بزرگي در  ، دهقانان قره۱۲۸۶فروردين/۱۹۰۷در اوايل آوريل «      
. ي تبريز به تهران، عليه ارباب شورش کردند و سهم محصول او را ندادند جاده

دار متمولي  ارباب نزد ميرزاحسن مجتهد روحاني عالي مقام تبريز، که خودش زمين
حاکم براي سرکوب شورش قشون فرستاد . دبود و نيز نزد حاکم محل شکايت کر



۱۶۱ 

دويست سرباز مسلح . و ميرزاحسن نيز سرپيچي از دستورات را حرام اعالم کرد
  )۱۳۲:پيشين( ».چمن شدند و تعدادي از دهقانان را کشتند و غارت کردند وارد قره

، پانصد دهقان در مسجدي در رشت ۱۲۸۶ فروردين ۲ /۱۹۰۷مارس  ۲۳در «      
 ».دهيم االجاره نمي داران بست نشستند و اعالم کردند که ديگر مال عليه زمين

ي مجلس ماجراي يک اعتصاب دهقاني در نزديکي تبريز را  روزنامه« )۲۰۹:پيشين(
طبق اين گزارش، دهقانان متشکل شدند و تصميم گرفتند زير بار سه . چاپ کرد

ي که مالکان تحميل تعهدهاي.۲زورگويي مباشران .۱:دسته از تقاضاي مالک نروند
ي خود به حکومت  دهقانان همدان در اعتراضيه« )۲۰۲:پيشين( ».بيگاري.۳کنند و  مي

مالکان . دار است در تملک شش زمين" نوشتند که دو سوم اراضي مزروعي کال
قدر سر به سر ما رعيت  ها گرفتند و اين تمام امالک رعيت را به زور از دست آن

. ... اره به قيمت نازل فروخت يا از اصل اعراض کردچ اند که رعيت بي گذاشته
. اند محصول گندم را احتکار کرده] ها فئودال[اي شکايت داشتند که مالکان  عده

فروشند، به  توانستند به در آخر سال، گندمي را که در انبار ذخيره کرده بودند و نمي
  )۲۰۳:پيشين( ».ندريز دهند به رودخانه مي تر به دهقانان به که ارزان جاي اين

اي  در مقاله ،۱۹۱۰/۱۲۸۹ميخاييل پاولوويچ سوسيال دموکرات روس در سال       
دهقانان چندين روستا مباشران را اخراج کردند، از پرداخت ماليات امتناع «: نوشت

هيچ مقام . هاي محلي تشکيل دادند ورزيدند و در روستاي خود به تدريج انجمن
آوري ماليات وارد اين  کرد که براي جمع ي جرئت نميدولتي، فئودال يا مباشر

هاي دولت، ده يک محصول  هاي محلي براي تامين هزينه اين انجمن. روستاها شود
  ) ۱۹۴:پيشين( ».فرستادند هاي شهري مي کردند و به انجمن را جمع مي

به گفته کنسول انگليس در رشت، جنبش دهقانان با اقدمات فردي و گاه       
در کشوري که دهقان اغلب موظف . گر آغاز شد داران ستم بار عليه زمين خشونت
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دار زانو بزند و دختر نو عروس خود را پيش از ازدواج در اختيار  بود در مقابل زمين
هاي  دار قرار دهد، جاي شگفتي نبود که بروز جنبش انقالبي به اقدام پسر زمين

زدند و  از محصول خود سر باز مي تري دهقانان از تحويل سهم بيش. جمعي انجامد
هاي اعزام شده از سوي دولت،  از خود در برابر ضابطان، افراد مسلح خان يا قزاق

دهقان در مسجد خواهر  ۱۰۰يک نمونه آن بست نشستن حدود... کردند دفاع مي
داران  اي از خودداري از پرداخت سهم محصول به زمين امام در رشت به عنون نشانه

جنبش دهقاني که آشکارا از حمايت اعضاي  )۶۱:ميالد زخم: شاکريخسرو .(بود
ها مانند انجمن ايالتي گيالن و تبريز برخوردار بود، به سرعت همه  راديکال انجمن

کردند، با  الدوله کار مي سه هزار دهقان که در امالک امين. گيالن را فرا گرفت
در . ب امتناع ورزيدندبرپايي يک نهاد خودگردان از پرداخت سهم معمول اربا

داران را  بخش ديگري از گيالن، ديلمان، دهقانان سر به شورش برداشتند، زمين
داران مرفه  اي که بسياري از طرف حادثه )۶۲:پيشين.(راندند و پرچم سرخ برافراشتند

پارچه  ۴۲الدوله، مالک حدود  ي امينگير دستيان را تکان داد و نگران کرد  جنگل
قيام کرده و  ۱۲۸۶ها، درتابستان  نشا، بود، که دهقانان آن مند لشت آبادي ثروت

  ) ۱۱۰:پيشين(.شوراهاي دهقاني خود را تشکيل داده بودند
هاي  الدوله به تشويق بعضي چهره خان امين نشا، رعاياي ميرزامحسن در لشت      

بر، از پرداخت  سيدجالل شهرآشوب و رحيم شيشهاجتماعي نو پديد، نظير 
االجاره و بهره مالکانه خودداري نمودند و به فرامين انجمن رشت که اعضاي  مال

داران و مالکان بودند، هيچ اعتنايي نکردند  داران و مدافعان زمين تر از زمين آن بيش
عاياي تولم و ر. گان انجمن و مجريان فرمان انجمن شدند و مانع از ورود نماينده

ها درگير  گان انجمن و مالکان ممانعت کردند و با آن بازار از ورود نماينده جمعه
شدند و مردم ضيابر، ماموران انجمن را که با برخي سادات ضيابري عليه رعايا تباني 
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کرده بودند، تنبيه نموده و از ضيابر اخراج کردند و رعاياي ديلمان به رهبري ميرزا 
هاي مشيرالممالک نهادند و  ي پرچم سرخ بلند کرده و رو به خانهمحمدحسين قاض

   )۲٣ -۱۷:مشروطه گيالن:رابينو.(چيان او درگير شدند با تفنگ
گر  کند که بيان اي اشاره مي به حادثه ،۱۲۹۶/۱۹۱۷در تابستان خسرو شاکري «      

گل اي و دهقاني جنبش جن ي ارضي و تضعيف پايگاه توده تناقض در حل مسئله
الدوله، مالک و  نشا عليه امين است و اين حادثه مربوط است به قيام دهقانان لشت

مند اين منطقه؛ که توسط شوراهاي دهقاني اين  پارچه آبادي ثروت ۴۲فئودال 
يان به دولت مرکزي تهران  ارجاع اين مسئله توسط جنگل. منطقه انجام گرفته بود

ين مسئله و به جاي اعزام قضات قابل براي اعزام قضات قابل اعتماد جهت حل ا
الدوله و چند مال در معيت افراد مسلح و حمله و  اعتماد از طرف مرکز، آمدن امين

الدوله سرکوب و  گران و امين تاراج دهقانان؛ هر چند با ورود قواي جنگل، ستم
شدند و پس از چندي به ازاء مبلغي پول که بخشي از آن جهت رفع درد  گير دست
يان  ت دهقانان به آنان داده شد، آزاد شدند؛ ولي اين عمل به موقعيت جنگلو مشق

خسرو شاکري  )۱۳۶:تاملي در انقالب مشروطه:عباس خاکسار(».در ميان دهقانان ضربه زد
يان به مسئله حياتي زمين در  رفتار متناقض جنگل«: گيرد که در اين رابطه نتيجه مي

داران کوچک و  نشا را از زمين هاي لشت زمين الدوله کند که امين جا بروز مي اين
شاه  ها امالک خالصه بودند که ناصرالدين که اين متوسط مصادره نکرده بود، بل

يان  اين تمايز مهم است، زيرا جنگل. به پدر وي داده بود ،۱۲۶۷/۱۸۸۸درسال 
تر  هاي کوچک توانستند بگويند که تقسيم کردن اين امالک بزرگ به قطعه نمي
قوانين مالکيت اسالمي بود، اما از اين که سر مشقي و نسقي براي دهقانان  نقض

طي اين . هاي گيالن يا به طريق اولي، ايران بگذارند، دوري جستند ديگر بخش
نياز : گير کرد يان با مشکلي رو به رو شدند که تا پايان، آنان را زمين دوران، جنگل
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يان نتوانستند خود را در  جنگل. گر اران ستمد مبرم دهقانان به آزاد شدن از يوغ زمين
فرساي نخست جنبش  هاي طاقت هايي قرار دهند که در سال موضع دفاع از توده

  )۱۳۷:پيشين(» .حمايت کرده بودند] يان جنگل[جنگل از ايشان 
چنين عمليات و اعتراضاتي در مناطق ديگر گيالن نيز تکرار شد و مالکان که       

ديدند،  تي محروم شده و انجمن را نيز قادر به حمايت از خود نميهاي دول ازحمايت
ناچار به مجلس شوراي ملي متوسل شدند و ازمجلس خواستند تا در اين باره اقدام 

  :رداخت بهره مالکانه وادار نمايدکند و دهقانان را به پ
ن داران براي درهم شکستن مقاومت دهقانان، تشکيالتي به نام انجم زمين«      

اکثريت اعضاء مجلس در تهران، در هنگام بحث بر سر الغاي . مالکين ايجاد کردند
تيول و ساير اصالحات بودجه، مدافع منافع تاجران و مالکان بودند و با تقاضاي 

يکي يکي از » .ورزيدند دهقانان در مورد اصالحات راديکال ارضي نيز مخالفت مي
او . شود ي ارضي دهقانان در رشت مي لهگان از طرف مجلس مامور حل مسئ نماينده

ما «: يکي از دهقانان رشت گفت. کند راني مي ها سخن در جمع دهقانان عليه آن
مجلس «: نماينده مجلس در پاسخ گفت» .گذاريم مالکان ظلم به رعيت کنند نمي

   )۲۱۲:راناي ي  مشروطه انقالب:آفاري ژانت(» .ملي نخواهد گذاشت که رعايا مال مالکين را بخورند
، تلگرافي به ۱۲۸۶ فروردين /۱۹۰۷رشت در آوريل ] ها فئودال[داران زمين«      

اند که  مجلس ارسال داشتند و شکايت کردند که رعاياي گيالن همچو فرض کرده
جا  حال رعاياي اين. معني سلطنت مشروطه بالمره آزاد بودن و ندادن ماليات است

اند و بعضي هم متواري شده و تمام رعيت  دادهبه اين جهت سرکشي نموده ماليات ن
تکليف چيست؟ عبدالحسين فرمانفرما، وزير عدليه و يکي از . ها مختل است خان
داران ايران، چنان از دهقانان خود ناراضي شد که در آن تابستان  ترين زمين متمول

و دانند معني مشروطيت چيست  رعيت ما علم ندارند و نمي: به مجلس شکايت برد
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. ي شرعي مالک را هم نداد پندارند که بايد مال مردم خورد و بهره همچو مي
دهند و اسم  مباشرش از روستاي او در مراغه به او نوشت که رعيت هيچ نمي

تواند بهره ملکي خود  کسي نمي" به هر حال فعال... خودشان را هم گذاشتند فدايي 
  )۲۱۷:نيشيپ(».را ضبط نمايد

، شورانگيز و "، حقيقتادهقانان يجنبش اعتراض ي بارهس درمباحثات مجل      
وگوها از سرکشي دهقانان  شان در اين گفت داران مالکان وطرف. آموز است عبرت

زاده با  خوانند و تقي ها فرا مي گويند و مجلس را به مقابله با اين سرکشي سخن مي
  :گويد طنزي گزنده مي

خواهند  ها و مالکين مي ن باشد که اربابمقصود از سرکشي رعايا گويا اي«      
کشند که اين عمل  ها سرشان را در وقت بريدن عقب مي سرهاي رعايا را ببرند وآن
ادامه اعتراضات دهقاني در ) ٣ص:،۶۱،ش۱س:مجلس( »!شود به سرکشي تعبير مي

از داران  دار و يا حاميان زمين گان زمين گيالن به عزل و استعفاي برخــي ازنمــاينده
. انجمن شــد و گروهي از مالکان نيز از بيم جان و مال، گيالن را ترک گفتند

وسعت قابل  ،۱۲۸۷/۱۹۰۸و اما اعتراضات دهقاني در شرق فارس به سال  )۲۱:پيشين(
چون  نيز هم] زنجان[و نيز رعاياي روستانشين واليت خمسه . توجهي داشت

اران برخاسته و مانع از عمليات آنان د آذربايجان به مقاومت در برابر مالکين و زمين
خان  قلي چون حسين مرد و مالک بزرگي هم جا که دولت شده بودند تا آن

وضع : کند زيرا مافي عزيمت به امالک خود را در خمسه موقوف مي السلطنه نظام
» .دهند شأن مالک ندارند و راه نمي  رعايا طوري شده است که ابدا اعتنايي به

رعايا و ساکنان روستاي کاديجان در واليت  )۷۷٣ص:خاطرات:مافي السلطنه نظام(
ها انجمني تشکيل دادند و عملياتي عليه مالکان داشتند و اينان  سراب، در همان زمان

نيز به انجمن تبريز شکايت بردند و خواستار انحالل انجمن کاديجان ] ها فئودال[
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چند انجمن روستايي تشکيل در گيالن نيز  )٣و۲صص :۵٨ش :روزنامه انجمن(. شدند
مشروطه :رابينو.(گي آنان کانون اعتراض دهقانان عليه اربابان بودند شد که همه

  )٣٣و  ۲۹و  ۲٨و  ۱٨و  ۱۷صص :گيالن
هاي  جنبش دهقاني در استبداد صغير رو به افول نهاد اما پا به پاي پيروزي      

زير خاکستر رفته بود، شاه، آتشي که به  خواهان در مبارزه با محمدعلي مشروطه
شاه، بار ديگر دهقانان در مناطقي  دوباره سر برون کرد و پس از سقوط محمدعلي

ها برخاستند و  از ايران و به ويژه در آذربايجان به مقاومت در برابر مالکان و فئودال
سياق .(هاي مالکانه خودداري کردند االجاره و بهره براي مدتي از پرداخت مال

و  تعطيلي مشروطيت و استيالي دوباره مالکان) ۹۴و  ۹۲و  ٨٨:ر قاجارمعيشت در عص
هاي مرتجع و دو کشور امپرياليستي  بر تمام کشور که از حمايت دولت ها فئودال

روس و انگليس، برخوردار بودند، نقشي موثر در خاموشي جنبش دهقاني داشته 
توقف يا نابودي آن چه که بيش از همه در سرنوشت جنبش دهقاني و  اما آن. است

ي منافع طبقاتي  کار ساز بود، مخالفت بورژوازي تجاري ايران با اين جنبش از زاويه
ها بابت سلب مالکيت از امالک  زيرا مطالبات دهقانان سبب نگراني آن. خود بود
به همين سبب گمان داشتند که هرگونه سلب مالکيت از اربابان و . شان بود روستايي

از اين رو به جلوگيري از توسعه . منافع آنان نيز کشيده خواهد شد مالکان به حوزه
که ]دهقانان[ترين ذخيره اجتماعي بزرگ. هاي دهقاني برآمدند جنبش و تشکل

فشاني کند،  باني از مشروطيت و دستاوردهاي آن، جان توانست براي نگه مي
وادث تلخي گر منفعل ح چون گذشته سرباز اربابان شد و در نهايت به نظاره هم

  .نشست که مشروطيت ايران را در خون خود غرق نمود
ي  گونه تغيير و اصالحاتي در زمينه بدون هيچ ز،ين در زمان حاکميت رضاخان      

ارضي، همان قوانين فئودالي حاکم بر اراضي در زمان قاجار تثبيت شد و حتا 
به دوش ] ها و فئودال[داران  انتقال بار ماليات کشاورزي از دوش زمين«رضاخان با 
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ي ثبت  ها به نام خودشان از طريق اداره داران به ثبت زمين دهقانان و تشويق زمين
چنين  هم] رضاخان[او. کرد دار عمل مي ي زمين امالک، در راستاي منافع طبقه

داران تعيين  که زمين دستور داد که در آينده کدخداهاي روستا را نه مردم محلي بل
  )۱۸۶: ايران بين دو انقالب: ميانآبراها( ».کنند

  

  جنبش زنان.۳
ي  آورد روشن و مشخصي براي طبقه نقالب مشروطه شکست خورد و دستا      

يعني قرار بر اين بود که انقالب . در بر نداشت زنان" مخصوصا فرودست جامعه
حقوق شهروندي که همان حقوق بورژوايي  ،يرانيا ي مشروطه به تمام افراد جامعه

و اکنون در کشورهاي اروپاي غربي رايج است، اعطا نمايد، اما نه تنها چنين  است
 که مردان نه تنها زنان، بلکه هنوز هم بعد از گذشت بيش از يک قرن،  نشد، بل

با  .دست يابند يمدن  ي ک جامعهيدر  اند به حقوق بورژوايي خود، نتوانسته رانيا
گاه خاموش نشده و  چيران هين در اش از صد سال است که جنبش زناين بيوجود ا

ي قاجار و  ي حاکمه در عصر قاجاريه، طبقه .افته استيبه اشکال گوناگون ادامه 
ها به  روحانيون وابسته به دربار، به شدت با بيرون آمدن زنان از خانه و رفتن آن
دانستند،  مدرسه، مخالف بودند و براي جلوگيري از آن به هر کاري که الزم مي

به سرعت   بر اين مبنا طبق قانون ضدين، ضد اين افکار در جامعه. نمودند م مياقدا
   .گيري بود در حال شکل

 ا هماني يرانيدموکرات ا اليت مردان جوان سوسيبا حمان بار ينخست يبرا      
از زنان در  ي، اجتماع۱۲۸۵ يد ۲۹ /۱۹۰۷ هيژانو ۲۰در « ونيون عامياجتماع حزب

 يها تقاضا از آن يکيد که يب رسينامه به تصو ر آن ده قطعل شد و ديتهران تشک
 ياديز ي را عدهين بود، زيسنگ يها هيزيجه يالغا يگريس مدارس دخترانه و ديتاس
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م يد صرف تعليشود با يانداز م دختران پس ي هيزيجه يکه برا يمعتقد بودند که پول
، پنجاه ۱۲۸۹ نيردفرو /۱۹۱۰ل يدر آور ينعي سه سال بعد،. ها شود ت آنيو ترب
زنان که به موضوع آموزش  ي ک کنگرهير و يدخترانه در تهران دا ي مدرسه

 ي هيک نشري، ۱۹۱۳/۱۲۹۲در  .تخت برگزار شده بوديز در پاياختصاص داشت ن
محصل  ۲۵۰۰تهران با حدود  ي دخترانه ي مدرسه ۶۳از  يزنان به نام شکوفه فهرست

ل يمحصالن مدارس تهران را دختران تشک ک هفتميان داشت که يرا چاپ کرد و ب
در . زنان داشتند يها با انجمن يکينزد يالتيتشک ي د رابطهيمدارس جد .دهند يم

ها در  امور آن يزنان وجود داشت که هماهنگ يت مخفيش از ده جمعيتهران ب
   )۲۴۰:ايران ي  مشروطه انقالب:آفاري ژانت( ».بود يمرکز ي تهيک کميدست 

فشارها و  عالرغم، ۱۹۱۱/۱۲۹۰در سال ) ۱۹۳۸-۱۸۷۱(گوهرشناسماهرخ       
که اين اولين  نمودس يرا در تهران تاس يترق ي هاي اطرافيان، مدرسه مخالفت

خواندند  مدرسه مختلط در ايران بود که دختران و پسران در يک کالس درس مي
سه بعد از سه سال که از تاسيس مدر. کردند و معلمين مرد و زن تدريس مي

ها رايگان  آموز داشت که حدود يک سوم آن دانش ۸۶گذشت، اين مدرسه  مي
دو  ماهرخ گوهرشناس«. زنان فعال بود يک انجمن انقالبيدر  او. کردند تحصيل مي
شوهرش از  يوقت. نگه داشت يخود را از چشم شوهر مخف يها تيسال فعال
 يا وقتيدر آن دن« :خود کوفت و گفت ي نهياو با خبر شد، به سر و س ي مدرسه

به کار خالف  يپدرت از من بازخواست کرد که دخترم را به تو سپردم چرا گذاشت
ماهرخ به کار خود در مدرسه ادامه داد » پردازد چه جواب دهم؟ ن و تقوا بهيد

منع  ي سرانجام قاعده. تر شد و از پسران هم ثبت نام کرد عياو وس ييابتدا ي مدرسه
 يخواهان مرد برا ر پا گذاشت و از معلمان و مشروطهيرا زاستخدام معلمان مرد 

  )۲۵۰:شينيپ( ».خود دعوت کرد ي متوسطه ي س در مدرسهيتدر
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   يعصمت تهران

  
 ي هيره در نشري، با نام مستعار طا۱۲۹۰-۱۹۱۱/۱۲۴۸-۱۸۶۹ ۵۴يعصمت تهران      
رانه، خطاب به مردساال ياو ضمن نقد تند به فرهنگ سنت. نوشت يمقاله م» نو رانيا«

رند، قدر خود را ير نقاط عالم سرمشق بگيزنان سا«:ن نوشتيزنان عصر مشروطه چن
هالکت و ذاللت و  ي از ورطه يد و بندها و خالصياز ق ييبدانند و در صدد رها

ها توجه  خانه ميتيد دخترانه و يکه به مدارس جد او از زنان خواست. باشند يبدبخت

                                                 
. گران بود عصمت تهراني با مهرعلي خان ازدواج کرد که عضو گارد سلطنتي و از سرکوب– ۵۴

او از طريق عموي خود به بهاييت گرويد و به مراقبت از زندانياني پرداخت که شوهرش به منزل 
ت چند روز بار به مد حتا يک. شوهرش با اطالع از اين امر او را اذيت و آزار فراوان داد. آورد مي

، او ۱۸۸۰/۱۲۶۰ي  بعد از مرگ شوهر در اواسط دهه. او را در جرز يک ديوار زنده به گور کرد
هاي فرهنگي، سرودن  توجهي از دولت گرفت و از دارايي خود براي ترويج فعاليت مقرري قابل

ي در تهران ا ي دخترانه مدرسه. شعر با نام مستعار طايره، و مبارزه براي حقوق زنان، استفاده کرد
 )۴۸۷:ايران ي  مشروطه انقالب:آفاري ژانت( .تاسيس کرد
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سواد زاده  يب يکه از مادران دختران ما با آن. د نظر کننديجدند و در رفتار خود تينما
 ييها اوهي. است ينند که راه منزلت و شأن انسانيرا برگز يد راه متفاوتياند با شده

آورند،  يت و ضعف زنان به زبان مينقص عقل، عدم صالح ي که مردان درباره
در واقع زنان نه تنها با مردان ره نوشت که يطا. راه باز دارد ي د زنان را از ادامهينبا
  )۲۶۳:پيشين( ».تر از مردان هستند يقو يکه از جهات اند بل يمساو
برابر خواست  يب متمم قانون اساسيدر مخالفت با تصو ۱۹۰۷/۱۲۸۶در بهار       
ز بر خواست يانجمن تبر. رخ داد يز اعتصاب عمومي، در تبراهللا نوري فضل شيخ

ها در  کم اعتصاب کم«. ديورز ياصرار م يمشروطه سلطنت يبر قانون مدن يخود مبن
از زنان  يا ت عدهيو حما. ت کرديج به کل منطقه سرايتر شد و به تدر ز گستردهيتبر
س از ير انگليسف. تر شدن جنبش بود کالي، عالمت رادگان کننده ز از اعتصابيتبر

ز بر يکه زنان تبر يريافت کرد که در آن، از تاثيدر يا راز نامهيکنسول خود در ش
  )۱۴۱:نيشيپ( ».شد يراز گذاشته بودند صحبت ميش ي سکنه
هاي  ها جنازه هايي چاپ کردند که طبق آن المتين گزارش انجمن تبريز و حبل«      

هاي مردان  هاي نبرد اميرخيز و خيابان در کنار جنازه زنان مسلح انقالبي در ميدان
 ۱۱ ي ون و محاصرهيانقالب يان سرکوبيجردر  يعني) ۲۸۹:نيشيپ(».يافت شده بود

شرکت داشتند  يدولت يه قوايمسلحانه عل ي زنان در مبارزه از يي ز عدهيتبر ي ماهه
ز در يکي از يو ن. ها اشاره شده است نيز به آن »تبريز مه آلود«رمان  که در کتاب

در يکي از زد و «: المتين خبري بدين مضمون چاپ شده است هاي حبل شماره
گان انقالبيون  وردهاي بين اردوي انقالبيون تبريز با لشکريان شاه بين کشتهخ

ي  بنا به نوشته ».مردانه پيدا شده استطلب در لباس  زن مشروطه ۲۰ي  جنازه
ها زخمي  طاهرزاده بهزاد، دختري که لباس مردانه به تن داشته در يکي از جنگ

خم، لباس از تن وي بيرون خواهند براي پانسمان ز شود، چون مجاهدان مي مي
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ستارخان وقتي » !گردد که زخمي دختر است نه پسر معلوم مي... شود  کنند، مانع مي
کند و خطاب به  شود، فرهنگ مردساالري او گل مي گي امر مطلع مي گونه از چه
  »دخترم، مگر من مرده بودم که تو به جبهه رفتي؟«: گويد دختر مي

گذاران  خواه، پايه هاي مشروطه فمينيست«نام  به يا لهدر مقاخواه  مريم حسين      
بعد از پيروزي انقالب مشروطه، زنان در نتايج «: سدينو يم »جنبش زنان در ايران

ها تصويب نشد،  انقالب سهيم نشدند و نه تنها حق رأي نيافتند و قوانيني به نفع آن
 شاه ناصرالديننه، دختر السلط تاج. ...چنان در زير چادر نگه داشته شدند که هم بل

: کند طور توصيف مي قاجار، در خاطرات خود، وضعيت زنان در آن دوره را اين
افسوس که زنان ايراني از نوع انسان مجزا شده و جزو بهايم و وحوش هستند، و «

کنند، و دچار يک فشارهاي  گي مي صبح تا شام در يک محبس نااميدانه زنده
هاي ايراني از دو  گي زن زنده... گذرانند  عمر مي هاي ناگواري، سخت و بدبختي
هياکل موحش سياه عزا، : در موقع بيرون آمدن و گردش کردن: چيز ترکيب شده
  ».هاي سفيد کفن: و در موقع مرگ

 وجود آمده به يط انقالبير شرايتحت تاث جنبش ضعيف زنان عصر مشروطه      
. ل دادنديتشک ن زنان در آن دوره بودترين انجم که سياسي »ي غيبي نسوان اتحاديه«

هاي انقالبي، که خواستار به رسميت شناخته شدن حقوق  با گرايش بود که تشکلي
اين . زنان و برابري حقوق سياسي و اجتماعي زنان و مردان از سوي مجلس بود

ي  در روزنامه يخورشيد ۱۲۸۶اش که مهرماه  تشکل در نخستين اعالن عمومي
چهل روز «: ي کشور، اعالم کرده بود شد، با انتقاد از وضع ادارهنداي وطن منتشر 

ما ... ها واگذارند، و به شرط آن که عار نداشته باشند  هم کار را به دست ما زن
حکام . کنيم قانون را تصحيح مي. کنيم وزرا را انتخاب مي. کنيم وکال را انتخاب مي

جو و گندم  يانبارها .کنيم از بيخ مي ي ظلم و استبداد را ريشه... کنيم  را تعيين مي
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وزراء را که از  يها م، خزانهيده ينان قرار م يبرا يکمپان. ميشکن ين را ميمتمول
را برپا  يبانک مل. ميآور يرون مياند ب ها گرد کرده خون خلق جمع و در سرداب

خود  يها قوچان را عودت به خانه ياسرا. مينشان يرا عقب م يعثمان. ميکن يم
کوچه . ميخوران يم و آب سالم به مردم ميکن يح ميرا صح يقنوات شهر. ميده يم
چه  توانند آن يها م کنم که زن يقدر عرض م نيهم. ... ميکن يف ميها را تنظ ابانيو خ

عالوه بر اين، چنان که  )۲۵۴:ايران  ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت(»خواهند يرا که م
 ۱۵۰گزارش داده بود،  ۱۲۸۵دنياي اسالم در بهمن زبان نگاهي به  ي فرانسوي نشريه

تشکيل  »رسوم قديمي مضر و مخالف ترقي«زن در تبريز جمعيتي براي مبارزه با 
  .داده بودند

بي خانم استرآبادي، در سال  از سوي بي »گان دبستان دوشيزه«هنگامي که       
ين دبستان را اندازي شد، درس خواندن زنان به قدري غريب بود که ا راه ۱۲۸۵
اين مدرسه از همان روزهاي اول با . ناميدند و بارها به آن حمله شد خانه مي فاحشه
طوري که يکي از روحانيون در شاه  رو شد، به ت متعصبان مذهبي روبهمخالف

بر آن مملکت بايد گريست که در «: عبدالعظيم باالي منبر رفت و فرياد زد
  !!! مردم هم زار زار گريستند ».گان باز شده است آن دبستان دوشيزه

اي چاپ کرد  خانم هم فردي به نام سيدعلي شوشتري ورقه  بي ي بي در محله      
بي خانم افتتاح کرده است، اين  گان که بي اين دبستان دوشيزه«: که در آن نوشته بود

  ».زنند و اجتماع هنرمندان است زن مفاسد دينيه دارد، در منزلش تار مي
فروختند و اوباش محله را  اي يک شاهي مي خانم را ورقه  بي ي بي ن تکفيرنامهاي      

اش  بي خانم براي محافظت از مدرسه بي .کردند براي حمله به مدرسه تحريک مي
بي خانم  بي. پيش وزير معارف رفت، اما وزير گفت که از او کاري ساخته نيست

گونه است  چه. کنم ام دفاع مي من زني لچک به سر هستم و از مدرسه« :پاسخ داد
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با علني شدن  توانيد آن را اداره کنيد؟ که شما وزير اين مملکت هستيد و نمي
هاي زنان و پا گرفتن مدارس دخترانه، زنان گام بعدي خود را برداشتند و  انجمن
حضور زنان و مسائل زنان در مطبوعات اما از چند . هاي زنان را منتشر کردند مجله

خواه بودند  فکر و مشروطه نخست، اغلب مردان روشن. ر آغاز شده بودت سال پيش
هاي  هايي در دفاع از تحصيل زنان و حمايت از مدارس دخترانه و انجمن که مقاله
، زنان ]۹۰-۱۲۸۸[ي دوم  کم و به ويژه پس از مشروطه اما کم. نوشتند زنان مي
و نداي وطن  دموکراتارگان حزب  چون ايران نو تري از طريق نشرياتي هم بيش
خواه  کردند، و سردبيران مطبوعات نزديک به متجددان مشروطه شان را بلند  صداي

ي  دادند، و در فاصله  گان زن اختصاص مي هايي را به نويسنده نيز گاه صفحه
يکي از اين  .نوشتند زن در مطبوعات ايران مي ۳۰حدود  ۱۲۹۴تا  ۱۲۸۴هاي  سال

اگرچه زن «: ي نداي وطن، نوشته بود روزنامه ۷۰ي  اره، در شم۱۲۸۶زنان در سال 
شويم، از مرحمت  العقل، و رديف بشر محسوب نمي هستيم و به قول آقايان ناقص

امروز بر ... مان هم که فضل و کمالي نداريم، ولي نادان در هر طبقه است  پدران
قوق ما امروز ح. زن به اين مجلس حق دارد احدي پوشيده نيست که هر بيوه

چه را که  توانند آن ها مي کنم، زن همين قدر عرض مي... خواهيم  خودمان را مي
  ».خواهند مي

ها و نشرياتي هستيم که به صورتي  انجمن  به بعد، شاهد فعاليت ۱۲۹۳از سال       
هايي  کنند و خواسته تر در رابطه با حقوق زنان فعاليت مي تر و راديکال صريح
 ۱۵تقالل اقتصادي زنان، جلوگيري از ازدواج دختران زير چون رفع حجاب، اس هم

شهناز آزاد و همسرش ابوالقاسم آزاد از جمله فعاالن اين . سال و آزادي زنان دارند
به صراحت  ۱۲۹۳در سال  »گروه بانوان و بانوئيان ايران«دوره بودند که با تشکيل 

  . دي کار خود قرار داده بودن دفاع از حقوق زنان را سرلوحه
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تر نداشت،  سال بيش ۱۹، هنگامي که ۱۲۹۹چنين در سال  شهناز آزاد هم      
را هاي زنان  اي که فقط نوشته نشريه  ي بانوان را در تهران منتشر کرد، ي نامه نشريه

اين روزنامه براي بيداري و رستگاري زنان "که  کرد و، با نوشتن اين منتشر مي
اش را از آغاز مشخص  و مشي فمينيستي ، خط"کش ايران است چاره و ستم بي

ماه به دليل مشکالت مالي متوقف شد، و  ۱۱ي بانوان پس از  انتشار نامه. کرده بود
را در  »مجمع کشف حجاب« ۱۳۰۲پس از آن شهناز آزاد و ابوالقاسم آزاد در سال 

ين ا. اندازي کردند شان در رابطه با مخالفت با حجاب راه هاي پيشين راستاي فعاليت
فعاليت در مخالفت با حجاب در آن . تر از يک سال دوام نياورد مجمع اما بيش

اندازي اين مجمع منجر به  ها نيز يکي از خطوط قرمز حکومت بود، و راه سال
اما ابوالقاسم . شد »مجمع کشف حجاب«بازداشت و تبعيد ابوالقاسم آزاد و تعطيلي 

 ۱۳۰۴شت، نااميد نشد و در بهمن آزاد، که دل در گروي ارتقاي وضعيت زنان دا
  .اندازي کرد را راه »دالن جمعيت هم«

آبادي، از تأثيرگذارترين فعاالن زن، اقدام  در همين دوره بود که صديقه دولت      
توان آن را  ي زبان زنان، که مي اولين شماره. ي زبان زنان کرد اندازي نشريه به راه

در اصفهان منتشر  ۱۲۹۸ران دانست، در سال ي فمينيستي زنان در اي نخستين نشريه
نگار در زبان زنان از همان ابتدا، با جديت از آموزش و استقالل  زنان روزنامه. شد

ي تساوي ميان زن و مرد و حق رأي زنان  کردند، درباره اقتصادي زنان حمايت مي
ابطه زدند، و در عين حال در ر نوشتند، به صراحت در مخالفت با حجاب قلم مي مي

  .کردند با مسائل سياسي روز جامعه نيز اظهار نظر مي
سعادت  جمعيت«هاي زنان که ديدگاه چپ داشت  يکي ديگر از اولين انجمن      
دوست، جميله صديقي،  از سوي روشنک نوع ۱۳۰۰اين انجمن سال . بود »نسوان

اعي دست آوردن حقوق سياسي و اجتم سکينه شبرنگ، و اورانوس پارياب براي به
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 يبانيت و پشتيالن مورد حمايت در خارج از گين جمعيا .زنان در رشت تأسيس شد
 يفرخ يبه رهبر» توفان«" د تهران مخصوصايجرا. ياشخاص و احزاب واقع گرد

از طرف حزب  يدرعمواوغلياء و حين ضيحس. کردند يت مي، حمايزدي
خستين مراسم هشت برگزاري ن .ت نسوان بودنديجمع ي دهنده ران الهاميست ايکمون

هاي  ي پيک سعادت نسوان در سال چنين انتشار مجله مارس، روز جهاني زن، و هم
خواه  جمعيت نسوان وطن«حتا . هاي اين انجمن بود حکومت پهلوي از جمله فعاليت

هاي زنان در دوران مشروطه  ترين انجمن گذارترين و فمينيستي ، که از تأثير»ايران
  .ها گرايش چپ داشتند يس شد که بسياري از آنبود، از سوي زناني تأس

  

  
 گذاران جنبش زنان در ايران خواه، پايه هاي مشروطه فمينيست

  
، هنگامي ۱۳۰۴در سال  .افتيزوال  جنبش مستقل زنان در دوران رضا شاهاما       

جمعيت «که رضاخان، با انحالل حکومت قاجار، قدرت را در دست گرفت فقط 
. در رشت فعال بودند »پيک سعادت نسوان«در تهران و جمعيت  »خواه نسوان وطن
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» خواه جمعيت نسوان وطن«تر  يک سال بعد، شماري از اعضاي جوان و راديکال
را با خط مشي کمونيستي و با هدف مبارزه  »بيداري زنان«انشعاب کرده و جمعيت 

در  »الب نسوانجمعيت انق«نيز  ۱۳۰۶در سال . اندازي کردند سوادي زنان راه با بي
اندازي شد و تالش براي  اي به نام زندخت شيرازي راه ساله ۱۸شيراز از سوي دختر 

بعد از يکي دو سال از سوي . هايش قرار داد ي فعاليت  رفع حجاب را سرلوحه
رضا شاه حتا تحمل «: هايده مغيثي نوشته .منحل شدندرضاخان ديکتاتور، حکومت 

گذاردند، اما خواستار تغييرات  صالحات او صحه ميفعاليت زناني را نيز که بر ا
  ».کردند، نداشت هاي دولت را تأييد نمي تر بوده و بعضي سياست اساسي

هاي آن از  و توقف فعاليت »پيک سعادت نسوان«بازداشت اعضاي جمعيت       
ي آشکارتر سرکوب جنبش مستقل زنان در دوران  سويه ۱۳۱۰سوي دولت در سال 

هاي مستقل زنان در  سازمان. که تا پايان حکومت او ادامه داشت رضا شاه بود
ها، که  رسد اين انجمن دوران حکومت رضا شاه عمر کوتاهي داشتند، اما به نظر مي

شان در پي تساوي حقوق  تر از پيشينيان هاي چپ داشتند، جدي ها گرايش اغلب آن
ز برابري حقوق زنان دفاع تري ا زنان و مطالبات فمينيستي بودند، و با صراحت بيش

  .کردند مي
در شيراز داوطلب معلمي در مدارس  ۱۳۰۲شش زني که از سال  ۱۳۰۸در سال       

چادرهايي  :بودند، تصميم گرفتند رنگ چادرهاي خود را عوض کنند  دخترانه شده
دوختند و يک روز به منزلي در ] رنگ قوس و قزح  به[کفتري  ي تافته سينه از پارچه
. جا چادرها را به سر کردند و پياده به سوي شهر آمدند از شهر رفتند و از آن خارج

: گرفتند، چه جوابي داشتند؟ جواب اين بود ها را مي اگر متعصبين مذهبي جلوي آن
کار داريد که چادر ما چه رنگ است؟ اين جواب در  چه. منظور شما چادر است

تا اواسط خيابان زند . دها خود يک کشف حجاب مقدماتي بو ذهن جوان آن
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. سار کردند گها را سن آمدند، ناگهان خيابان شلوغ شد و مردم هجوم آوردند و آن
هاي خود پناه بردند و  شکسته از طرفي فرار کردند و به خانه هرکدام با سر و دست

  .ها مخفي کردند را در صندوق] رنگي[چادرها 
هايي بودند که  چنان به دنبال خواسته ي رضاخان هم فعاالن حقوق زنان در دوره      

آموزش، تغيير قوانين : شان قرار داشت ي مشروطه در فهرست مطالبات از دوره
اندازي مدارس دولتي  فعاالن زن پس از راه. خانواده، رفع حجاب، و حق رأي

گاه، و  يابي دختران به دبيرستان و دانش دخترانه، براي گسترش اين مدارس، راه
ها که با  اين تالش. کردند سواد تالش مي سال بي زش زنان بزرگچنين آمو هم

گي اجتماعي و پرورش مادران  ادغام زنان در زنده"هاي رضاخان براي  سياست
زمان شده بود، در اين دوره  هم" هاي آينده انداز نسل کرده براي بهبود چشم تحصيل

تر شدن تعداد  نه و بيشآميز بود و منجر به افزايش مدارس دولتي دخترا نيز موفقيت
براي مثال، تعداد دختران با مدرک . زنان باسواد در تهران و شهرهاي ديگر شد

رسيد،  ۱۳۲۱دختر در سال  ۵۶۶۷به  ۱۲۹۱دختر در سال  ۳تحصيلي ششم ابتدايي از 
 ۱۳۱۸هزار تن در سال  ۶۸به  ۱۳۰۱هزار تن در سال  ۹و تعداد زنان باسواد تهران از 

يابي زنان به آموزش عالي نيز در اين دوره شکسته شد، به  د راهس. افزايش يافت
سراي عالي شدند، و در  زن وارد دانش ۸۰، ۱۶-۱۳۱۵اي که در سال تحصيلي  گونه
  .جويان کل کشور بودند درصد دانش ۲۸زنان  ۱۳۲۳سال 
الملوک مصاحب، يکي از نخستين  شکستن اين سدها اما آسان نبود، اشرف      
طور  گاه را اين ي پزشکي، ماجراي ورودش به دانش ن زن در رشتهجويا دانش

توانند تحصيل  وقتي دبيرستانم تمام شد، پرسيدم که آيا دخترها مي«: کند تعريف مي
ي  رفتم مدرسه... پذيرد  ي مامايي دخترها را مي باال بکنند؟ گفتند فقط مدرسه

... ي را خواندم اما ناراحت بودم ي ماماي سه سال دوره... مامايي بيمارستان اميراعلم 
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... چند تا خانم بوديم ... موقع مراجعه کرديم  اين بود که به وزارت فرهنگ آن
خواهيم  بيست نفر جمع شديم و به وزارت فرهنگ نامه نوشتيم که ما مي" تقريبا

وزارت فرهنگ بعد از يک سال به ما جواب داد و گفتند متأسفانه اين . طب بخوانيم
ولي بعد گويا به عرض رضا . گاه طب شويد توانيد وارد دانش ما هنوز نميموقع ش

شاه رساندند که خوب است دانشکده طب دخترانه هم بشود، و او گفته بود که 
مريم (».ي طب شديم ما وارد دانشکده ۱۳۱۸طور بود که سال  اين... قبول کنيد 

  )...خواه هاي مشروطه فمينيست«:خواه حسين
  

  قالب مشروطهنشريات ان.۴
 يفيبه ک هاي طبيعي و اجتماعي، تغييرات کمي در پديده واره م که هميدان يم      
بعد از  و شوند، يمتدريج روي هم انباشته  به يرات کمييتغ يعني. دهد يم يرو

تدريجي را ندارند و دچار  يکم مدت زماني، ديگر تاب و توان جذب تغييرات
گذشته  آورند که با ي جديدي را به وجود مي گردند و پديده تغييرات کيفي مي

شود گفت که يک جهش انقالبي در تمام  در واقع مي. متفاوت هستند" خود، کامال
انقالب مشروطه هم يک نقطه عطف و در واقع . استرخ داده ه زواياي آن پديد

گزين کردن يک  ي حاکمه را با جاي که طبقه يک جهش انقالبي بود، با وجود آن
، ياسيدر اقتصاد ساما سبب دگرگوني  ،به سرانجام نرساند جديد و انقالبيي  طبقه
  .گرديد  جامعه يفرهنگ، و ياجتماع

به راه انداخت  يفکر يها مان د و گفتيجد يها دهياز ا يليانقالب مشروطه س«      
ز در بر ين دوره را نيا يها که روزنامه کال بليراد يها ل نه فقط انجمنين سيو ا
کهن  يادب يها ها و صورت گان و شاعران، سبک سندهياز نو ياريبس. تگرف يم

 يد انقالب ناکافيجد يو اجتماع ياسيات سيمقتض يده و غزل را برايمثل قص
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آوردند  يانه رويعام يروزمره، طنز، و آوازها يي در مقابل، به زبان محاوره. افتندي
را بنا کردند و به گوش  يد از مقاومت و تحول اجتماعيجد يها تيها روا و با آن

نشريات دوران انقالب ) ۱۵۶:ايران ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت(» .مردم رساندند
ي طبقاتي  چون چرايي در گسترش آگاهي و مبارزه العاده و بي مشروطه تاثير فوق

شود گفت يکي از بازوهاي انقالب در آن عصر، مطبوعات  مي. ندا همردم داشت
آغاز به کار کردند،  بيش از دويست نشريه ،۱۹۱۱/۱۲۹۰تا ۱۹۰۵/۱۲۸۴از « .بودند

 )۱۵۶:نيشيپ(».افتنديخود شهرت  ي ان نوآورانهيها به خاطر ب از آن يکه تعداد
المتين و  نو، مالنصرالدين، صوراسرافيل، مساوات، حبل ايران ز،يانجمن تبر نشريات
طلب  مشروطهخواه و  هاي مقاله نويس، آزادي روزنامه از جمله ، قانونالقدس روح
ان يها ب تيکه مواضع دولت قاجار را با جعل واقع يدولت ي هيز چند نشريو ن .بودند
تا  ۱۹۰۷/۱۲۸۶از بهار « .ديا، پرورش و الحديت، ثريکردند عبارت بودند از؛ ترب يم

بانفوذ  يها ه در تهران به صورت ارگاني، سه نشر۱۲۸۷خرداد/۱۹۰۸ژوئن يکودتا
ل و مساوات که يشد، و صوراسراف ين که روزانه چاپ ميالمت حبل: انقالب در آمدند

  )۱۵۷:نيشيپ(».شدند يمنتشر م يگ هفته
از شش ماه پس از انقالب تا ده ماه پس از تشکيل مجلس شورا، شمار «      

ترقي، بيداري، وطن، . ها و مجالت از شش به صد عنوان رسيده بود روزنامه
ترين نشريات توسط  دار ترين و پرطرف شديداللحن. آدميت، اتحاد، اميد و عصر نو

  )۱۱۱: ۱۳۹۷:يرواندآبراهاميان(» .شد هاي مخفي منتشر مي اعضاي سازمان
 بهشت ارديتا  ۱۲۸۵مرداد  ي نُه ماههمقطع  دردارد که  يان ميز بين يکسرو      
که مطالب منتشر شده توسط شده  يمنتشر م هينشر يش از سيبدر تهران  ۱۲۸۶
 يها شهياند، و فقط اند بهره بوده يعلم روز ب ياز محتوا يگ همه" بايها، تقر آن
، روزنامه است يدنيز ديها ن خود روزنامه«: اند داده يخود را نشر م ي گذشته ي کهنه
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بود، هرکس در آن  يستينادانسته با يزهايچ اددادنيدار کردن مردم و يب يکه برا
  )۳۰۳:ي ايران تاريخ مشروطه: ياحمدکسرو(».کشد يوشتن من ي کهن خود را به رشته يها دانسته

  

  
  زاده سردبيرمالنصرالدين جليل محمدقلي. شود پرستي رو به رو مي ترن مدرنيته با مقاومت ارتجاع و خرافه

  
بود،  طنزپرداز مالنصرالدين اي هشت صفحه نامه هفتهرگذار، يتاث ياصل نشريهاما       
 به، ۱۹۳۱/۱۳۱۰و تا  ، شروع۱۲۸۵ نيفرورد ۱۹۰۶/۱۷ليآور ۷از در تفليس که 
 ۸شماره در تفليس،  ۴۰۰ که انتشار يافت؛ از آن شماره ۷۴۸ فعاليت، سال ۲۵ مدت

 زاده مدير و سردبير آن جليل محمدقلي .شماره در باکو ۳۴۰شماره در تبريز و 
 ي قاجار براي مهاجران آذربايجان اهل خوي بود که در دوره از) ۱۹۳۲-۱۸۶۶(

نويس و  او ابتدا معلم و سپس داستان. يافتن کار به قفقاز مهاجرت کرده بود
و با امضاي مالنصرالدين، جيرجيرک، دلقک، و خرمگس، . نگار شد روزنامه
هدف مالنصرالدين مبارزه با جهل با ابزار طنز و  .کرد هايش را چاپ مي نوشته
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روحانيون وابسته به شاه، و  ها، عامالن جهل دستگاه سلطنت فئودال. بود کاريکاتور
  : زاده در خاطراتش نوشت جليل محمدقلي. متحجران بود

رويمان قرار  مساله ما، استبداد شرقي و ظلمت شرق بود که چون کوه پيش«      
شاهان ايران و » کيف مايشاء«مساله ما، استبداد سالطين، ظلمات خرافات، . داشت
. کردند هاي خلوت ادعاي پادشاهي مي رههايي بودند که در د داري روباه ميدان

مساله ما هزاران حشره خودخواهي بودند که مردم را کَر و کور در جهالت نگه 
 )مالنصرالدين و انقالب مشروطيت:نيا فرهاد دشتکي( ».داشته بودند و در وسط ميدان ايستاده بودند

 نامه هفته گان سندهيون ديگر از ،صابر شاعر و طنزپرداز آذري دهاکبر طاهرزا علي      
طنز  يها ند، نوشتهق داشتيعم ييران آشنايقفقاز و ا يها با فرهنگ ها آن ،بود

صابر که با . افتاد يها م در منطقه بر سر زبانها  مصور آن يکاتورهايو کار ياجتماع
سرود در جواني به ايران سفر کرده بود و از قدرت  شعر مي »هوپ هوپ«نام مستعار 
از  يا عده داران، فساد ي زمين بداد سلطنتي، حاکميت جبارانهنامحدود است
ک عضو ي .ايران مطلع شده بود  ي اروپا در جامعه  داري تاثير سرمايه و روحانيون،

ست بود که ياليس سوسينامه نو شينما يد اردوباديه، محمد سعيريتحر ئتيگر هيد
را به طور  »آلود هز ميتبر« ز هم شرکت کرد و رمانيتبر يدر جنگ داخل" بعدا

هاي اول و دوم و  ي بيست شروع کرده و کتاب هاي بيست سده جدي از اواخر سال
انتشار يافته  ۱۹۴۸و  ۱۹۳۸، ۱۹۳۶، ۱۹۳۳هاي  سوم و چهارم آن به ترتيب در سال

ي مالنصرالدين از طرف  تحريريه  عضو هيئتمحمدسعيد اردوبادي  .است
شود، و فعاالنه در قيام تبريز  تبريز اعزام ميعاميون به  تشکيالت قفقاز اجتماعيون

او براساس مشاهدات خود . کند ، شرکت مي۱۹۰۸/۱۲۸۷شاه  عليه محمدعلي
، ارسال ]همت، ارشاد، مالنصرالدين[مطالبي را جهت درج در نشريات قفقاز 

طوري که بيش از صد مقاله و شعر و گزارش در نشريات قفقاز به چاپ  کرد، به مي
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ميليونر «هاي  هاي ادبي او در تبريز؛ نشر دو کتاب رمان به نام فعاليت  يجهنت. رسانيد
] دومانلي تبريز[» آلود تبريز مه«و ديگري » مآب خان فرنگي رضاقلي«يا » بدبخت
خان که تحت تاثير مطالعات  ميليونر بدبخت، قهرمان کتاب رضاقلي رماندر . است

هاي  بار توده وساماني به وضع نکبتآيد که سر گيرد، در صدد بر مي خود قرار مي
خورد و  ي عمل تيرش به سنگ مي کش آذربايجان ببخشد، ولي در مرحله زحمت

شود و باالخره در  هاي تبريز مواجه مي آميز فئودال با مقاومت و مخالفت خشونت
تبريز «جلدي دو اما در رمان . گويد گي را بدرود مي نهايت يأس و حرمان زنده

 باشد، ايران ميي درخشان تاريخ جنبش مشروطيت  تبريز را که صفحه قيام» آلود مه
هاي مردم دالور تبريز را  فشاني گي و جان با قلمي موشکاف و به طرزي بديع، زنده

اردوبادي در اين اثر سعي کرده . کند هاي تبريز توصيف مي در جريان جنگ
نفي و مثبت قيام، و هاي م هاي قيام تبريز را بازنمايد و جهات و جنبه گي ويژه
هاي کتاب  قهرمان. هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن را روشن نمايد زمينه
و   ي جامعه دهنده ي عناصر گوناگون تشکيل بوده و هر يک نماينده  گي تيپيک همه

شيرزنان دالوري هستند که به   ، نمايندهزينب ،ماهرو، نينا .باشند قيام تبريز مي
ي طبقاتي  ي مبارزه پاي مردان، قدم در عرصه شان هم نوعان پاس آزادي خود و هم

ک عشق، ينا نه به تحرين«[.شوند ديده مي هاي مبارزات آب گذارند و در کوره مي
 .ش است که از جان و دل کمر به خدمت انقالب بستهيکه به رهنمود شعور خو

ها در کنار نام  زيهاي ماهرو و نينا نيز در تاريخ اين پيرو من ايمان دارم که نام...
زينب و شصت زن تبريزي، که در سنگرهاي مبارزه از پاي در آمدند، نوشته 

يکي ديگر  همسر زينب، جوادآقا )]۱۱۲۰-۷۳۸ص:آلود ز مهيتبر: ياردوباد(».خواهد شد
کشان تبريز است و تا پاي جان در راه  ي زحمت از قهرمانان داستان، نماينده

و در سنگر در کنار همسرش جان  کند ازي ميب باکانه جان آزادي بي تحصيل
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بازوان مسلح انقالب هستند که دستورات  ،آقا و توتونچو اوغلو حسن .بازند يم
پذيرايي از [ کوزه کناني مهدي حاجي .گذارند يرا به اجرا م» انقالب ي تهکمي«

نمايان  گندم و اندوزان مال ،تاجران سيماي ]الدوله در منزل خودش صمدخان شجاع
حاکمه و  ي طبقهشريک واره  اند و هم زده يخواه و فروش که ماسک مشروطهج

  . دهد ي، را نشان مندسته فئوداليسم
نگري خاص خود، موقعيت  محمدسعيد اردوبادي در جريان داستان، با ژرف      
گي  گونه دهد و چه مند را در انقالب نشان مي داران بزرگ و بازرگانان ثروت زمين
و در . کند به خوبي روشن مي  ي فرودست جامعه ا را در برابر طبقهه بندي آن صف

شان براي سرنگوني  هاي ها، و انگيزه طلبي ها، فرصت جويي آخر پرده از روي استفاده
و منحرف کردن انقالب و جهت دادن به آن به موازات منافع طبقاتي خودشان، بر 

هاي  ماسي و جاسوسي و فعاليتهاي ديپل آميز، خيانت و نيز اعمال جنايت. دارد مي
  . کند ي امپرياليسم روس و انگليس را هم افشا مي پشت پرده

  

  
  اردوبادي سعيد محمد



۱۸۴ 

صورت مصور و با زباني ساده، به مبارزه با جهل،  مالنصرالدين، با سالح طنز، به      
 در. قلمرو نفوذ او فراتر از قفقاز بود در نتيجه. استبداد و خرافات رفته بود

شرق آسيا، هند، مصر، عثماني، بالکان، برخي کشورهاي  ميانه، جنوب آسياي
مشتريان مالنصرالدين در . شد و مخاطب داشت اروپايي مانند فرانسه خوانده مي

داغ،  ايران در شهرهاي مختلفي چون تهران، تبريز، اروميه، خوي، سلماس، قره
، بوشهر و حتا برخي از مراغه، اردبيل، آستارا، رشت، قزوين، اصفهان، مشهد

هاي ما در  بيش از نيمي از مشتري«: نويسد زاده مي محمدقلي. روستاهاي ايران بودند
  » .ايران هستند

مالنصرالدين اطالع داشت که روحانيون مدافع سلطنت قاجار براي مخالفت با       
خي از از جمله، بر. کردند مشروطيت، از ناآگاهي و باورهاي مردم سوء استفاده مي

آنان به «. گري سعي در جلب مخالفان مشروطيت داشتند آنان با استفاده از اتهامِ بابي
خواهان بابي هستند و مردم نادان هم بدون پرس  مردم باورانده بودند كه مشروطه

آخر . آوردند پذيرفتند و به مخالفت با مشروطه روي مي وجو سخنان آنان را مي
برادرجان محلّه د۳۰:مالنصرالدين(داند مشروطيت چيست؟ چه مي "چي اصالو 

ي  وارد مبارزهمالنصرالدين طبق راه و رسم حزب همت، « )۲ص:۲۶ش:۱۹۰۸ژوئن
اين نشريه خواهان برابري مدني . ديني و استبداد سياسي شد مطبوعاتي عليه تعصب

اصالحات ارضي راديکال، و دموکراسي اجتماعي براساس مشارکت ، وسياسي
ن که يه شکست خورد، مالنصرالدي، که انقالب روس۱۹۰۵/۱۲۸۴ در .مردم بود

 ياسيو س يتحت سانسور دولت تزار قرار داشت مطالب مربوط به امور اجتماع
ران، يدر ا يگان فراوان جه خوانندهيش داد و در نتيه را افزايمسلمان همسا يکشورها
و حتا  ينيد ،يفرهنگ يها مشابهت .دا کرديقا پيه، مصر، هند و شمال آفريترک
داد که به استبداد، خرافه، و  ين امکان مين جوامع مسلمان به مالنصرالديدر ا ياسيس
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ران حمله کند و به طور يخصوص ا انه و بهيدر خاورم ينيمند د قدرت ينهادها
 نيمالنصرالد .ز انتقاد کندين نينش از اوضاع مشابه در قفقاز مسلمان يضمن
از  يکرد، و برخ يون چاپ ميز از روحانيرنگارنگ و هجوآم يکاتورهايکار
بود که  ينمود، و مدع يمتهم م ياستبداد يها ميبا رژ يکار ان را به هميروحان
 يکيدئولوژيسم مقاومت اياليستند در برابر امپريعه قادر نيان شياز روحان ياريبس
اين  .دا کرديار پين مخالفان بسيرو، مالنصرالد نياز هم. را سازمان دهند ينيراست
مدافع سرسخت حقوق زنان بود و کاريکاتورهايي در انتقاد از  نيچن هم نشريه

کاريکاتورهاي نشريه . کرد بار زنان مسلمان منطقه چاپ و منتشر مي حيات اسارت
چنان روحانيان و ديگر افراد سنتي را به خشم آورد که بارها جان سردبير در معرض 

از  يکيدر سال دوم انتشار، در «: سدينو يزاده در خاطراتش م يقل .خطر قرار گرفت
حت کردند که در يمسئله زنان بود، و دوستانم نص ي درباره يا ها، مقاله شماره
اند و دنبال من  خود را بسته يها بازار دکان طانينشوم، چون مردمِ ش يها آفتاب ابانيخ
 .مالنصرالدين پيرو افکار حزب همت و اجتماعيون عاميون بود ».گردند يم
سال از  ۱۵شدن  ياش، پس از سپر راه خانواده هم زاده جليل محمدقليکه  يهنگام«

ن شهر ادامه يد که نشر آن را در ايآ يز مياش به تبر مجله ي ن شمارهيانتشار نخست
ن تقال يبا مالنصرالد ييآشنا يبرا  همه:  ليده خانم همسر جليدهد، بنا به نوشته حم

پخش  يا عهين شايک چنيز، يسواد تبر ين مردم بير بم که ديديبعدها شن. کردند يم
 يگ او در آسمان زنده. است يا ت افسانهيک شخصين يشده بود که مالنصرالد

اط خانه يسواد به ح يزنان ب" گاها. شود يجا منتشر م ز در آنياش ن کند و روزنامه يم
 يدر رو» مال«که  کردند يها باور نم آن. نندين را ببيخواستند مالنصرالد يما آمده، م

کننده  ينف يطنز واقع« )۷:زين در تبريمالنصرالد: اين يصمد سردار(».کند يم يگ ن زندهيزم
ر دادن ييبار موجود است، کار او تغ بتيمص يگ کننده زنده يزمان حال و نف
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ک ملت و سرانجام ي يها ها و آرمان ها و دگرگون ساختن سرمشق سرنوشت ملت
خواهد از گفتار، کردار  ين است که ميچن. ن ملت استيگر از هميد يساختن ملت

ن يمالنصرالد«: زاده گفت يل محمدقليجل )۱۲:نيشيپ(».ندازديبسازد و شوروشر راه ب
حرف  يوقت! برادران مسلمان من يا«)۱۳:نيشيپ(».وجود آورد عت و روزگار بهيرا طب
ن يمالنصرالد د که بهيد، گمان نکنيديد و قاه قاه خنديدياز من شن يآور خنده
د و يريه را در دست بگيد، آئيخند يم يد که به کيد بدانيخواه ياگر م... د يخند يم

  )۲۰:نيشيپ(»!ديجمال مبارک خود را تماشا کن
  :نياهداف مجله مالنصرالد

  هيحکومت روس ياعمال ضد خلق يافشا.۱      
  کيدن ملل مسلمان خاور نزيحکومت مطلقه در ب  انتقاد از شيوه.۲      
  ...، تعصبات و جهالت و ينيه خرافات ديمبارزه عل.۳      
  ...سم و يترک سم، پانياسالو از جمله پان يه نژادپرستيمبارزه عل.۴      
  دفاع از حقوق کارگران و دهقانان.۵      
  ها ملت يالملل و دوست نيده اتحاد بيغ عقيدفاع و تبل.۶      
  )۲۱:نيشيپ( .حقوق زنان يدفاع از تساو.۷      

ها را باال  پرده«و » داد يتضادها را نشان م«، »شکافت يها را م زخم«ن يمالنصرالد
اگر شما آدم «: گفت يهنر م يمانده و عاجز و ب و خطاب به مردم واپس» زد يم
 يکرد که به حقوق انسان يکدام ظالم جرات م... د يرت و شعور داشتيد، اگر غيبود

  )۲۲:نيشيپ(».شما دست دراز کند
الت يست عضو تشکيکاتوريکار نقاش و زاده ميم عظيعظ ،نياران مالنصرالديگر ياز د

و  ياسيمسائل س ي نهيدر زم کاتوريکار ۱۵۰۰همت بود که در مدت انتشار مجله 
  .م نمودين ترسيمالنصرالد يبرا داشت، يجنبه ضد خراف" که اکثرا ياجتماع
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  زاده کاريکاتوريست  عظيم عظيم/مگس روي آن ننشيند را بگيرم تا »حريت«بهتر است زود روي 

  
 نيمالنصرالدن و اسلوب خود را از يکه مضام صوراصرافيلنشريه  عالوه بر«     

: رفتندير پذياق آن تاثيران هم از سبک و سيگر ايد ي روزنامه کرد، دو ياقتباس م
  انقالب:آفاري ژانت( .در رشت شمال نسيم يگريز و ديدر تبر جانيآذربا يکي

ن را يون مالنصرالدين نفر از روحانيران و نجف، چنديدر ا« )۱۶۰-۱۶۱:ايران  ي مشروطه
ر شمر يه را بدتر از شمشين نشريز خواندند و ايم کردند و مطالب آن را کفرآميتحر
ه چنان ين نشرين شود، اما ايع مالنصرالديکرد مانع توز يشاه سع يمحمدعل. دانستند
. ن کار باز داشتيار بود که مجلس مداخله کرد و شاه را از اد ران پر طرفيدر ا
 يها تياز مسئول يکيز، يتبر ي ان محاصرهيسد که در جرينو يپور م نيا آريحي
مقاومت  ين به سنگرهايد مالنصرالديجد يجلفا، ارسال شعرها يانقالب ي تهيکم
عصر  يمل ين مجلس شورايتر يمجلس اول که مترق )۱۶۲:نيشيپ(».ون بوديمل

تر  شيب« :ن در مورد آن به طنز نوشتيصرالدمالن ي نامه مشروطه بود، هفته
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نده دانش ينما يشان برايرا در قانون ايز. ان هستنديران از ماليگان مجلس ا ندهينما
 يا شمردند و نوشته »اوراق مضله«ان آن را از يز ماليدر تبر... ».اند را شرط ندانسته

ز مهر کردند و آن را به چاپ ينجف ن يتادند علماآن نوشتند که فرس ي درباره
ن ياز رواج مالنصرالد يرينداشت و جلوگ يسود يول. ده پراکنده گرداندنديرسان
  )۲۴۰:مشروطه ايران تاريخ:ياحمدکسرو( ».نکرد

  

  
بس . ميرم دارم مي. اند که ديگر رمق ندارم حکيم باشي اين زالوها آن قدر خونم را مکيده: ايران

  .هايت ويروس مشروطه است هنوز توي رگ. هنوز کافي نيست. نه. نه: حکيم باشينيست؟ 
  

ناميدن  و يا صدا کردن همسر به اسم واقعي، در ايام مشروطه کار درستي نبود،       
بايست او را به نام  که مي بل] چنان ادامه دارد اکنون نيز بقاياي اين فرهنگ هم[

دهد،  محيط اجتماعي وقتي همسرش را ندا ميمرد در " مثال. فرزند اول صدا زد
که اسم پسر را  کند، بل حتا مرد اسم دختر خود را نيز بيان نمي! گويد؛ مادر بابک مي

اکبر دهخدا اين رسم را در  علي!]. فرهنگ مردساالري چنين است[دارد،  بيان مي
که  داند کس اين را مي همه« :هاي خود در صوراصرافيل هجو کرد يکي از مقاله

چو عيب کوچکي،  نه هم. ميان ما زن را به اسم خودش صدا کردن عيب است
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تا زن اوالد ! هم چه معني دارد آدم اسم زنش را ببرد؟" واقعا. خيلي هم عيب بزرگ
کند،  اش را صدا مي دار شد اسم بچه وقتي هم بچه!! اهوي: گويد ندارد آدم مي

آن وقت آدم حرفش را ! هان: گويد ميزن هم . ابول، فاطي، ابو، رقي و غيره": مثال
در  »!تمام شد و رفت، و گرنه زن را به اسم صدا کردن محض غلط است. زند مي

شد  را مي »رهبران«ي اين  همه«: اکبردهخدا در صوراصرافيل نوشت علي ۱۹۰۸بهار 
تر  ولي هر دو دسته يک مقصود بيش. اولياي دولت و رهبران ملت: دو دسته کرد

گويند شما کار کنيد، زحمت بکشيد، آفتاب و سرما بخوريد، لخت و  مي. ندارند
گي کنيد، بدهيد ما بخوريم و شما را حفظ و  عور بگرديد، گرسنه و تشنه زنده

  )۱۷۵- ۱۷۴:ايران   ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت( ».حراست کنيم
و در ي آخر صوراسرافيل را منتشر کرد  اکبر دهخدا در سوئيس سه شماره علي      

يادآدر زشمع «شيرازي ياد کرد و شعر  ميرزاجهانگيرخانآن بر مرگ رفيق خود 
  .را سرود »اختر به سحر شمرده ياد آر /مرده يادآر

 .نمود و دهقانان را بيان مي  راني کارگ گرايانه هاي مساوات صوراسرافيل آرمان      
فکران  روشن و يشهر يها ن تودهيعظم ب ي بار توانست فاصله نينخست يبرا«
 ي، و فرهنگياسي، سياجتماع يها از سنت ياريدهخدا بس. تر کند کال را کميراد
 يها خرافات، اعتقاد به قضا و قدر، و سنت. ران را به هجو و نقد گرفتيا

" بايل تقريصوراسراف« )۱۵۷:نيشيپ(» .آماج طنز او بودند  و  همه  مردساالرانه،  همه
ن يتر از ا شيگانش به مراتب ب اما تعداد خواننده شد ينسخه چاچ م ۵۵۰۰تا  ۵۰۰۰
شد و تا آخر  دست به دست مي بود ياش چند شاه يمت اصليهر نسخه که ق. بود

ها بعد از دهخدا پرسيدند که چرا  سال)۱۵۸:پيشين(».رسيد روز قيمتش به چند قران مي
ها و  ن انسانآن شور و هيجا«: نويسد؟ پاسخ داد نمي »چرند و پرند«ي  ديگر به شيوه
اش بود به من برگردانيد تا  ي کوتاه مشروطه را که صوراسرافيل ثمره آزادي دوره
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  يادداشت ميرزاجهانگيرخان ».بار ديگر به آن سبک و سياق بنويسم و بسرايم
در  »حقوق انسان«ي  ي دوم روزنامه صوراصرافيل درباره صوراسرافيل در شماره

  :ي اول روزنامه صفحه
گويند فالن مستوفي مواجب يعني مزد تقلب  ز وقتي در ايران از حقوق ميهنو«      

کند، فالن طلبه معني آن را دنا و حق شناختن  هاي خودش ترجمه مي و غلط کاري
هاي استرالي  ميمون. کند داند، فالن عوام با لفظ عقوق به جاي حقوق اشتباه مي مي

کنند اما يک مشت  ود را اداره ميي خ موافق يک قانون نامعلوم کلبه] استراليايي[
ي حقوق آدميت کنند منتظرند که آدم باشند و استيفا مردم بدبخت ايران براي آن

که  چرا براي اين. کند جبرئيل از آسمان نازل شود، فالن پادشاه امضاء "مجددا
که فالن  براي آن. کامبيز پادشاه هخامنشي دل پسر وزيرش را هدف تير کرد

چه فرمان يزدان، «که  ، براي آن»عمله چه داخل آدم است«گويد  ميزاده خانم  شاه
که فالن حاکم رعيت را گاو  براي اين. از اشعار فردوسي است »چه فرمان شاه

 ،ميرزا ،که ملت ايران به انقياد کورکورانه آقا براي آن. کرد شيرده خود حساب مي
داند  اشته باشد ميآدمي که يک ذره شعور د. اند و اوباش عادت کرده ،کدخدا

  ».اند ديگر محتاج گي به کمک يک افراد بشر در زنده
ل چاپ يصوراسراف ،۱۲۸۶آبان و آذر/۱۹۰۷در نوامبر« يژانت آفار ي به گفته      

ن چرخش به يا. آغاز کرد يارض ي دهقانان و مسئله ي را درباره ييها سلسله مقاله
ون در يعام ونيحزب اجتماع يها بهن امر بود که شعياز ا يد ناشيشا يل طبقاتيتحل
برگزار کرده و  يي ، در مشهد کنگره۱۲۸۶ وريشهر /۱۹۰۷ران در سپتامبر يا

ب رسانده بودند که در آن از جمله از حقوق کارگران و يرا به تصو يي نامه نظام
ن ياز ا" انقالب بود قاعدتا يمل ي تهيدهخدا که عضو کم. دهقانان سخن رفته بود

ل نوشت که يصوراسراف. آن را خوانده بود ي نامه داشت و نظام خبر ييگردهما
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ف گاو و گوسفند و االغ ارباب يرد«ت بدبخت متعلق به ارباب است و در يرع
که حبس،  يياست، تا جايات و ممات رعاياردار کامل حيارباب اخت» .باشد يم
 ».شود يم ارباب محسوب يعيا از حقوق طبيد و گاه حتا قتل رعايه، شالق، تبعيتنب

ق يان دهقانان و تعميخالصه در م يع اراضيخواهان توز« ليصوراسراف )۱۶۹:پيشين(
 يي از مجلس خواسته بود که برنامه. ا شده بوديان رعايق بسط آن در ميانقالب از طر

کن  شهير  يدار ش از سرمايهيپ يسنت  ي رد تا جامعهيش گين در پيع زميتوز يبرا
از  يچ اربابيچون ه. کال آغاز گردديراد يدموکراسشدن کامل و  يشود و صنعت

خود و  ييهم قدرت ندارد که به تنها يچ دهقانيکشد و ه يخود دست نم يها نيزم
  )۱۷۰:نيشيپ(» اش را از شر ارباب خالص کند خانواده

باکو بود در سال  يروحان ي ک خانوادهيکه از  ۵۵زاده ن رسوليمحمد ام      
 ي ک ماه پس از اعادهيالن رفت و يون به گيون عامياعاز طرف اجتم ۱۹۰۹/۱۲۸۸

که  س کرد،يتاس در تهران را نو ارگان حزب دموکرات  ايرانحکومت مشروطه، 
ي تهران در  ترين و معتبرترين روزنامه شد، مهم در دو تا سه هزار نسخه چاپ مي

اني که تا زم. کرد گي مي ي دوم مشروطه بود، که ليبراليسم چپ را نماينده دوره
نگاري  ، سردبيري آن را به عهده داشت؛ روزنامهعاميون  اجتماعيونعضو  زاده رسول

طبقاتي، تعصب   ي با نقد خود از جامعه. ها در ايران رواج داد را به سبک اروپايي
هاي  هاي قومي و مذهبي، زمينه هاي تعصب عليه زنان، يهودي ستيزي و ديگر شکل
تر  اش کم ها از دستاوردهاي ادبي و نگارشي نجديدي فراهم آورد که اهميت آ
                                                 

نويس  نامه نگار، شاعر و نمايش ، به عنوان روزنامه۱۹۰۹زاده حتا قبل از ورودش به ايران در  رسول – ۵۵
کرد، اما  دانست و تا سه ماه با کمک مترجم کار مي در ابتدا زبان فارسي را خوب نمي. شهرت داشت

به دستور . شد هايش با نام مستعار نيش چاپ مي بعضي از مقاله. نوشت روزنامه مطلب مي در" منظما
ترکيسم  زاده از ايران اخراج و به ترکيه رفت و از پان روسيه و از طريق اعتداليون مجلس رسول
 .هواداري کرد و از سوسياليسم روي گرداند
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نو چاپ  بار در ايران براي نخستين ابوالقاسم الهوتيو  بهاري  اشعار اوليه. نبود
ي فارسي در دسترس  گان اروپايي مانند لئو تولستوي، با ترجمه و آثار نويسنده. شد

درد و رنج تر و تحصيل زنان و  ايران نو از ضرورت آزادي بيش. عموم قرار گرفت
هاي  و از جنبش. زد قلم مياي به استثمار دهقانان  وران و تا اندازه و پيشه  کارگران
ئ                             هايي را چاپ مي المللي نيز گزارش ي بين و سوسياليستي در عرصه  يکارگر

کس؛ هاي کارل مار اي بود که از نوشته نو چپ ليبرال، نخستين نشريه ايران. کرد 
جنبش  ااط بمانيفست حزب کمونيست، نقد اقتصادسياسي، و کتاب کاپيتال در ارتب

  )۳۵۴:پيشين( .نوشت انقالبي جاري در ايران عصر مشروطه مي
ون يون عاميخود را حزب اعتدال] مجلس[ونيکار اعتدال حزب محافظه يوقت«      

و  ياسيت احزاب سيماه ي را به بحث درباره ييها ران نو سلسله مقالهيخواند، ا
 ۳۰سم در ييي با عنوان فئودال در سرمقاله. اختصاص داد يدموکراس الياصول سوس
 ي فرقه: شد ينيب شيمجلس به دو جناح پ ييم نهاي، تقس۱۲۸۹ يد ۹ /۱۹۰۹ دسامبر
ران نو اعالم کرد که اقتصاد يا. ها دموکرات ي ستوکرات و فرقهيان آريا اعيفئودال 
داران صاحب  نياز زم يگروه کوچک يوقت. کند ياقتضاء مرا  ين شکافيکشور چن

کشان  زحمت برند، يار ميکشان منافع بس ها هستند و از کار زحمت تر ثروت شيب
انباشته شده  يها ن ثروتيکنند در ا يشوند و تقاضا م ين وضع خسته مياز ا" تاينها
هر چند که آن  ن وضع را در اروپا به هم زد،يفرانسه ا ۱۷۸۹انقالب . ک شونديشر

مثل اروپا نداشته  يگان زاده بيران اشراف و نجيا. کن نکرد شهيرا به طور کامل ر
اند  چه غصب کرده از دست ندادن آن يدارد که برا يارين بسياست اما خوان

  )۳۵۷:پيشين (».جنگ هستند ي واره آماده هم
شد  شريه منتشر ميبيش از پانزده ن ۱۲۸۴تا  ۱۲۸۸هاي  در فاصله سالز يدر تبر      

انجمن، آذربايجان، مجاهد، اتحاد، : ازبودند   ها عبارت که مشهورترين آن
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ي ملت، مساوات و شوراي  االرض، اميد، آزاد، اتحاد ملي، آناديلي، ناله حشرات
فکران وابسته به  بلغ و بلندگوي افکار و عقايد روشناغلب اين نشريات م... ايران و 

ي ملت و آذربايجان بود  ها ناله روترين آن پيش. وازي بودبورژ بورژوازي و خرده
  . ي مالنصرالدين چاپ تفليس بودند که پيرو و شاگرد نشريه

از نشريات  »حريت«و  »بيرق عدالت«، ياسيس يها ات سازمانيو اما از نشر      
اي بود  نامه بيرق عدالت هفته. شدند حزب عدالت ايران بودند که در باکو منتشر مي

 ،۱۹۱۸/۱۲۹۷تا اواسط سال فقط پنج شماره از آن و  ،۱۹۱۷/۱۲۹۶که در سال 
  .نوشت تر مطالب آن را مي منتشر گرديد و اسداهللا غفارزاده سردبير و بيش

ي توفان که يکي از  روزنامه ،۱۳۰۰/۱۹۲۱نيز در سال  ييزد محمد فرخي      
به کوشش ديگر از طرف . ساخت نشريات حزب کمونيست ايران بود، منتشر مي

هاي  ارگان شوراي مرکزي اتحاديه »حقيقت«حزب کمونيست ايران روزنامه 
و با تيراژ  ،۱۹۲۲ سپتامبر /۱۳۰۱روزنامه حقيقت در شهريور . کارگري انتشار يافت

يافت اما در آبان همان سال توقيف، و ديگر  برگ در روز در تهران انتشار مي ۴۰۰۰
بود که در سال  »ستاره سرخ«ريات حزبي از ديگر نش. هرگز انتشار نيافت

هاي  روزنامه »ايران سرخ«و  »انقالب سرخ«، »نواي سرخ«. انتشار يافت ،۱۳۰۸/۱۹۲۹
ديگري بودند که توسط اعضاي حزب کمونيست ايران به مديريت ابوالقاسم ذره و 

  . عبدالحسن حسابي انتشار يافتند
  

  ها  انجمن .۵
 هاي ايالتي و واليتي انجمنان انقالب مشروطه يدر جرطور که نوشتيم  همان      
ي امور شهر را  کليه که يطور به در تمام شهرهاي ايران تشکيل شدند يمردم
حاکمه  ي طبقه يطين شراير چنيحتا تحت تاث .کردند قانوني و اجرايي مي" مستقال
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ضع و خود قانون را و تبريز يالتياانجمن  .دادند يل ميخودشان انجمن تشک يز براين
به تقاضاي مردم براي کاهش قيمت کاالهاي اساسي، نظير نان و  کرد و ياجرا هم م

کردند تنبيه  مالکان و تاجراني که غله را احتکار مي. داد يمگوشت، ترتيب اثر 
وليعهد و همسرش  محمدعلي ميرزا هيچ کس از اين قانون مستثنا نبود، حتا. کرد مي

. شد يجان در مالکيت داشتند، را نيز شامل ميي آذربا که امالک وسيعي در منطقه
کاري نبودند ضبط  انجمن تبريز انبارهاي مالکان و تاجراني را که حاضر به هم

به  ،شوراهاي مردميهمانند ها  انجمنن يا. فروخت کرد و غله را به مردم مي مي
کردند، اصالحاتي را به اجرا در آوردند، مدارس  گي مي مشکالت مردم هم رسيده

ي  ها و هزينه آوري ماليات کردند و جمع تاسيس کردند، حکام مستبد را برکنار مي
هاي  بسياري از انجمن. دادند ها و مدارس و غيره را انجام مي آن در مورد ساختن پل

هاي ايالتي و  انجمن« .مردمي که تشکيل شدند حاميان نيرومند نظم جديد بودند
کردند، حق  ، برانتخابات مجلس نظارت ميواليتي قدرت اجرايي و قضايي داشتند
ها اقامه دعوا کنند؛ ماليات  توانستند عليه آن نظارت بر حکام را داشتند و مي

بندي  کردند، يا تقسيم هاي مالياتي هر بخش را جرح و تعديل مي گرفتند، سهميه مي
هاي محلي خود را به کارهاي  دادند؛ درصدي از ماليات ها را تغيير مي بخش
دادند؛  گاه اختصاص مي المنفعه، نظير ايجاد مدارس، احداث پل، جاده، و درمان عام

بردند؛ به  دادند يا به طرق ديگر به کار مي اموال عمومي را به فروش يا اجاره مي
گي براي مستخدمان دولت  دادند؛ صندوق بازنشسته بضاعت مقرري مي محصالن بي
  )۱۰۵:ايران ي  مشروطه انقالب:آفاري ژانت(»ايجاد کردند

صد انجمن هم در " انجمن تشکيل شد و احتماال ۲۰۰در تهران نزديک به «      
تر شهرهاي شمال و غرب و حتا در بعضي  ها در بيش انجمن. ها به وجود آمد ايالت
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هاي جنوبي و شرقي، مثل اصفهان، شيراز،  در منطقه. از روستاها تشکيل شدند
  )۱۰۶:پيشين(» ها تشکيل شدند يستان و يزد انجمنکرمان، بندر بوشهر، بندرعباس، س

ن گروه که سه هزار عضو يتر ن و بزرگيتر ها، فعال انجمن ي ان همهياز م«      
ک يو  يزين انجمن توسط بازرگانان تبريا. بود» ها يجانيانجمن آذربا«داشت 

» .افته بوديسازمان  يدر عمواوغليمهندس برق جوان اهل قفقاز به نام ح
  )۱۱۱: ۱۳۹۷:انياندآبراهامروي(

که  يا چنان[در بيرون انجمن . کوشيدند خواهان فيروزانه مي در تبريز آزادي«      
چون . برد کارها را پيش مي مرکزغيبي، و در نهان ]ناميدند مجلس ملي خود مي

دست محمدعلي ميرزا و پيرامونيان او را برتافته بودند، انجمن، هم به جاي عدليه 
رسيد گوش  هايي، که از خود تبريز يا از شهرهاي ديگر مي ه دادخواهينشسته و ب
احمد ( ».کوشيد ران نشسته به ايمني شهر و سامان آن مي داد، و هم به جاي حکم مي

  )۲۳۲: تاريخ مشروطه ايران:کسروي
در شهرهاي آذربايجان از خوي و ارومي و مراغه و اردبيل و ديگر جاها نيز «   
فرستاد که  ها دستور مي ي آن د، و چون انجمن ايالتي تبريز به  همهها پديد آم تکان
جا هم انجمن واليتي برپا کنند و به کارهاي شهر خود پردازند و از هر  در آن

اکتبر  ۷ز در يانجمن تبر«)۲۴۰:پيشين(».خواست اي براي تبريز مي شهري يک نماينده
مجلس در تهران، کار خود  درست در همان روز افتتاح يعني، ۱۲۸۵مهر  ۱۴ /۱۹۰۶

انجمن تبريز، براي کمک به « )۱۱۱:ايران  ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت( ».را شروع کرد
گاني را به شهرهاي مختلف آذربايجان اعزام  هاي محلي، نماينده تشکيل انجمن

نيز در تبريز تشکيل شد که در نوع ) ديوان عالي(ي استيناف  يک محکمه. کرد
مردم به . دموکراسي مردمي شهر را فراگرفته بود. مه در کشور بودخود اولين محک

هاي خود، چه  ي مسائل و شکايت هاي علني انجمن و ارائه مشارکت در جلسه
  )۱۱۲:پيشين(».شدند و چه از طريق وکيل، ترغيب مي" شخصا
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هاي اجتماعي عصر  ي با جنبشراه همهمواره در هر کجاي جهان در  ها ليبرال      
 .خطر نيفتد به و تامينها  آن نمايد که منافع ي ميراه همياليسم، تا حدي امپر
هاي ايالتي و  انجمنکه  ندمشاهده کرد عصر مشروطه ايران نيز، زماني يها ليبرال

نهد،  وقعي نميها آن ي رفتارهاي رذيالنه به ها را مد نظر دارند و واليتي منافع توده
زاده که در  تقي. ها شوند مانع فعاليت آن در صدد برآمدند که از هر طريق ممکن
گرفت، نوشته است که مجلس در بهار  جناح چپ ليبراليسم عصر مشروطه قرار مي

: هاي روستايي شود قانوني را به تصويب رساند تا مانع رشد انجمن ،۱۹۰۷/۱۲۸۶
مثل مجلس ملي واليتي، در " ها برپا شد تقريبا ي بالد ايران انجمن کم در همه کم«
کردند و مراکز انقالب شده و به شکايات از دست مستبدين  ي امور مداخله مي همه

گي کرده و فقرا را حمايت  و خوانين و اعيان و روحانيون و مالکين رسيده
و  آذربايجانها و باالخره در بعضي واليات مانند  کم در قصبه کم. نمودند مي

  ».ها پيدا شدند در دهات بزرگ نيز انجمنگيالن 
. مشروطه خواند اي مردمي را تحولي مهم در انقالبه زاده تشکيل انجمن سلطان      

در شهرها « :هاي شهري بودند تر از انجمن هاي دهقاني راديکال به نظر او انجمن
آمدند، اما در روستاها صحبت  هاي ناظر در مي به صورت ارگان" ها معموال انجمن

که در  ها به محض آن ي نقاط ايران، انجمن در همه" تقريبا. بر سر تصرف قدرت بود
ي عمال شاه، امتناع گير دستشان تعقيب و  شدند، نخستين اقدام روستاها تثبيت مي

 ».داران بزرگ، و غيره بود از پرداخت ماليات، و تالش براي تصرف اراضي زمين
به ارگان تبريز چنان باال بود که در واقع  يايالت نفوذ و اعتبار انجمن )۱۹۵:نيشيپ(

ميرزا وليعهد و حاکم آذربايجان به  ررسمي انتخابي مبدل شد و محمدعليقدرت غي
 هحاکم ي طبقه[ »ي قدرت دوگانه«در حقيقت  .شد يشناسايي و رعايت آن ناچار م

 »با دو چشم باز« مرکزغيبي. ه بوددر تبريز به وجود آمد ]تبريز يو انجمن ايالت
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تبريز، يا  يي انجمن ايالت پاييد و رشته ن او را ميکارهاي محمدعلي ميرزا و اطرافيا
انجمن ايالتي . بايجان در دست داشتبهتر بگوييم، کنترل جنبش مشروطه را در آذر

ي فعاليت خود، يک سازمان شبه بورژوازي بود و در  تبريز از لحاظ طبقاتي و نحوه
صاحب زمين  بورژوازي و قشر روحانيان و حتا اشراف آن عناصر بورژوازي و خرده

حاجي ميرزا حسن  که به طوري. ي مختلف در آن عضويت داشتندها به نسبت
مجتهد يکي از انبارداران بزرگ، که انجمن او را از تبريز بيرون کرد، در اوايل از 

شد، اما مبارزه طبقاتي و منافع طبقاتي  کسوتان انجمن شمرده مي سر جنبانان و پيش
دهد  انقالب را در معرض ديد عموم قرار مي اندشمنانقالب و  انراه همبه تدريج، 

ها بودند و انجمن  کش تبريز بودند که باعث و باني اخراج و اين عموم مردم زحمت
ماع کردند و مردم در انجمن تبريز اجت. ايالتي تبريز، مجري انجام نظرات مردم بود

فردا بيرونش اگر مجتهد امشب از شهر بيرون نرود ما خود «: کنان گفتند اعتراض
  )۲۴۵ص :ايران تاريخ مشروطه:ياحمدکسرو(».گردانيم

تمام «: نوشت ي انجمن ايالتي تبريز هارتويک سفير روس در ايران درباره      
در دست انجمن محلي است که متنفذتر از ساير " ها پيش عمال ها از مدت قدرت
وکالي مجلس گوش  ي اي دارد که کليه باشد و در تهران شعبه هاي ايران مي انجمن

انجمن تبريز مانند اغلب « )۳۴:رانيت ايانقالب مشروط :ايوانف(».اند به فرمان آن
هاي ديگر از لحاظ ترکيب اعضاء و خصلت فعاليت خود يک سازمان  انجمن
به دنبال انجمن تبريز در ساير شهرها و نواحي ايران « )۵۲:نيشيپ(».ژوايي بودربو

در تهران، رشت، مشهد، شيراز، اصفهان،  .نخست در شمال و سپس در جنوب
هاي ديگري به  کرمان، بندربوشهر، بندرعباس، سيستان و شهرهاي ديگر انجمن

ايجاد  عبارت بودند از؛ انجمن ايالتي تبريز يعملت ااقدام )۵۳:نيشيپ(».وجود آمد
چي، امام جمعه،  ،  اخراج ميرهاشم دوه]فدايي و مجاهد[ هاي مسلح انقالبي دسته
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محمد يزدي، حاج ميرزا اسداهللا مجتهد و حاج ميرزا حسن مجتهد از شهر  سيد
ها، هماهنگ کردن واحد اوزان و مقادير و اصالح  تعديل و تثبيت نرخ، تبريز
، تبليغ ۵۶ي نان، شکستن درِ انبارهاي غله و در مواردي مصادره گندم محتکران مسئله

، برپايي نخستين شاه محمدعليو ترويج مباني مشروطيت در روستاها، خلع 
ترين عمل نادرست  بزرگاما . بود غيره دادگستري در تبريز و ايجاد شهرباني و

بازگشت ميرهاشم و حاج ميرزا  دادن به  رضايتعبارت بود از؛  ايالتي تبريز انجمن
  .حسن مجتهد به تبريز بود

ذربايجان هاي آ انجمن" هاي راديکال در سراسر ايران، مخصوصا فعاليت انجمن      
  عضو آن يي انترناسيوناليستي بودند و از هر قوم و مذهب و گيالن که پيرو انديشه

که دو کشور امپرياليستي  ي حاکمه ايران، بل ، سبب گرديد که نه تنها طبقهبودند
دو نيروي . افتند روسيه و انگلستان از راديکال شدن جنبش به شدت به هراس بي

ها را از دم تيغ  انجمنند و داد در دست همارتجاعي داخلي و خارجي دست 
  . گذراندند

  

  تشکيالت همت.۶
تهيدستي و مهاجر بودن کارگران ايراني مقيم قفقاز و آسياي ميانه، و نيز       

شد  ناآگاهي از حقوق فردي و اجتماعي خويش، نداشتن تخصص فني، موجب مي
ند و نسبت به طوالني بودن ترين کارها را متقبل شو تا آنان دشوارترين و پرمخاطره

و دريافت دستمزد ] ساعت ۱۸تا  ۱۵در برخي مشاغل بين [مدت زمان کار روزانه 
                                                 

گان شهر بر  کشيدند؛ گرسنه گي مي نهتبريز در حال شورش بود و مردم هم گرس ۱۲۸۶بهار  - ۵۶
سر حاجي قاسم اردبيلي انباردار بزرگ گندم ريختند و او را کشته، وارونه به دارش زدند و سپس 

 !آلت تناسلي او را بريده، به دهانش دادند
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عالوه بر . پذيرند تر از ديگر کارگران، اعتراض نکنند و شرايط استثماري را به کم
شدند که  که خود عاملي مي کردند، بل ها شرکت نمي تنها در اعتصاب اين نه

داران و کارفرمايان روسي  سرمايه. ي مطلوب دست نيابند ه نتيجهکارگران اعتصابي ب
سياسي آنان از _ي صنفي گي کارگران و مقابله با مبارزه بسته براي جلوگيري از هم

طوري که به هنگام استخدام از  کردند به کارگران سوء استفاده ميمعتقدات ديني 
د که به عضويت هيچ خواستند به قرآن سوگند ياد نماين کارگران ايراني مي

رفت که نه تنها در اعتصابات کارگري  و از آنان توقع مي. اي در نيايند اتحاديه
اين . که در موقع الزم به عنوان اعتصاب شکن نيز وارد عمل شوند شرکت نکنند، بل

ي کارگران روسيه قرار  وضعيت موجب شد تا کارگران ايراني آماج خشم و کينه
روسيه  دموکرات سوسيال، حزب کارگر وضعيت ه با اينمنظور مقابل به. گيرند

طور جدي در  تصميم گرفت که به اين موضوع ورود کند و آن را به] بلشويک[
ي باکو حزب  کميته ،۱۹۰۲/۱۲۸۱بنابراين در سال . دستور کار خود قرار داد

 بهرام آقايفهاي  روسيه به دو نفر از اعضاي خود به نام دموکرات سوسيالکارگر 
 سوسيال ماموريت داد تا ايرانيان عضو حزب کارگر محمدعلي اکبري و
روسيه در باکو را در سازمان جديدي به منظور تبليغ و سازماندهي  دموکرات 

و  آقايفگروه . کارگران ايراني و مسلمان را، در دستور کار خود قرار دهد
کيل را تش »همت حزب«در باکو  ،۱۹۰۴/۱۲۸۳و در سال   به تدريج اکبري

روسيه  دموکرات سوسيالي خودمختار حزب انقالبي  دادند که در واقع شعبه
هاي انقالبي در ميان کارگران  رفت و هدف آن تبليغ انديشه به شمار مي] بلشويک[

 يفارس را به هيروس کيحزب بلشو ي مانوف برنامهيان نرينرم. مسلمان قفقاز بود
در  حزب همت. ل کرديتبد همتزب ح، آن را به برنامه ييها ليترجمه و با تعد

ايراني   ترين اعضاي آن را کارگران ميان کارگران ايراني نفوذ زيادي داشت و بيش
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. بعدها به عنوان يک سازمان سراسري نام خود را حفظ کرد همت. داد تشکيل مي
تا  ۱۹۰۴هاي  همت در سال حزبها از طريق  نخستين اقدامات عملي بلشويک

روسيه  ۱۹۰۵/۱۲۸۴اما بعد از شکست انقالب  .صورت گرفت ،۱۲۸۶تا۱۹۰۷/۱۲۸۳
و سپس  همت حزبروسيه و  دموکرات سوسيالو مخفي شدن حزب کارگر 

ايراني تداوم   ، تبليغ و سازماندهي کارگران۱۹۱۱/۱۲۹۰در سال  همتانحالل 
اي طوالني، بار ديگر تبليغ و  ، پس از وقفه۱۹۱۶/۱۲۹۵که در سال  تا اين. نيافت
ايراني با توجه به افزايش جنبش کارگري در باکو، مورد   ندهي کارگرانسازما

در سال . روسيه قرار گرفت دموکرات سوسيالي باکو حزب کارگر  توجه کميته
 بهرام آقايفاعضاي ايراني حزب را تحت مسئوليت " ي باکو مجددا کميته ۱۹۱۶

صنايع اني شاغل دراير  زماندهي کارگرانرا مامور تبليغ و سا محمدعلي اکبريو 
تر اعضاي ايراني تشکيالت باکو حزب کارگر  بيش. و معادن باکو کرد

 ۱۹۰۵/۱۲۸۴روسيه، کارگراني بودند که در جريان انقالب  دموکرات سوسيال
، بهرام آقايفبرخي از اين اعضاء مانند . روسيه به اين حزب پيوسته بودند

در سازماندهي اعتصابات از فعاالن کارگري حزب بودند و  اکبريو  درويشي
و شش  گير دستنقش داشتند و به همين علت هم  ،۱۹۱۴/۱۲۹۳کارگري در ژوئيه 
براي " مجددا ،۱۲۹۶ /۱۹۱۷در سوم مارس " رسماهمت  حزب. ماه زنداني شدند

 حزبهمت، اين پس از احياي  .سازماندهي کارگران ايراني مقيم قفقاز تشکيل شد
ي حزب کارگر  ود از پيامدهاي تجزيهي قبل تالش کرده ب که در دوره

روسيه برکنار بماند، اين بار به دو جناح تجزيه شد؛ واحد باکو  دموکرات سوسيال
 حزبها و واحدهاي ديگر  به بلشويک نريمان نريمانوفبه رهبري  همت حزب

در حزب همت  .ها متمايل شدند فقاز به منشويکهمت در ديگر شهرها و مناطق ق
  .حضور داشت» ران نويا«ر يزاده سردب ن رسوليمحمد ام
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  ۱۹۱۹ در سال ريمانوفنريمان ن

  
شروع به فعاليت سازماني و تبليغاتي کرد و همت حزب  ،۱۹۱۷/۱۲۹۶سال  در      

 ي سندهينو يد اردوباديکه محمدسع منتشر ساخت همتبا نام روزنامه خود را 
 يها رد و در شمارهيگ يآن را به عهده م يريسردب يمدت يبرا» ز مه آلوديتبر«رمان 
» رانيدر ا يداريب«و » رانيا يايسم و دموکراتيبلشو«ن يبا عناو يآن مقاالت ۱۷و  ۱۴

 ،۱۲۹۶تير  ۱۲ /۱۹۱۷ژوئيه  ۳در نخستين شماره روزنامه همت در  .دينما يمنتشر م
داري و برقراري  مقصد اصلي خود را سرنگوني سرمايه همت حزب: آمده است

ه انقالب اکتبر، و با شروع جنگ دول امپرياليستي بر علي. کند سوسياليسم اعالم مي
حزب هايي براي فعاليت  اشغال نواحي جنوبي آن کشور، از جمله باکو، محدوديت

پس از اشغال باکو . ها از علني به زيرزميني تبديل شد فعاليت. همت فراهم شد
مطبوعات زيرزميني خود همت  حزب ،۱۹۱۸/۱۲۹۷ها در ماه اوت  توسط انگليسي

ها با  زماني فعاليت آن و نيز به دليل هم. کرد ميرا به زبان فارسي و ترکي منتشر 
، سبب گرديد که ارتباطات خود را با اين تشکيالت ]کمينترن[انترناسيونال سوم 

  .جهاني کارگري برقرار نمايند
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  عاميون اجتماعيون.۷
] عاميون اجتماعيون[ايران  دموکرات سوسيال حزب  ،۱۹۰۵/۱۲۸۴ سالدر         

اعضاي ايراني . در باکو تاسيس شدمانوف يمان نرينر يتحت هدايت و رهبر
 ]تبريز[ به ايران ]بادکوبه[ باکو ت، مانند حيدرعمواوغلي، وقتي ازهم التيتشک

 عاميون اجتماعيوندموکرات ايران را به   بار نام سازمان سوسيال آمدند، براي نخستين
ي مرکزي حزب  کميته .تغيير نام دادند تا فهم آن براي ايرانيان آسان گردد

به سرعت اقدام به ايجاد تشکيالت ] عاميون ن اجتماعيو[دموکرات ايران  سوسيال
طوري که تشکيالت  خود در شهرهاي تبريز، تهران، انزلي و اصفهان کرد، به

. بردند هاي سازماني خود را به پيش مي ها هر کدام به طور مستقل فعاليت شهرستان
که آغاز انقالب  ،۱۹۰۶/ ۱۲۸۵مي در سال گيري اعتراضات مرد در جريان اوج

هاي انقالبي انجاميد،  مشروطه در ايران بود و در شهرهاي بزرگ ايران به ايجاد نهاد
ي انقالبي شهر تبريز را کامال در اختيار خود  دموکرات، کميته نيروهاي سوسيال

 عاميون تهران عمواوغلي اجتماعيون  به کوشش حيدر ،۱۲۸۶/۱۹۰۷ سال. داشتند
ز در ينخستين کنگره اجتماعيون عاميون ن و .تشکيل شد] دموکرات تهران سوسيال[

 ي ن کنگره برنامهيدر ا. ، در مشهد تشکيل شد۱۲۸۶ورياواخر شهر/ ۱۹۰۷سپتامبر 
 ياعضاء موافقت کردند که ستاد مرکز. ديب رسيون به تصويون عاميحزب اجتماع

فعال  ي ران به قاطبهيمشروطه در ا يقادر برنامه اعالم شد که ب. حزب در باکو بماند
ق بر کار مجلس نظارت ين طريکه به حزب ملحق شوند و از ا دارد يگ مردم بسته

ا يت، فقر يمردان بدون توجه به مقام، مل يبرا يگان همه  يحق را. ق داشته باشنديدق
مردان به مدت دو  ي همه يبرا ي، خدمت سربازيگان اجباريل رايثروت، تحص
ساعت کار  ۸ان، انتشار و تشکل، حق اعتصاب، يب ي، آزاديفرد يزادسال، آ
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و  ن دهقانانيع آن بيها و توز فئودال يد اراضيخالصه، خر يمصادره اراض روزانه،
  )۱۲۰:ايران ي مشروطه انقالب: آفاري ژانت( .ديب کنگره رسيت به تصويط عضويشرا
مخفيانه به فعاليت خود  به صورت ،۱۹۰۸/۱۲۸۷تا سال ون، يون عامياجتماع      

باران مجلس و تشديد سرکوب انقالبيون، کادرهاي فعال  ادامه داد، اما پس از توپ
حيدرعمواوغلي و برخي ديگر . ها کشته شدند آن بازداشت و تبعيد و برخي از آن

  . مجبور به ترک تهران شدند و تشکيالت از هم پاشيد
 عاميون اجتماعيونکرد که  برآورد ميرابينو، نايب کنسول انگليس در رشت،       

ايراني شاغل در صنايع مختلف نفت   کارگران. عضو در باکو دارد ۶۰۰۰بيش از 
هاي روس  آذريان، گرجيان و ارمنيان قفقاز و سوسياليست. عضو اين سازمان بودند

 .کاري تنگاتنگي با اين سازمان داشتند تاثير نگاه انترناسيوناليستي مانيفست، هم تحت
يک مرکز ساخت اسلحه نيز  عاميون اجتماعيونچنين گزارش کرد که  رابينو هم

را  ها را کشف کرد و بعضي از اعضا حداشت که پليس مخفي روسيه چند بار سال
 )۱۱۵:پيشين(.هاي خود ادامه داد فعاليتبه زندان انداخت، اما تشکيالت به 

خود  ي در برنامه بود،که حزب دوم مجلس شوراي ملي ايران  عاميون اجتماعيون
کارگران، هشت ساعت کار روزانه، حقوق  يحق تشکل و اعتصاب برا«

 ين کسانين بيع زمي، توزيات بر درآمد تصاعديک نظام مالين ي، تدويگ بازنشسته
افراد بدون مسکن، مدارس  يمسکن برا ي هيکنند، ته يآن کار م يکه بر رو

، و يعموم يها ييما، قلم و گردهانيب يات بر مصرف، آزاديگان، کاهش ماليرا
ران يا:انيرواندآبراهامي( ».عت را خواسته بودنديمذاهب مورد قبول شر ي مدارا با همه

  )۹۹:ن دو انقالبيب
ها  ي آن همه" تقريبا(اعضاي اجتماعيون عاميون که از قفقاز آمده بودند «      

. شدند قفقاز خوانده ميمجاهدين ) کارگران و تاجران ايراني بازگشته به ميهن بودند
. شد پوشيدند که موجب تمايزشان در تبريز مي هاي شيکي مي ها يونيفورم آن
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خواهان تبريز تحت تاثير راديکاليسم و جسارت مجاهدين قفقاز قرار  مشروطه
ي سياسي  تر کرد، زيرا اين تازه واردان تجربه ها جنبش را قطبي ورود آن. گرفتند
گفتند و براي  هاي تشکيالت خود سخن مي از آزمان تري داشتند، آزادانه بيش
فکران،  وران، کارگران، روشن شهيپ .شدند قدم و داوطلب مي هاي انقالبي پيش اقدام

تا  ۱۹۰۶/۱۲۸۵زاده، و دهقانان عضوش بودند از  يجوان تاجرزاده و روحان
 ».ل شدنديالن و اصفهان تشکيز تهران، گيجان و نياب، در سراسر آذر۱۹۰۸/۱۲۸۷

  )۱۱۷ :ايران ي مشروطه انقالب:آفاري ژانت(
تشکيل  ۱۲۸۷/۱۹۰۸آبان ، در]تبريز دموکرات سوسيال[تبريز  عاميون اجتماعيون      
تبريز دست  عاميون اجتماعيونخانه، به رهبري  کارگر در سه دباغ ۱۵۰حدود . شد

نحوه . والنندقب به اعتصاب زدند و توانستند خواست افزايش دستمزد را بر کارفرما به
ها در قبال آن يکي از اختالفات ميان  برخورد با بورژوازي و تاکتيک کمونيست

دو نظر در اين مورد . ، بود]تبريز دموکرات سوسيال[تبريز  عاميون اجتماعيوناعضاي 
کرد و متحد ساختن  وجود داشت، نظر اول بر مبارزه مستقل کارگري تاکيد مي

حفظ موضع  دانست و بر زي را ترمز زدن به انقالب ميانقالبيون به زير چتر بورژوا
وجود آمده  ورزيد و بر اين باور بود که مانوفاکتورها در ايران به پرولتري تاکيد مي

نظر دوم براين اعتقاد بود که ايران هنوز . داري تا حدي رشد کرده است و سرمايه
ده و زمينه براي فعاليت به مرحله مانوفاکتوري نرسيده، پرولتارياي مدرن بوجود نيام

از اين رو بر انقالب بورژوايي و اتحاد همه اقشار . يک وجود ندارددموکرات سوسيال
 دموکرات سوسيال[تبريز  عاميون اجتماعيون]. ي طبقات باهم همه[کرد  تاکيد مي
، ۱۹۰۸اکتبر  ۱۶ /۱۲۸۷مهر  ۲۴، براي تعيين تکليف در اين مورد نشستي در]تبريز
 ۳۰با حضور  الدوله، نيع يز بر قشون سلطنتيگان تبر رزمنده ي هياول يروزيبعد از پ

و  »آرشا ويرچلنگريان«در اين نشست نظر اول که از طرف . نفر برگزار کردند
راي به تصويب رسيد و نظر دوم که از  ۲۸مطرح شده بود، با  »واسواخاچاطوريان«
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تالف اگرچه در اين اخ ۵۷!عنوان شده بود رد شد »ورام«و  »اکسدر«طرف 
، حل شد، اما بعدها ]تبريز دموکرات سوسيال[تبريز  عاميون اجتماعيونتشکيالت 

دوباره سر باز کرد و در حزب عدالت و حزب کمونيست ايران ادامه يافت و به 
زاده متاثر از تزهاي کمينترن و  جناح چپ سلطان[انشعاب در حزب کمونيست 

ميته قفقاز حزب بلشويک روسيه مدافع جناح راست حيدر عمواوغلي متاثر از ک
تبريز  عاميون اجتماعيون .منجر گرديد] نظريه ضدامپرياليستي استالين

. ، در ادارات و در کل جامعه از نفود زيادي برخوردار بود]تبريز دموکرات سوسيال[
در دوران مقاومت . بود »مجاهد«هاي يازده نفره داشت و ارگان آن روزنامه  حوزه

 سوسيالها، کارگران ايراني مهاجر و  برابر ارتش شاه و فئودالتبريز در 
ان تبريز هاي ديگري براي مبارز هاي مسلح و کمک هاي روسيه، دسته دموکرات 
، توانستند هزاران نفر ]تبريز دموکرات سوسيال[عاميون تبريز  اجتماعيون. فرستادند مي

                                                 
هاي تبريز  دموکرات ي خود به پلخانف ديدگاه اکثريت سوسيال آرشاوير چلنگريان در نامه«- ۵۷

وران بايد به منافع طبقاتي خود آکاه شوند و به  کارگران، دهقانان و پيشه: توضيح دادتر  را بيش
ها به  عالوه سوسياليست به . غلتند نه» فقط براي بورژوازي مبارزه کنند«جريان عملي که در آن 

که جذب جناح چپ جنبش دموکراتيک شوند بايد تشکل مستقل خودشان را داشته  جاي آن
اقتصاد ايران هنوز پرولتارياي . چاطوريان چند مسئله را نيز براي پلخانف طرح کردواسو خا. باشند

اش ايجاد نکرده است، اما بسياري از کارگران ديگر در ايران  صنعتي مدرني به مفهوم اروپايي
» فروشند يا دانش خود را به مالکان مي  که نيروي کار خود نيستند بل  مالک ابزار توليد«هستند که 
، نکنند ها را متشکل ، آننکنندها چه بايد بکنند؟ آيا در ميان کارگران تبليغ  دموکرات يالسوس

داران و مديران را به اتخاذ  گونه سرمايه و اگر نکنند، چه نکنندبراي افزايش دستمزدها مبارزه 
حتا در اش اين بود که  تري وادارند؟ دستمزد بسيار نازل کارگران ايران معني ي توليد مدرن شيوه

به نظر . آالت مدرن احساس نکنند داران نيازي به وارد کردن ماشين برابر رقابت جهاني هم سرمايه
  داري تري از سرمايه ي بغرنج اش ورود مرحله خاچاطوريان، مبارزه براي افزايش دستمزدها، معني

 )۳۲۰:ايران ي مشروطه  انقالب:آفاري ژانت(»آورد تري را پديد مي رفته به ايران بود که خود پرولتارياي پيش
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علي  تبريز و تحت رياستهزار مجاهد و فدايي در  ۱۷نزديک به «. را مسلح کنند
در همين دوره  ».نويسي شده بود اسم ،۱۹۰۸/۱۲۸۷در اوايل سال موسيو 
، قرار ]تبريز دموکرات سوسيال[عاميون تبريز  ايالتي تبريز، زير نفوذ اجتماعيون انجمن

داشت و تقريبا به مدت يک سال حکومت را در تبريز در دست داشت که يکي از 
غالت و ارزاق انبارهاي محتکران و فروش آن به قيمت  ره تمامداقدامات آن مصا
  .ارزان به مردم بود

، از رهبران حزب ۵۸گريگوري اورژنيکيدزه ،۱۲۸۸/۱۹۰۹در پاييز سال       
ي مرکزي  روسيه که بعد از انقالب اکتبر به عضويت در کميته دموکرات سوسيال

قاز بود، به مدت ي حزب بلشويک در قف رسيد و نماينده يشوروحزب کمونيست 
هاي ايراني  دموکرات سوسياليک سال در شهر رشت اقامت گزيد تا 

در مدت اقامتش «. اين منطقه را سازماندهي کند و آموزش دهد] عاميون اجتماعيون[
در  نيلنران با يق ايبه باکو از طر يمخف يها نوشته در رشت، در مورد ارسال نوشته

س يالن تاسيدر گ يکيتادموکر اليالت سوسيکتماس بود و به او اطالع داد که تش
ران و تالش يه، وضع کارگران و دهقانان ايروس ۱۹۰۵انقالب  ي او درباره. شود يم

در همين ايام  )۳۱۴:نيشيپ(».راد کرديا ييها يران سخن ياراض ي مصادره يدهقانان برا
ي مارکس و انگلس براي  نوشته »مانيفست حزب کمونيست«زير نظر او کتاب 

                                                 
بلشويک ) ۱۹۳۷-۱۸۸۶(  سرگو اُرژُنيکيدزه  معروف به گريگوري کنستانتينوويچ اُرژُنيکيدزه - ۵۸

جنگيد و  هاي داخلي با ارتش سفيد ر جنگد .بود کمونيست شوروي تبار و عضو حزب گرجي
را به عهده  حزب فقازسمت رياست کميته ق ها در گرجستان، آذربايجان، بعد از پيروزي بلشويک

وارد رشت شد و مذاکرات متعددي با ميرزا کوچک انجام داد و در طي يک  ۱۹۲۰در . گرفت
به علت   ۱۹۳۷در فوريه سال . عهدنامه، مواضع ميرزا کوچک را قبول و مورد تاييد قرار داد

 .درگذشت خودکشي
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ليستي ي ضدامپريا او مدافع سرسخت نظريه. نخستين بار به زبان فارسي ترجمه شد
زاده را در  ارتقاء حيدرعمواوغلي و کنارزدن سلطان استالين بود و نقش اصلي در

  .حزب کمونيست ايران بازي کرد
  

  
  )۱۸۸۶-۱۹۳۷( کنستانتينوويچ اُرژنيکيدزه يگريگور

    
شدت  ايران، از نظر طبقاتي يک ترکيب به يونعام اجتماعيونهاي   تشکيالت      

ن و حتا افرادي که از اور بورژوا، پيشه غيراز کارگران، عناصر خرده. مختلط داشت
سم و يبرالياز ل  بنابراين .کردند در آن حضور داشتند ها دفاع مي منافع فئودال

و از  دنمو يم يبانيعه پشتيش يمذهب يها کرد و از سنت يم يسم هواداريوناليناس
 اجتماعيون با اين وجود،. کرد طلبانه مجلس هم حمايت مي هاي اصالح سياست

نقش بسيار مهمي در انقالب  ،۱۲۸۳-۱۹۰۴/۱۲۹۰_۱۹۱۱هاي  ايران در سال عاميون 
کش و انقالبيون ايران ايفا  مشروطيت، ارتقاءآگاهي و سازماندهي اقشار زحمت

  . کردند
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عاميون تهران در زمان تشکيل مجلس اول  ماعيوناجتهاي مخفي  يکي از فعاليت      
هر دو کميته زير [ »ي انقالب کميته«وابسته به  »ي ترور  کميته«ايجاد  ،شوراي ملي
، به چند اقدام تروريستي دست زد؛ از ]عاميون تهران بودند ي اجتماعيون مجموعه

م، اکم تهران، ترور اتابک اعظي عالءالدوله؛ ح گذاري در خانه جمله بمب
عمواوغلي و  اهللا بهبهاني که به حيدر شاه، و ترور آيت جان محمدعلي قصد بهسوء
عاميون، با توجه به  به دليل همين وحشت بود که اجتماعيون. زاده نسب داده شد تقي

 اجتماعيون .اي در مجلس اول داشتند العاده شان در تهران، نفوذ فوق تعداد اندک
دستي  واعظان و ناطقان چيره» صوراسرافيل«و » ساواتم«؛ عاميون، غير از دو روزنامه 

توانستند با سخنان خود در ذهن مردم اثر گذارند و آنان را  در اختيار داشت که مي
ها عبارت بود  رانان معروف آن سخن. طلبانه هدايت کنند ي برابري به سوي انديشه

اجتماعي،  با توجه به شرايط. المتکلمين سيدجمال واعظ اصفهاني و ملک: از
از جمله حيدر عمواوغلي، افکار و  عاميون اجتماعيوناقتصادي آن موقع، اعضاي 

حيدر . داشتند تر با پوشش مذهبي و ناسيوناليستي بيان مي هاي خود را بيش انديشه
کرد که به تبليغ و ترويج و  ها را وادار مي عمواوغلي افراد حامل اين انديشه

ساالر را که از  ت که بعضي از طالب مسجد سپهنوش«او . راني به پردازند سخن
ها کمک مالي هم  نشينان سفارت انگليس بودند ترغيب کرد و به آن نخستين بست

  )۸۳:نيشيپ(» .نمود
داران و  ، مجلس دوم که اکثريت آن را زمين۱۹۰۹/۱۲۸۸در تابستان «      
مجلس دوم «بادي آ به قول يحيا دولت. دادند، افتتاح گرديد مندان تشکيل مي ثروت

اين مجلس به ) ۳۳۹:نيشيپ(».مندان بود آکنده از اشراف و ثروت. داد بوي تمول مي
هاي  در تهران و ايالت. دو جناح اکثريت اعتداليون و اقليت دموکرات تبديل شد

کوشيدند که تعداد اعضاي حزب را افزايش  هاي مجلس مي ديگر ايران، دموکرات
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] زاده و دوستانش تقي[ها ن دموکراتيدر ميان ا. مايندي حزب را قوي ن دهند و پايه
زاده سردبير  معتبر يعني محمدامين رسول] ونيعام ونياجتماع[دو سوسيال دموکرات 

که از نظر اعتداليون آنارشيست . ايران نو، و حيدر عمواوغلي حضور داشتند
ماعيون زاده که هر دو وابسته به اجت حيدر عمواوغلي و رسول«. شدند محسوب مي

اجتماعيون . عاميون بودند با حزب دموکرات در تهران اختالف نظر پيدا کردند
ي اروپايي بود و از ائتالف وسيعي  عاميون مخالف تشکيل احزاب سياسي به شيوه

رو در داخل مجلس حمايت  خواهان غيرمذهبي و مذهبي ميانه شامل مشروطه
ها و  رو دموکرات چپ ميانه حلي بين عاميون درصدد راه اجتماعيون. کردند مي

دانست،  دموکرات مي زاده که خود را سوسيال وقتي تقي. کار بود اعتداليون محافظه
ها استفاده کرد،  برد آرمان دموکرات عاميون براي پيش از روابط خود با اجتماعيون

چند ماه بعد، مناسبات . ... عاميون باکو مداخله کرد و مانع او شد اجتماعيون
عاميون و حزب دموکرات چنان به وخامت گراييد که تا حد جدايي  وناجتماعي

يي  ي سرگشاده ، ايران نو نامه۱۲۸۸بهمن  ۱۰/ ۱۹۱۰در اول فوريه . علني پيش رفتند
از تشکيل احزاب ] عاميون باکو اجتماعيون[را چاپ کرد که در آن گروه باکو 
هايي کنار  ز چنين فعاليتخود را ا" کرد و علنا سياسي در ايران اظهار نگراني مي

هاي حزبي اجتناب کنند و از اين  به اتباع هشدار داده شد که از دسيسه. کشيد مي
متاسفانه بعضي اشخاص به مناسبت : پرهيزند ها که به زيان کشور است به بندي دسته

خود را عزيز بي جهت قرار داده پيروي اصول کيف ] عاميون اجتماعيون[به اين فرقه
که در اين بحران مملکت تشکيل  با اين! اند ه بناي پارتي بازي را گذاشتهمايشاء شد

لهذا از طرف مرکز . پارتي و اجراي مقاصد خودپرستي نهايت مضرات را دارد
ي مجاهد  شعبات اجتماعيون عاميون فرقه" مقدس عجالتا] عاميون اجتماعيون[ي  فرقه

ت آتيه را به انتخاب اشخاص از تهران و ساير بالد ايران توقيف، و تجديد شعبا
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" مجددا« )۳۴۵-۳۴۴:نيشيپ(» غرض به بعدها موکول نموديم پرست و بي اليق، نوع
ي اجتماعيون عاميون از ايران  شعبات فرقه" داريم که از اين تاريخ رسما اعالم مي

تواند خود را نسبت به اين فرقه  موقوف است و شعبه رسمي نداريم و احدي نمي
 )۳۴۶:پيشين(».در هر يک از بالد ايران يک نفر نماينده معين خواهد شد فقط... بداند 

اجتماعيون عاميون در  ۱۲۸۸ بهمن ۱۹۱۰/۱۰بدين ترتيب در تاريخ اول فوريه 
  .گردد سراسر ايران منحل مي

  

  مرکزغيبي.۸
ل يدر باکو تشک ،۱۹۰۵/۱۲۸۴ون در سال يعام ونيم اجتماعيطور که نوشت همان      
ران فرستاد که در يخود را به ا يمرکز ي تهين عضو کميچند«الت يکن تشيا. شد
ده ينام مرکزغيبين شعبه که ينخست. ن سازمان کمک کردنديا يها ل شعبهيتشک
م يمق] ونيون عامياجتماع[يرانيال دموکرات ايز با کمک سه سوسيشد در تبر يم

 يکل يريگ هتز جيروزمره و ن يها تيز در فعاليانجمن تبر. باکو به وجود آمد
از  ياريبس يريگ در سمت مرکزغيبيبود و  يمتک مرکزغيبيخود به  ياسيس
  ».گذاشت ير ميز تاثيانجمن تبر يها تيفعال

. کرد پيش از صدور فرمان مشروطيت، در تبريز فعاليت مي مرکزغيبي  بنابراين      
 يکار نون همگنج ف ي ز را، دوازده تن از جوانان که با روزنامهيدر تبر مرکزغيبي«
ل يبود که به دل ييکربال يبه نام عل يرهبر گروه، تاجر. اد گذاشتنديبن ،کردند يم

و معروف شده يسوفرانسه، به م ياسيات و فلسفه سياش به ادب يمند عالقه
 يجانيو بود، تاجر آذربايموس يعل مرکزغيبيرهبر «) ۱۳۹۷:۹۸:انيرواندآبراهامي(».بود
. س کرده بوديز تاسيدر تبر يساز ينيچ ي ک کارخانهي که قبل از انقالب يکاليراد

خ انقالب يبه تار" خود مکررا يها يران آشنا بود و در سخن ياو با زبان فرانسو
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در استانبول و  .و داده بودنديرو به او لقب موس نيو از هم کرد، يفرانسه اشاره م
جمله  گي کرده بود و در تفليس با اعضاي حزب همت، از تفليس نيز زنده

اي از  ها ترغيب شد که شعبه ها و مراوده ي اين تماس نريمانوف، آشنا بود؛ به واسطه
: آفاري ژانت( ».اجتماعيون عاميون را در زادگاهش تاسيس کند

ل ياز مجاهدان تشک يبالفاصله سپاه داوطلب مرکزغيبي« )۱۱۵:ايران ي مشروطه انقالب
آباد  ليابان، ليز، خيرخيام[ زيف تبرمختل يها ر و جوان هر جمعه در محلهيپ. داد

 يواقع يها شدند و با تفنگ يجمع م ]سرخاب، ششکالن، ماراالن، شتربان، اهراب
ي مرکزي  در حقيقت کميته مرکزغيبي) ۱۱۶:نيشپي(».کردند ين ميتمر يا چوبي

شماري از طبقات مختلف  ي بي که عده عاميون اجتماعيون ،يو سازمان مخف حزب
ي حزب  نامه ، مراممرکزغيبيگذاران  بنيان .اشتند، بوددر آن عضويت د

 ها در ارتباط و با آن و خط مشي آن را پذيرفته دموکرات قفقاز را ترجمه، سيالسو
گذر به وارد کردن اسلحه و مواد منفجره و ادبيات انقالبي دست  از اين ره. بودند
 گرمي و پشتيباني شتمرکزغيبي نفوذ معنوي زيادي بين مردم داشت و به پ. زدند مي
جايي که افراد کاردان و نيک  از آن. ندزد داري دست مي ، به کارهاي ارجها آن

گي از خود  بسته ي مردم دل قرار داشتند و به کارهاي توده مرکزغيبينفسي در رأس 
ترين  ، مهممرکزغيبي .هاي شاياني به دست آورد دادند؛ اين مرکز موفقيت نشان مي
شدت اصول کار  بود، که به عاميون اجتماعيون حزبي يا سازماني،رين هسته و موثرت

 مرکزغيبي. گذاشتند مرکزغيبيبه همين دليل نام آن را . کرد مخفي را رعايت مي
سياسي و نظامي مهم تدارک هايي را در جهت انجام آموزش  جلسات و برنامه

فر تحت ن ۱۱تا  ۷ها بودند که هر يک  پس از مرکز، مسئولين حوزه. ديد مي
که  مسئوليت در هر حوزه داشتند، اين اعضا مدت مديدي، جز در تاريکي براي اين

نفر دستور سازماني را از  ۱۱يا  ۷هر  .شدند ديگر روبرو نمي شناخته نشوند با يک
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ترين دستورات کميته مرکزي  خطرناک. کردند مسئول همان حوزه دريافت مي
 مرکزغيبيتبريز و  مرکزغيبي .شد بدون جزيي تخلف به موقع اجرا گذارده مي

در تربيت مجاهدين انقالب مشروطيت رل بسيار  رشت موسوم به کميته ستاري
  .اند مهمي بازي کرده

، حاکم ۱۲۸۶بهشت ين و ارديفرورد /۱۹۰۷ل يمخبرالسلطنه که در آور«      
. برد يو سخت از او حساب ميموس ين احترام به عليجان شد، در عيآذربا
 مرکزغيبيرا يدر هراس بودند، ز مرکزغيبيز از قدرت ياران مستبد نمد استيس

 )۱۱۶:نيپيش( ».ز را صادر کرده بودين مخالف انجمن تبريفرمان قتل چند
کردند  ها تغذيه مي از سفره فئودالها و روحانيوني که  دربار، فئودالشامل  ارتجاع

و بابي ] ماترياليست[ن، منکر خدا، طبيعيون يد يعاميون را، ب_اعضاي اجتماعيون
در تبريز به لحاظ . شمردند ها را مجاز مي ناميدند و به اين وسيله قتل آن مي

گان  هگزم. شد اين امر به وضوح ديده مي رويارويي عريان انقالب و ضدانقالب
ها و روحانيون وابسته به آن حمايت  هاي محالت که توسط فئودال دولتي، فراش

را  مرکزغيبيند اعضاي حزب به ويژه اعضاي شدند، دستور اکيد داشت مي
در  »تبريز مرکزغيبيعلي موسيو رهبر «در کتاب . ، شکنجه و اعدام کنندگير دست

جتماعيون کريم نامي که عضو حزب ا«: استاين باره دو نمونه جالب ذکر شده 
باک و متهور بود، در گردش  اجراي دستورها هيئت مرکزي بي عاميون بود و در

ها او را به پاتوق  فراش. هاي محله گرفتار شد هاي فراش طرف دسته شبانه از
هاي  باشي برده و در يک زيرزمين چهار ميخ کردند و روي بدن او شمع فراش

ها بازپرسي را ادامه داده و  زيادي نصب و روشن نمودند تا پايان سوختن شمع
ل نکردند او را خواسته بودند که اسرار حزب را فاش کند؛ ولي وقتي موفقيت حاص

واقعه ديگر مربوط به حسن آقا . گي او خاتمه دادند قطعه قطعه کرده و به زنده
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هاي  اي او را زنجير کرده و دستپي، گير دستپس از . است] مرکزغيبيوابسته به [
يک روز فراش فکر  .خواستند او را نيز بسته هر روز شالق زده و از او پول مي

 نزديک پاي زنداني انداخت و از زنداني پول خواست قوطي عقربي واي کرده  تازه
االخره زنداني با پاي چپ خود با يک ضرب عقرب را کشت، فراش از اين عمل ب

سخت عصبي شده و او را به شالق زياد زده و گفت، فالن فالن شده عقرب دولت 
 از اين قبيل اعمال وحشيانه يکي دو! کشي اي بابي عقرب دولت را مي !کشي را مي
افتاد سرنوشت مشابهي پيدا  ها مي هر فردي از اين حزب که به دست فراش. تا نبود
عاميون از دادن تلفات جاني و مالي مضايقه نکرده و  زب اجتماعيونح. کرد مي

ا نهايت تأثر بايد بدانيم، صدي ب است خدمات غيرقابل شرح و توصيف انجام داده
ها به کلي  گي آن دند و چراغ خانوادهنود اين فداييان حقيقي راه آزادي نابود ش

خان  خاموش گشت، براي مثال علي موسيو و يوسف خزدوز و شيخ سليم، حسين
هاي اين  بايد دانست اکثر خانواده... خان يباغبان و محمدصادق چرندابي و موس
  ».شهداي راه آزادي هم تلف شدند

ر مورد پيوندهاي ، د»و نقش آزاديخواهان جهان تينهضت مشروط«در کتاب       
حزب سوسيال دمکرات انقالبي ايران که اغلب «: همت چنين نگاشته شده و مرکزغيبي

کاري  گرفت، اين حزب هم شود از حزب همت الهام مي به نام کميته غيبي خوانده مي
جا  ها تا به آن کاري آن نزديک و مؤثري با مرکز حزب در روسيه را آغاز کرد وهم

هاي خود را که نام گولپن داشت، از راه تبريز براي ياران خود  هاعالمي لنينرسيد که 
  ».فرستاد و انقالبيون روسيه به آن کشور مي

و رسول صدقياني همان مرامنامه را  دوافروش يدر تبريز علي موسيو، حاج عل«      
ه رشته کارهاي دسته را در ک به فارسي ترجمه و دسته مجاهدين را پديدآوردند

 يو عل يانيو و رسول صدقيموس يعل .برد داشت و آن را راه مي دست خود مي
د آورده يپد »مرکزغيبي«به نام  يگر انجمن نهانينُه تن د يدست دوافروش به هم
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رون کردن يو داستان ب... بود  يکارها در دست آنان م ي بودند، و خود رشته
 .بود يشان ميااز  يگ از بسته شدن انجمن همه يريرهاشم و امام جمعه و جلوگيم

و تنها نام ] ۱۲۸۵زمستان [ان نرفته ياز م يگ دانستند که خودکامه يک ميآنان ن
نبرد آماده  يد و برايجيرو بسيد نيدر بر نخواهد داشت و با يا جهيمشروطه نت
  )۲۲۶:تاريخ مشروطه ايران: کسروي(».ديگرد
 يچشم باز کارها با دو يشد يو برپايموس يتر در خانه عل شيکه ب مرکزغيبي«      

 ي د و به راه بردن دستهييپا يان او را مي رامونيو پ] عهديول[يرزايم يمحمدعل
  )۲۳۲:پيشين(».پرداخت يآمدند م يد ميمجاهدان که تازه پد

وارد تبريز  را ازيمورد ن طور قاچاق، اسلحه و بهقفقاز  از طريق مرکزغيبي      
و بدون تفنگ، تفنگ و فشنگ توزيع خواستار جنگ  در ميان مردمِ حتا کرد و مي
کرد به طوري که حکم  هرگونه سوء استفاده از اسلحه را کنترل ميو  .کرد مي

در واقع  .اعدام براي دو نفر خاطي عضو مسلح انجمن تبريز را نيز اجرايي کرد
مبتکر ايجاد و تربيت واحدهاي مسلح خلقي در دفاع از انقالب  مرکزغيبي

 يهادر اثر ابتکار باقرخانو  ستارخانيي چون ها چهره. مشروطيت بود
اي  هاي اصلي نيروي مسلح توده هسته. بدل به قهرمانان انقالب شدند مرکزغيبي

کرد را کارگران، تهيدستان شهر،  آن را رهبري مي مرکزغيبيمدافع انقالب که 
مجموعه قيام تبريز در دست . دادند خرده بورژوازي و دهقانان تشکيل مي

حيدر عمواوغلي همواره در زماني که در تبريز بود، در کنار علي . بود مرکزغيبي
ها در مسائل خطير با  آن. بسيار عميق بود ها ي ميان آن  رابطه. موسيو قرار داشت

  .کردند ديگر مشورت مي يک
اي در امر سازماندهي به ويژه فعاليت  العاده شک از نبوغ خارق علي موسيو بي      
براي عضوگيري، در بدو امر افرادي از  مرکزغيبي. وردار بودکاري برخ پنهان
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ها  کرد و با آن کشان مستعد را به خود جلب مي فکران آزادانديش و زحمت روشن
هاي گوناگون، فرد  ساخت و پس از آن، طي آزمايش تماس انفرادي بر قرار مي
   .نمود مرتبط مي] هاي خصوصي و عمومي حوزه[ها  مورد نظر را به حوزه

صداقت  ،ناپذير گي ميزان زيادي مرهون تالش خسته به مرکزغيبينفوذ و اعتبار       
کاري در  پنهان. کش و علي موسيو بود هاي زحمت باک توده و فراست رزمنده بي
و  مرکزغيبيازکم و کيف  شد که حتي افرادي نظير باقرخان حدي رعايت مي
ديدار «در کتاب . طالع نداشتندکه خود تحت نفوذ آن بودند، ا تشکيالت با اين

باقرخان «: ان شده استياي جالب از ابتکارات علي موسيو ب صحنه »رزم ستارخان هم
يکي از فرماندهان برجسته قيام تبريز وهم رزم ستارخان، اصرار داشت کميته سري 

و يموس يکه شبي عل شد، تا اين بيند، ولي علي موسيو حاضر نمي هرا ب] مرکزغيبي[
هاي ديگر آراسته  زند و چند تن را با عمامه و ريش و قيافه سازي مي صحنه دست به

روي تاريک گذرانده و اجازه  نشاند و باقرخان را از راه و در يک زير زمين مي
يک  دهد که فقط در آستانه آن محل بنشيند و بدون يک کلمه حرف زدن مي

او را مجذوب و مرعوب  در واقع بدان وسيله. فنجان چايي بخورد و زود بلند شود
کند و  که سازمان مرموز و معمايي شده بود مي] مرکزغيبي[کميته سري 

  ».گرداند برمي
در تمام دوران مقاومت و پايداري تبريز، مال و جان سکنه شهر توسط       

شد و در واقع علي موسيو فرمانده  حفاظت مي مرکزغيبيهاي مسلح وابسته به  دسته
زد مردم  کاري، دالوري و شرافت او زبان درست. اد شهر بودمورد اعتم محبوب و

  .کوچه و بازار بود
  

   حزب عدالت.۹
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هاي  دموکرات سوسيالگروهي از  ،۱۹۱۴/۱۲۹۳در ابتداي جنگ جهاني اول       
باکو، و کارگران ايراني معادن نفت باکو، به رهبري اسداهللا غفارزاده حزب 

اسداهللا غفارزاده از « .و بود، تشکيل دادندرا که مرکز و فعاليت آن باک عدالت
 نيلن يسکرايا ي او در قاچاق روزنامه. ل دارالفنون بوديالتحص ل و فارغياردب ياهال

 )۱۴۲: ايران بين دو انقالب: آبراهاميان( ».ران، دست داشتيق اياز اروپا با قفقاز، از طر
ب دموکراتيک روسيه که يک انقال ،۱۲۹۵بهمن  /۱۹۱۷پس از انقالب فوريه 

ي الزم براي فعاليت علني  بورژوايي بود و حکومت تزاري را سرنگون کرد، زمينه
تر و  فراهم آمد، تا بدين وسيله خود را متشکلميانه  يهاي مقيم قفقاز و آسيا ايراني
اعضاي ايراني تشکيالت  ،۱۲۹۶خرداد  ۱۹۱۷/۵مه  ۲۶در   بنابراين. تر نمايند منظم

 ،همت روسيه متشکل شده در تشکيالت دموکرات يالسوسباکو حزب کارگر 
برگزار چي باکو  ي صابون را در محله" حزب عدالت ايران"ي موسس   کنگره
نفر ديگر به  در اين کنگره اسداهللا غفارزاده اردبيلي، بهرام آقايف و شانزده . کردند

ي مرکزي حزب عدالت ايران برگزيده شدند و غفارزاده را به  عضويت کميته
گروه گروه از  ]۲۸۲صد به يبنگر[ وري، به گفته پيشه. رياست انتخاب کردند

چي دفتر  صابون ي هاي خود به محله کارگران ايراني با پوشيدن تميزترين لباس
مرکزي حزب مراجعه کرده و پس از پذيرايي توسط موسسين حزب، کارت 

تمسخر و اهانت  کساني که تا ديروز ايراني را با قصد. کردند عضويت دريافت مي
به او احترام گذاشته و او را رفيق خطاب " کردند، بعدا خطاب مي »شهري هم«

  ».کردند
 راه همروسيه، نيروهاي امپرياليستي  ۱۹۱۷/۱۲۹۶بعد از پيروزي انقالب اکتبر       

انگلستان . ها وارد جنگ شدند با بقاياي ارتش تزار در چندين جبهه با بلشويک
خزر، به باکو، مرکز  اشغال و از طريق درياي ۱۹۱۸/۱۲۹۷ر ژوئيه گيالن را داستان 
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. روي به سوي باکو را آغاز کرد ي عثماني نيز پيش ترکيه. ها يورش برد بلشويک
تير  ۹ها، در  حزب عدالت ايران و سازمان همت باکو، يک ماه قبل از اين يورش

. ه تسليح فرا خواندنددر بيانيه مشترکي تمام اعضاي خود را ب ۱۹۱۸ژوئن  ۱۲۹۷/۳۰
که قواي امپرياليسم انگليس از يک سو و  ۱۹۱۸هاي اوت و سپتامبر  تنها در ماه
 ۱۰۰هاي عثماني از سوي ديگر، باکو را آماج حمالت خود قرار داده بودند،  ترک

  .نفر به زندان افتادند ۹۵نفر از اعضاي حزب عدالت ايران کشته و 
  

  
  ۱۹۱۸، قتل۱۸۷۶ولد متاسداهللا غفارزاده اردبيلي 

  
همت باکو بود  حزب عدالت ايران متحد استراتژيک حزب بلشويک و سازمان      
گي  کاري نه از وابسته اين پيوند و هم. کرد کاري مي ها هم جانبه با آن  طور همه و به

بندي آنان به  ها و پاي ي تفکر سوسياليستي بلشويک که از زاويه تشکيالتي بل
پيروزي و موفقيت آن در نتيجه اعضاي . شد پرولتري ناشي مي انترناسيوناليسم
خود را  حزب .دانستند گشاي آزادي و ترقي ايران و ايرانيان مي ها را، راه بلشويک

خصوصي و برقراري  کرد که براي الغاء مالکيت يک حزب پرولتري معرفي مي
کاري با  فاقت و همالمللي و ر گي بين بسته و بر هم. کند مالکيت اجتماعي مبارزه مي
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چنين بر کمک به اين حزب و پرولتارياي روسيه براي پيروزي  حزب بلشويک و هم
کردن کارگران ايراني مقيم قفقاز، و   پي متشکلدر و  .انقالب روسيه تاکيد داشت

کشان شهر و روستا در ايران، و برپايي انقالب  ها، و زحمت کارگران، رعيت
يران که يک حزب کارگري به تمام معنا بود، حزب عدالت ا. اجتماعي بودند

هاي کارگري پيرامون شهر باکو مانند  ها، معادن و محله هايش را در کارخانه فعاليت
متمرکز کرد و به عضوگيري و ره يغهيبت و  بي چي، باالخاني، بي صابون

 ها و معادن، در هر يک از کارخانه. سازماندهي کارگران ايراني مقيم قفقاز پرداخت
عالوه بر شوراي کارگران مهاجر ايراني که اينک اعضاي حزب عدالت ايران آن 

و سوسياليست  دموکرات سوسيالکردند، مانند ديگر احزاب کارگري  را اداره مي
هاي کوچک،  اين باشگاهدر . و باشگاه مستقل خود را داشت باکو، شعبه
گونه وسايل  ئاتر و  همهخوري و بازي و سالن ت خانه، تاالر چاي خانه، قرائت کتاب
. المللي هم بود ها بين اغلب باشگاه. گذراني براي کارگران ايراني مهيا بود وقت

ي کارگران  ي خود از وسايل فرهنگي همه کارگران ايراني با داشتن شعبه
هاي کارگري نيز حزب عدالت ايران داراي  در محله. کنند توانستند استفاده به مي
ها به اشکال مختلف و از جمله با برگزاري  و اين کميتههاي محلي بود  کميته
. کردند را تبليغ و ترويج مي ها نظرات و مواضع حزب راني ها و سخن ميتينگ
حزب  ،۱۹۱۸/۱۲۹۷ها موجب شد تا در مقطعي از سال  ي اين قبيل فعاليت مجموعه

از  به لحاظ کمي، به يکي" عدالت ايران با حدود چهار تا شش هزار عضو، صرفا
  .در منطقه قفقاز تبديل شود دموکرات سوسيالاحزاب نيرومند 

ي ي نامه عدالت هفته بيرق. لت بودندنشريات حزب عدا »حريت«و  »بيرق عدالت«      
منتشر  ۱۹۱۸تا اواسط سال فقط پنج شماره از آن و  ،۱۹۱۷/۱۲۹۶بود که در سال 

نامه  اين هفته. نوشت را ميتر مطالب آن  گرديد و اسداهللا غفارزاده سردبير و بيش
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ايران   ي داد که جامعه دانست و توضيح مي داري مي ايران را کشوري با اقتصاد زمين
، مالکان، تجار، روحانيونخاندان قاجار، : ت تشکيل شده استاز اين طبقا

در اين ترکيب، طبقات اول تا سوم و اکثر تجار را . وران، کارگران و دهقانان پيشه
و دهقانان و   ي کارگر کرد و طبقه و فالکت مردم ايران معرفي مي عامل ويراني

کرد که  و تاکيد مي دانست پا را نيروي مولد و انقالبي مي وران و تجار خرده پيشه
حزب عدالت ايران . شوند نزديک حزب عدالت ايران محسوب مي ها دوستان آن

از نظر اقتصادي هم،  و. دانست ايران را جمهوري مي  ي نظام سياسي مطلوب جامعه
که زمين از آن کسي است گرفت  خواستار اصالحات ارضي بود، و نتيجه مي

  .کند که روي آن کار مي
خطاب به کارگران ايراني مقيم قفقاز و  ،۱۹۱۷/۱۲۹۶بيرق عدالت در سال       

اي کساني که کار کشاورزي را ترک کرده و کارگر «: منجمله باکو نوشت
گي  ي محصوالت زحمات شما زنده که ديگر طبقات به واسطهايد، بدانيد  شده
اگر ما با هم متحد . شويد شوند شماها الغرتر مي تر مي آنان هر چه چاق. کنند مي

مغلوب " گي دست دوستي به هم ندهيم، حتما نشويم و در ميدان کار و زنده
نداشته  اگر مسلک و هدفي. تنها عامل اتحاد ما، سياست و اقتصاد است. شويم مي

به سردبيري جوادزاده نيز حريت  ».ي ما تيره و تار خواهد بود يندهباشيم آ
اين روزنامه نيز . انتشار يافت ،۱۹۲۰/۱۲۹۹تا مه  ۱۹۱۹/۱۲۹۸از ژوئن ] وري پيشه[

روزنامه  ،ها عالوه بر اين. شد حريت در باکو منتشر مي. ناشر افکار حزب عدالت بود
حزب عدالت ايران  .داد در آسياي ميانه انتشار مي] رانبارب[ »الر حمال«ديگري بنام 

هزاران کارگر ايراني در باکو به . در باکو نيز به تسليح کارگران ايران پرداخت
گارد سرخ پيوستند و با رفقاي بلشويک که خود را براي پيکارهاي انقالبي جديد 

اسداهللا  ،۱۲۹۷ تير ۸ /۱۹۱۸ ژوئن ۳۰درحزب عدالت  .شدند راه همکردند  آماده مي
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از جمله بهرام آقايف،  مبارز حزبي گان هنده د نفر از سازمان هجده با راه همغفارزاده 
ايران اعزام  به خان کوچکجهت مذاکره با کامران آقازاده و ميربشير قاسموف را 

اما فقط غفارزاده توانست با يک نفر ديگر خود را به رشت برساند و بقيه . نمود
او ترور و  ،رشت بعد از ورود اسداهللا غفارزاده به دو روز. ت شدندمجبور به بازگش
  .رسد شود و سپس در زندان به قتل مي زخمي مي

واسطه آن، به سرعت  حزب عدالت بعد از انقالب اکتبر و تحت تاثيرات بي      
/ ۱۹۱۸و اوائل سال  ،۱۹۱۷/۱۲۹۶اين حزب تا اواخر سال . رشد کرد و توسعه يافت

هاي مختلف آذربايجان، داغستان، هشترخان، تفليس، باطوم،  بخشدر  ،۱۲۹۷
 ۴۷۰تنها در شهر گنجه  ۱۹۱۷سال . هاي خود را پديد آورد سازمانره يغ ايروان و

هاي  در پرتو فعاليت. عضو داشت که در هفت سازمان حزبي متشکل شده بودند
يران را از گري ا حزب عدالت کارگران مهاجر ايراني توانستند ماموران کنسول

گري ايران براي سرکوب و متالشي  ماموران کنسول. رانند مناطق کارگري بيرون به
ساخت،  مسلح مي" ساختن حزب عدالت که کارگران را آگاه و متشکل و بعضا

داران و بازرگانان بزرگ  کاري سرمايه بارها به توطئه دست زدند و در اين راه از هم
  . ويژه در باکو اقامت داشتند استفاده کردند يه بهايراني که در شهرهاي مختلف روس

حزب عدالت عالوه بر آذربايجان و مراکز صنعتي قفقاز در شهرهاي آسياي       
کرد و از  مرکزي نيز در ميان حدود صدهزار کارگر و زحمتکش ايراني فعاليت مي

براي . هاي حزبي خود را نيز ايجاد کرده بود ها و شعبه سازمان ،۱۹۱۹/۱۲۹۸سال 
هاي آسياي مرکزي  ناحيه از شهرها و قشالق ۵۲، در ۱۹۲۰/۱۲۹۹مثال در اوائل سال

منظور متمرکز ساختن و  به کميته مرکزي. وجود داشتهاي حزب عدالت  شعبه
 .ها، دو عضو کميته مرکزي را به آسياي ميانه اعزام نمود تشکيل کنفرانس اين شعبه

برگزار نمود، تصميم به  ،۱۹۱۹/۱۲۹۸ل حزب عدالت بعد از کنفرانسي که در سا
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در تاريخ يکم تا سوم  بنابراين. هاي حزب در داخل ايران گرفت گسترش فعاليت
که ، پايتخت ازبکستان در شهر تاشکند ،۱۲۹۹فروردين  ۱۴تا  ۱۲/ ۱۹۲۰آوريل 

زاده و دوستانش بود و در  سياسي اجتماعي وتبليغي و ترويجي سلطان منطقه فعاليت
با هدف سازماندهي دهقانان و [ »پرس آرميا«ار نفر مسلح را به نام هز ۳۰آن 

ايجاد کرده .] ِ مهاجر ايراني، به منظور ايجاد يک ارتش سرخ ايراني بود کارگران
اي مهمان، کنفرانسي را  با حضور هفده نفر نماينده با راي قطعي و عده بودند،

وضع سياسي و اقتصادي در  در کنفرانس، حيدر عمواغلي پيرامون. دهند تشکيل مي
گذاران  زاده درباره تاکتيک حزب و مصطفا صبحي از بنيان خان  ايران، علي
] آوتيس ميکائليان[زاده  کمونيست ترکيه، درباره مسئله سازماني و سلطان حزب

. دهند دهقاني گزارش مي -هاي کارگري و شوراهاي کارگري درباره تشکيل دسته
هاي  کردن ثروت ست اشتراکي ي جديد حزب، سيا نامه اين کنفرانس اساس در

عمومي و تشکيل نيروي مسلحي شبيه به ارتش سرخ شوراها براي ايران به تصويب 
اندازهاي  چشم«زاده دو مقاله تحت عنوان  سلطان در رابطه با همين کنفرانس. رسيد

 /۱۹۲۰ي تاشکند در مارس»ايزوستيا«ي  در نشريه »انقالب سوسياليستي در شرق
ي هفت نفري  کنفرانس در آخرين جلسه خود يک کميته. منتشر نمود ۱۲۹۸اسفند 

  .انتخاب کرد...) زاده و  اهللا زاده، فتح ، سلطانحيدر عمواوغلي[
حزب عدالت پس از اين کنفرانس بود که براي برپا داشتن تشکيالت و       
تري  ز هم بيشهاي با ها، تالش هاي حزب در شهرهاي مهم ايران و تقويت آن شعبه

مبذول داشت و مصمم شد تمام نيروهاي کمونيست را زير پرچم واحدي متشکل 
. اعضاي حزب عدالت به دو دسته تقسيم شدند ،۱۲۹۹تير  /۱۹۲۰در ژوئيه  .سازد

ميانه  طور دائمي در آسياي هرا پذيرفتند و ب شوراهاگروهي تابعيت حکومت 
جا شدند، گروه دوم در تابعيت  آن هاي محلي کردند و وارد سازمان گي مي زنده
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ها وارد  ايران باقي ماندند و بعدها به تدريج به ايران بازگشتند و تعداد زيادي از آن
هاي رو به داخل حزب  ها و تالش فعاليت. صفوف حزب کمونيست ايران شدند

هاي  ايجاد و گسترش سازمان  ر زمينهدهاي پيشين  تالش عدالت فزوني گرفت، زيرا
 ،۱۲۹۸-۱۹۱۹/۱۲۹۹ – ۱۹۲۰هاي  سال. در داخل، با موانعي روبرو گشته بودحزبي 

طور  هاي متعدد ديگري از اعضا و کادرهاي برجسته خود را به نيز حزب گروه
برخي از . هاي حزب به داخل ايران اعزام نمود مجزا، به منظور گسترش فعاليت

ها و  يگير دست الرغمعاما . و زنداني و برخي ديگر تبعيد شدند گير دستها  آن
هاي محلي خود را تا  ضربات وارد شده، حزب عدالت موفق شده بود، سازمان

در تبريز، مرند، خوي، اردبيل، خلخال، زنجان، تهران،  ،۱۹۱۹/۱۲۹۸اواخر سال 
سازمان تبريز حزب عدالت در سال . تشکيل دهد رشت، قزوين، مازندران و مشهد

 دموکرات سوسيالاعضاي برجسته سازمان تشکيل شد و بعضي از  ،۱۹۱۷/۱۲۹۶
منحل شده بود، در صفوف نخستين حزب قرار  ،۱۹۱۱/۱۲۹۰تبريز که در سال 

توان از حسين قنادزاده، حاجي ابراهيم شبستري و ابوالقاسم  گرفتند که از جمله مي
  .اسکندري نام برد

تا مقطع تشکيل حزب  ،۱۲۸۷/۱۹۰۸هاي  حزب عدالت ايران بين سال      
زيادي برخوردار شده " از نفوذ و قدرت نسبتا ،۱۲۹۹/۱۹۲۰کمونيست ايران درسال 

بود و توانسته بود فقط در تهران، طي چند سال فعاليت، نُه اتحاديه کارگري 
اعتصاب کارگران چاپ را در تهران به راه  ،۱۲۹۷/۱۹۱۸در سال و . وجود بياورد به

در اين اعتصاب کارگران موفق شدند . انداخت که اعتصاب بسيار مهم و موفقي بود
روز تعطيالت اعياد رسمي را مشمول  ۲۵. ساعت روزانه کار را محقق کنند ۸

براي نخستين . ندروز مرخصي ساليانه بگير ۱۰بر آن عالوه . پرداخت حقوق کنند
هاي پزشکي را  جمعي را بگيرند و حق يک سري مراقبت بار حق قرارداد دسته
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سرعت  کارگري به ز پيروزي اين اعتصاب بود که جنبشبعد ا. دست آورند به
اتحاديه به  ۹گسترش پيدا کرد و ظرف دوسه سال اعضاي اتحاديه سه برابر شدند و 

  .وجود آمد
  

  حزب کمونيست ايران.۱۰
مه  ۱۹/ ۱۲۹۹ بهشت اردي ۲۹، در حزب عدالت بعد از کنفرانس تاشکند      
براي تعقيب ضد انقالبيون روس،  هاشوراکشور نيروي دريايي ارتش سرخ  ،۱۹۲۰

براي ورود  را ي الزم همين حرکت ارتش سرخ، زمينه. دنشو وارد بندر انزلي مي
به  "عدالت قبال حزب. کند يفراهم م] انزلي[حزب عدالت به صورت علني در ايران 

 ۲۵تا  ۲۳در روزهاي   بنابراين. صورت مخفي در گيالن و آذربايجان فعاليت داشت
ي  کمونيست ايران به وسيله  ي حزب ، نخستين کنگره۱۲۹۹تير  ۵تا  ۳/ ۱۹۲۰ژوئن 
حزب عدالت از اين تاريخ به بعد با . دوش يمگان حزب عدالت، تشکيل  گرداننده

ي جديدي هم براي  نامه نام حزب کمونيست ايران فعاليت نمود و برنامه و اساس
ه از تشکيالت شهرهاي نمايند ۵۵در کنگره نخست . حزب کمونيست تنظيم گرديد

عنوان نماينده حزب از  زاده به سلطان. يانه شرکت داشتندم ايران، قفقاز و آسياي
هايي ترکستان هم  به بخشي از شمال و شرق آسياي مرکزي در دوره[ترکستان 

گان اصلي کنگره بود و  شرکت داشت و از مسئولين و برگزارکننده] .اند گفته مي
ارگان کمينترن به  »انترناسيونال کمونيستي«ي  نشريه ۱۴گزارش آن را در شماره 

زاده يکي از  نفره انتخاب و سلطان ۱۵ي مرکزي  در کنگره، کميته. چاپ رساند
  .ي مرکزي حزب شد ها و دبير اول کميته آن
زير به  ي زاده پيروز و برنامه کنگره خط مشي راديکال و بلشويکي سلطان نيا در     

کشي از طريق  رهاسازي کارگران و دهقانان از قيد بهره) ۱: دشو تصويب رسانده مي
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که براي آن، حزب بايد سطح فرهنگ و خودفعالي را  »دموکراسي شورايي«برپايي 
گي طبقاتي به عنوان ابزار اعمال  تشکيل يک ارتش سرخ با ويژه) ۲ارتقا بخشد؛ 

ايران با حل مشکل حساس گوناگوني ملي و مذهبي ) ۳ديکتاتوري پرولتاريا؛ 
ها با توجه  پرهيز از اهانت به باورهاي مذهبي توده) ۴ي فدرال؛  استقرار يک اتحاديه

ايجاد يک نظام آموزشي رايگان در سراسر ) ۵ها  گي و جهل آن مانده به عقب
ترين  ستان تا عالي که سرشت کل سيستم، از شيرخوارگاه و کودک کشور ضمن آن

 ملي)۶کمونيستي باشد؛  ئولوژي ايده هم ازنهادهاي آموزشي و پژوهشي بايد مل
ياري و  کاني، سدسازي و آب ي توليدي، منابع هاي عمده ي کارخانه کردن کليه 

ي حمل و نقل سراسري؛  نظام بانکي، حمل و نقل عمومي؛ تشکيل يک شبکه
گان کوچک؛ برچيدن مالکين  گران و توليدکننده ترويج نظام تعاوني صنعت

ي يک طرح  تهيه) ۷هاي وقفي به دهقانان توليد کننده؛  زمين خصوصي زمين، انتقال
ي دولت مرکزي و شوراهاي  سازي، که اجراي آن بر عهده کشوري براي خانه

محلي خواهد بود؛ سازماندهي وضعيت کار و باال بردن سطح بهداشت عمومي از 
ح ، جناکاليدرست و راد ين خط مشيا در مقابل .رفته طريق تصويب قوانين پيش

کارانه تاکيد  رو و سازش در پي يک سياست ميانه بود که يدر عمواوغليح مخالف
 شوراهاقدرت «کردند که  در ايران بايستي درک مي :مردد«بر اين داشت که عناصر 
رو، تظاهرات عليه بورژوازي  از اين...کند داران را تهديد نمي نه بورژوازي و نه زمين

توانست  جناح فقط اين شعارها مي براي اين ».ده شودداران نبايد مجاز شمر و يا زمين
: خسروشاکري(»!سرنگون باد حکومت شاه! يان سرنگون باد انگليسي«: عملي باشد
   )۲۰۲-۲۰۱: ميالد زخم

زاده، حزب کمونيست ايران در آستانه تشکيل کنگره اول، بيش  گفته سلطان به      
در نخستين کنگره خود تصميم . هاي مخفي خود داشت از دو هزار عضو در سازمان

ويژه  گرفت فعاليت حزب را به تمام شهرهاي بزرگ و در ميان کارگران به
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نخستين کنگره حزب کمونيست ايران . کارگران نفت تعميم و گسترش دهد
کم، مدت سه ماه در مناطق  تصميم گرفت هر يک از اعضاي کميته مرکزي، دست

داشته باشند و واحدهاي حزبي را ايجاد تحت اشغال انگليس، فعاليت زيرزميني 
 ۷۵بالفاصله بعد از پايان کنگره شش عضو کميته مرکزي و مجموعه . کنند

مرکز حزب از رشت به  .هاي مختلف ايران اعزام شدند سازمانده حزبي به بخش
به عضويت  ،۱۹۲۰/۱۲۹۹سال  درکه ايران   کمونيست  حزب .تهران انتقال يافت
ژوئن  اول در  مقطع تشکيل کنگره در، دوش يمپذيرفته ] کمينترن[انترناسيونال سوم 

  :سيزده شعبه در ايران داشته است ،۱۲۹۹خرداد  /۱۹۲۰
شعبه . کردند مخفيانه کار مي: شعبه زنجان. نفر عضو داشت ۱۵۰: شعبه اردبيل      
و در يک سند رسمي وزارت خارجه ايران در . چند حوزه مخفي داشت: مشهد
هاي  برد که مظنون به فعاليت نفر با ذکر کامل مشخصات نام مي ۸۱عداد ت ۱۹۲۰سال

هاي ياد شده در مرند، خوي، سلماس،  عالوه بر شعبه. بلشويکي در خراسان هستند
وري عضو کميته  جعفر پيشه. هايي داشته است تهران، قزوين و مازندران نيز شعبه

هنوز جنگل داشت تازه تمام « :نويسد مرکزي و يکي از افراد اعزامي به تهران مي
] حزبي[هاي جدي سياسي  که ما در تهران عالوه بر سازمان شد، در صورتي مي

هاي کارگران را که اعضايش آن روز به هفت هزار نفر بالغ  شوراي مرکزي اتحاديه
شوراي اتحاديه کارگران، ارگان خود را به . شد، موفق شده بوديم تشکيل بدهيم مي

در حدود  ،۱۳۰۰/۱۹۲۱جمعيت تهران در سال  ».تاسيس کرد» قيقتح«نام روزنامه 
هاي کارگري  هزار نفر بوده است که از اين رقم ده هزار نفر آن عضو اتحاديه ۲۵۰

نفر يک نفر  ۲۵يعني از هر . ها با حزب کمونيست ايران بوده است و رهبري آن
يي که  اتحاديه نُه تعداد ۱۳۰۰عضو اتحاديه کارگري بوده است؛ و بعد در سال 
هاي  شوند و شوراي مرکزي اتحاديه حزب عدالت تشکيل داده بود، با هم متحد مي
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به کوشش حزب کمونيست ايران روزنامه . دهند کارگري تهران را تشکيل مي
هاي کارگري که مقاالت آن توسط محمد  حقيقت ارگان شوراي مرکزي اتحاديه

ضو کميته مرکزي حزب بودند و وري، بهمن شيداني که هر سه ع دهگان، پيشه
  .شد، انتشار يافت برخي ديگر از اعضاي حزب کمونيست ايران نوشته مي

  

  
  

و دوباره در آبان  ،۱۹۲۲سپتامبر / ۱۳۰۱روزنامه حقيقت نخست در شهريور       
 حقيقتدر تمام دوره انتشار . همان سال توقيف شد و ديگر هرگز انتشار نيافت

در تهران و چند شهر ] ۱۳۰۱تا اوايل تير ماه  ۱۳۰۰ماه   دي ماه از اوايل ۶حدود [
با وجود اين، حقيقت مقاالت تندي عليه ارتجاع و . ديگر حکومت نظامي برقرار بود
] رضاخان[مورد خالف قانون وزيرجنگ  هاي بي اوضاع دولت و مخصوصا دخالت

برگ تک  ۴۰۰۰حقيقت روزانه . العاده مورد توجه واقع شده بود نوشت که فوق مي
تفليس روزنامه ، در »کارگر«در شهر خوي، روزنامه  .فروشي در تهران داشت

شد و در بين کارگران و  ايران منتشر ميکمونيست   ، توسط حزب»عدالت«
شد که به دو زبان فارسي و  کشان ايراني ساکن گرجستان پخش مي زحمت
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جلفا به تبريز و از طريق هاي آن از راه  آذربايجاني مطلب داشت و بسياري از نسخه
حزب کمونيست بالفاصله بعد از . شد باکو به گيالن و حتا تهران فرستاده مي

را در گيالن منتشر کرد که توسط سه تن  »کمونيست« نشريه نخستين کنگره خود،
از اعضاي کميته مرکزي، جوادزاده، کامران آقازاده و نعمت بصير، اداره و انتشار 

هاي ديگري بودند  روزنامه »ايران سرخ«و  »انقالب سرخ«، »نواي سرخ«. يافت مي
که توسط اعضاي حزب به مديريت ابوالقاسم ذره و عبدالحسن حسابي انتشار 

نشريات حزب کمونيست ايران در  ،۱۳۰۰ل مهرياوا /۱۹۲۱تا اواخر سپتامبر . يافتند
خان  کاي که توسط کوچ شد، اما بعد از توطئه صورت علني چاپ مي  گيالن به

ها صورت گرفت و منجر به مرگ  عليه کميته انقالبي و تشکيالت کمونيست
حيدرعمواوغلي شد، حزب کمونيست به ناگزير انتشارات خود را در گيالن 

  .انتشار داد ۱۳۰۸را از فروردين » ستاره سرخ«چنين  حزب هم !متوقف ساخت
ي  ر برجستهنگا شاعر و روزنامه] ۱۳۱۸مهر۲۵-۱۲۶۸[ محمدفرخي يزدي      

از جمله روزنامه توفان بود  سردبير نشريات حزب کمونيست ايران عصر مشروطيت
توفان در طول مدت . ساخت در تهران را منتشر مي، ۱۳۰۰/۱۹۲۱در سال  که آن را

گاه نيز به سبب زنداني . است انتشار بيش از پانزده مرتبه توقيف و باز منتشر شده 
در مواقعي که روزنامه . است گرديده ار وقفه ميشدن فرخي، انتشار روزنامه دچ

ها  شد، فرخي با در دست داشتن مجوز و امتياز ساير روزنامه توفان توقيف مي
چون پيکار، قيام، طليعه، آئينه افکار، و ستاره شرق مقاالت و اشعار خود را  هم

، رف رضاخان قزاقدنبال تشديد جو خفقان و سرکوب از ط به .نمود منتشر مي
. ندنشريات علني حزب کمونيست توقيف و تعطيل شد. وزنامه حقيقت توقيف شدر

هاي انتشاراتي خود را به خارج از کشور  حزب کمونيست ايران مرکز ثقل فعاليت
به کوشش مرتضي علوي  ،۱۳۱۰/۱۹۳۱ل سال يرا از اوا »پيکار«انتقال داد و روزنامه 
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يورش نيروهاي قزاق به فرماندهي  .دزاده در برلين انتشار دا و تحت سرپرستي سلطان
دهگان که  يطور به ست ايران آغاز شديحزب کمون يبه اعضا رضاخان انگليسي

که براي شرکت در چهارمين کنگره جهاني انترناسيونال سوم که در پاييز 
در مسکو برگزار شد، ايران را ترک کرده بود، هنگام بازگشت  ،۱۳۰۱/۱۹۲۲
. و خفقان تشديد شد يغاز سلطنت رضاخان، سرکوبآ با .و زنداني شد گير دست

هاي کارگري از همه سو مورد يورش قرار  حزب کمونيست ايران و اتحاديه
در کنگره  ۱۹۲۸/ ۱۳۰۶خانه که در سال  تقي حجازي کارگر چاپ. گرفتند
 گير دستالملل کارگري شرکت کرده بود، در بازگشت به ايران در بندر انزلي  بين

 ،۱۳۱۰/۱۹۳۱با تصويب قانون سياه سال . زير شکنجه جان باخت و زنداني و در
ها و کارگران آگاه تيرباران و سر به نيست شدند، صدها تن  ها تن از کمونيست ده

ها و کارگران آگاه و فعاالن  هاي رضاشاه از کمونيست ديگر تبعيد شدند و زندان
ن بعد از بيش از هاي کارگري و حزب کمونيست ايرا اتحاديه. سنديکايي پر شد

نه  ،۱۹۲۱/۱۳۰۰استاليني براساس قرارداد  يشوروو . يک دهه فعاليت متالشي شد
عام  گر قتل ارگري سرپيچي کرد و نظارهي انترناسيوناليستي ک تنها از وظيفه
قلمداد ! که رضاخان قزاق را فردي ضد امپرياليست هاي ايراني شد، بل  کمونيست

  .است که از او پشتيباني نمايندخو کرد و از مزدوران خودش مي
 ۱۲۶۴[ابوالقاسم الهوتي  حزب کمونيست ايران، ي برجسته ياز ديگر اعضا      

بود او در انقالب مشروطيت  ،۱۹۲۰/۱۲۹۹ي  در دهه] مسکو ۱۳۳۶-کرمانشاه
تحت تعقيب قرار گرفت و غياباً  شرکت مستقيم داشت و در دوران رضاخان ميرپنج

الهوتي از پيشاهنگان . شد ولي موفق به فرار به قفقازمحکوم به اعدام شده 
 .ها و مبارزات کارگري عليه ديکتاتوري حاکمان قارجاريه و پهلوي بود شورش

. اعضاي حزب کمونيست ايران بوده استاز  ]۲۸۲بنگريد به ص [ دکترتقي اراني
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مارکس،  هاي بعدي اقامت در آلمان، آثار اراني، طي سال«: گويد اما آبراهاميان مي
هاي چپ  را با دقت و اشتياق مطالعه کرد، به جنبش لنينانگلس، کائوتسکي و 

وي در هنگام . کاري کرد ي پيکار هم اروپايي بسيار عالقمند شد و با روزنامه
بازگشت به ايران، مارکسيستي آگاه و سوسياليستي معتقد بود، گرچه شايد عضو 

که  يدر صورت )۱۹۵:ايران بين دو انقالب:نيرواندآبراهاميا(» .ي کمونيست نبود فرقه
 اين«. رفت فرنگ به باز اراني دکتر ۱۳۱۴ تابستان در که نويسد مي علوي بزرگ
 و ام کرده برقرار را خود حزبي ارتباط من که گفت کرد مراجعت که وقتي دفعه
 اشخاصي، ببينيم بايد تر کم را ديگر يک بعد به اين از و شويد داخل هم شما بايد
 در خودش که قراري از و ».کرد خواهند مذاکره ما با و آمد خواهند که ستنده

 اسمش که نفر يک چندي از بعد«. دهد مي کامبخش به را ما اسم نوشته بازجوييش
. ببينيم را ديگر يک هفته هر ما که شد قرار و آمد من پيش، گفت من به الموتي را
 کنم مي گمان( فارسي کتاب کي هم با چندي ما و آمد من پيش مکرر آدم اين
  )۱۵۰ص:يياد بزرگ علو: يدهباش يعل( ».خوانديم هم با) مزد و کار

  

  
  ]۱۳۱۸بهمن  ۱۴-۱۲۸۲شهريور  ۱۳[ دکتر تقي اراني]۱۳۱۸مهر۲۵-۱۲۶۸[محمد فرخي يزدي 



۲۳۰ 

 عالوه علوي بزرگ آمده است باال در متن که چنان هم است يادآوري به الزم      
بوده  ايران کمونيست حزب عضو هم خودش، ]علوي رتضام[برادر بزرگش بر
 .است کرده مي پنهان را آن رضاخاني عوامل از ترس از گويا اما. است
روزي، حزب کمونيست  ي شبانه نهاکوشانه و فداکار پس از ده سال فعاليت سخت      

رمستقيم طور غي استالين به«. ه شداستالين برچيد دست رژيم رضاخان و موافقت ايران به
 )۱۷۴:پيشين(».در قلع و قمع و از بين بردن حزب کمونيست ايران به رضاشاه کمک کرد

حزب ...] ايرانسکي، ايراندوست، ايوانف و [ ۵۹هاي وابسته به جناح استالين تئوريسين
بلشويک، به منظور اجرايي نمودن اهداف ناسيوناليستي روسي خود، در مطبوعات 

ي  ي حاکمه با طبقه راه هم" ها عمال آن. فرسايي نمودند مشوروي آن زمان شروع به قل
متهم   را زاده حزب کمونيست ايران و شخص سلطان ،سيانگل دولت ايران و
و مبارزه با » انقالب سوسياليستي در ايران«نمودند که حزب کمونيست ايران؛  مي
  . است را در دستور کار خود قرار داده » اسالم«

                                                 
 -ما در مسائل ايران» متخصصين«اما «: نويسد هاي استاليني مي زاده در مورد تئوريسين سلطان - ۵۹

ي  ي شاهنشاه آينده ي ساده اين حيله -باشند بودن نيز مي» مارکسيست«که عالوه بر اين، مدعي 
ها  گونه ممکن است، رضاشاهي را که خود انگليسي راستي، چه. ايران را درک نکردند

ر اين است، که اکثريت اين ها به مبارزه برخيزد؟ گره مساله د عليه دسائس آن" اند، دفعتا برگزيده
آخر، مگر . از مارکسيسم و از شناخت حقيقي اوضاع ايران به يک اندازه دور بودند» متخصصين«

ماموران خود » هاي افسانه«عيني را در نظر بگيرد و نه  اين نيست که مارکسيست بايد حقايق 
ها رضاخان را  ليسيداد که انگ طور وضوح نشان مي اما، حقايق عيني به. ي شاه را فروخته
هاي  داد، که رضاخان درجهت منافع امپرياليست عيني نشان مي حقايق.اند انداخته محاسبه جلو ني بي

، در ۱۹۲۵من در سال . کرد تر اوقات، به دستور مستقيم و با موافقت آنان عمل مي انگليسي و بيش
و کوشش او را به خاطر  بازي دروغين رضاشاه ايرانيان، جمهوري  ي جامعه نطق خود در جلسه

کارها با موافقت و  تاکيد کردم که تمام اين. ام خاطرنشان کرده» شاهنشاهي«گرفتن تاج و تخت 
 )۵:انکشاف اقتصادي:زاده سلطان.آ(» .گيرد مساعدت انگلستان انجام مي
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فعالين «: کند گونه متهم مي حزب کمونيست ايران را اين) سترفاو(ايراندوست       
جناح چپ آنان . يي که تعيين شده بود اکتفا نکردند حزب کمونيست ايران به برنامه

هايي که با نظام اقتصادي و اجتماعي ايران آشنايي نداشتند،  با استناد به تئوريسين
انگلستان را کنار گذاشتند، و  ي نيروهاي مبارز بر ضد امپرياليسم شعار وحدت همه

اين فعالين شعارهاي . خط مشي افروختن تضادهاي طبقاتي را به اجرا گذاردند
ها تصميم  آن. طور مکانيکي در ايران مطرح کردند انقالب شوروي روسيه را به

گرفتند، بدون وقفه، در راه کمونيستي کردن و شورايي کردن گيالن گام نهند، و با 
. غات قاطعانه و تند کمونيستي و آژيتاسيون عليه مذهب را آغاز نمودندتمام قوا تبلي

گي  نا آماده و مذهبي، و در شرايط محيط زنده" اين تاکتيک، که در محيطي کامال
مردمي که (شد، و با شعار برداشتن چادر زنان و دعوت مردم  پدر شاهي اجرا مي
با ) جران تشکيل شده استگران و خرده تا وران و صنعت نيمي از آنان از پيشه

توانست باعث  بود، فقط مي راه همخراب کردن بازار و ضرب و شتم بورژوازي 
کردن وسايل توليد، در  شعار ملي. ها شود ها از کمونيست نارضايتي شديد توده

حالي که صنايع بزرگ در ايران وجود نداشت، فقط به معناي مصادره ابزار کار 
  ».گرديد رک ميگر کوچک د ور و صنعت پيشه
اين تهمت بزرگي به «: دهد پاسخ ميها  به آنگونه  زاده اين سلطان      

چه در باال آمد، دروغ است و فقط مدرکي  تمامي آن. هاي ايران است کمونيست
ايراندوست يا . هاي ايران است در دست رضا شاه براي تبليغات عليه کمونيست

در روزنامه و يا اعالميه، به ما نشان شخص ديگري، حتا يک مدرک و يا يک مقاله 
کردن  ان، مليبرداشتن چادر زن هاي ايران مردم را به بدهد که در آن کمونيست
کردن بازار دعوت کرده باشند، يا حداقل چيزي شبيه به  وسايل توليد و خراب

کنم،  اما من، مصرانه تاکيد مي. چه ايراندوست نوشته است مطرح کردن باشند آن
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. نويسد، به طور عيني، مدافع امپرياليسم انگلستان است نين چيزهايي ميکسي که چ
ها، او همان چيزي را  زند که انگليسي او خواسته يا ناخواسته، همان تهمتي را مي

بگذار «: گفت گويد که، به موقع خود، کُرزن در مجلس انگلستان مي مي
ن وسيله است که ايرانيان اين بهتري. ها، کمونيسم را در گيالن اجرا کنند کمونيست
اند چادر برداري کنند و يا  هاي ايران خواسته که کمونيست اين» .ها دور شوند از آن
کردن بازار دعوت  به خراب وران را ملي کنند و يا مردم را که وسايل توليد پيشه اين
ها،  ي اين تهمت همه. کردند اند، شايعاتي بود که عمال انگلستان پخش مي کرده
د تهمت از بين بردن ازدواج در روسيه، براي بي آبرو ساختن ايده کمونيسم مانن
 ».زند ها دامن مي ربط خود به اين تهمت ي بي کار رفته است و ايراندوست با نوشته به
يي که  ي ا انتقاديدر هيچ يک از مقاالت تشريحي اين راست است که ) [س.آ(

ند ا ي جنبش جنگل منتشر کرده مخالفين جناح چپ حزب کمونيست ايران درباره
اند، زيرا چنين  ترين سندي احتمالي توسل نجسته در تاييد اتهامات خود به کوچک

اين نيز راست است که برخي تحريکات ضد مذهبي در . امري ميسر نبوده است
، »حيات يحيي«طوري که در کتاب يحيي دولت آبادي،  گيالن صورت گرفت و به
جه فرانسه آمده است اين تحريکات به دست عمال سردار و نيز بايگاني وزارت خار

.] شده است ها در آن مالحظه مي ها و آلمان گرفت، و دست انگليسي محي انجام مي
  )۱۲۷-۱۲۶:انکشاف اقتصادي:زاده سلطان.آ( ] ويراستار[
  

  انقالب گيالن.۱۱
در مقطعي که حزب کمونيست ايران در رشت و در دولت جمهوري گيالن       

ي قاجار انواع تبليغات ضد  ي حاکمه نقش داشت، از طرف انگليس و طبقه
حزب ه نام ب يجعل اخبار و نشر مطالب نمودن کمونيستي عليه آنان با جعل
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حزب  بهو انتساب آن کارانه عليه مردم رشت  کمونيست ايران و اعمال خراب
به  .يافت شر ميگي فراوان ن ها به گسترده منظور بدنام کردن آن ران،يست ايکمون

کشند و آن را به حساب  قسمتي از بازار رشت را شبانه به آتش ميعنوان نمونه 
ارگان حزب کمونيست  »کمونيست«در اين رابطه روزنامه . گذارند ها مي کمونيست

: واکنش نشان داد ،۱۹۲۰اوت ۱۳ /۱۲۹۹ مرداد ۲۲خود به تاريخ  ۷ايرن در شماره 
هاي انگليسي در سراي شيشه، به يکي  ته، جاسوسمرداد، سه ساعت از شب رف ۱۴«

سوزي را به  ي آتش هايي که روغن ماشين داشته آتش انداخته و شعله از حجره
که به  هرگز تصور نشود که اين حادثه به طور ناگهاني بود، بل. فوريت بلند کردند

از چند روز قبل، از طرف " موجب تحقيقات معلوم گشته که زمينه آن مخصوصا
با دست خائن باعث شدند که ... دشمنان انقالب . رکنان انگليس مهيا بوده استکا

اند که  داده ي آتش نمودند و شايعات مي ي خدا طعمه قسمت مهم بازار را با خانه
   ».اند ها آتش زده و سورانيده بازار را بالشويک

  وانندکه بت براي آندر آن هنگام،  ها و حکومت تهران انگليسيدر واقع       
نمايند، ها را دچار اضمحالل  آن ياجتماع ياز درون و از منظرانقالبيون گيالن را 

د يدولت جدهاي مختلف  گروه نيدر ب برانگيزي و دامن زدن به اختالفات اختالف
مبالغ . ي نيرومند جاسوسي را در گيالن پديد آورده بودند ، يک شبکهالنيگ

ميجر «. بود يجاسوس ر در اختيار اين شبکهديگ و امکانات معتنابهي پول و وسايل
ي  رئيس بانک شاهنشاهي در رشت، جاسوس مستقيم انگليس در اداره» اوکشوت
ي جاسوسي، عليه حزب کمونيست ايران و اعضاي فعال آن، نقش  اين شبکه

 ۱۸، ۸۸۸شماره » تهران مصور«ي  مدرکي که در مجله. مستقيم و اساسي داشت
هاي يک مامور  به نقل از دفتر يادداشت(شده است، چاپ ۵۱، ص ۱۳۳۹شهريور 

 يها جاسوس. ، اين مسأله را به طرز انکارناپذيري ثابت کرده است)پليس ايراني
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يکي از عوامل مهم شکست حزب کمونيست  اش، دهده نشان و دولت دست انگليس
-۱۹۲۰ يها الن در ساليگ يچرا جنبش انقالب«اما  .ران و جنبش جنگل بوده استاي

جان و يمردم با چه شور و ه يها با شکست روبرو شد؟ توده ۱۹۲۱/۱۲۹۹-۱۳۰۰
مبارزه  يشعارها. ران در رشت استقبال کردنديمستقل ا ياز اعالم جمهور يشعف
! ان مردم برخوردار بوديدر م يتيسم انگلستان و دولت شاه از چه محبوبياليه امپريعل
ن يک چنيدرک علل  يبرا. خوردالن شکست يق، انقالب گين حقايبا وجود ا يول
ات رهبران يچه و خصوص خيز، الزم است به طور خالصه به تاريانگ ت اسفيواقع
   ».ميپرداز ن جنبش بهيا

تا به حال، در  ۱۲۸۶-۱۹۰۷/۱۲۸۵-۱۹۰۶وم از آغاز سال داطور م ران بهيدر ا«      
کن جنبش يل. وسته استيبه وقوع پ يمردم يها اميها و ق انيعصن و آن گوشه،يا
ه يکه عل ييها ون و آنيانقالب. ها است ن جنبشين ايتر الن، بدون شک بزرگيگ

الن يگ يها ز اغلب در جنگلين ۱۹۱۳ش از سال يکردند، پ يشاه مبارزه م ييزورگو
آغاز . نداشتند ينقش مهم ۱۹۱۳تا قبل از سال  يون جنگلياما انقالب. شدند يم يمخف

ران در جنگ بر ضد يوارد کردن ا ين براها با کوشش آلما ستياليجنگ امپر
 يآلمان برا. ف استده مصايترک-رانيا وجود آوردن جبهه واحد ه و بهيروس
ران تماس برقرار يضد روس در ا يها از رهبران گروه ين هدف، با بعضيدن به ايرس
ه به يماموران آلمان و ترک. الن بودين جبهه گيا ي عمده يها از صحنه يکي. کرد
از  ها موقعيت جنگلي .رنديها تماس بگ يبا جنگل" بت مصمم شدند، فوران مناسيا
ار يدر اخت يان نظاميآنان پول، مهمات و مرب: افتير يين زمان به بعد به سرعت تغيا

ها قرار داشت، فعاالنه  يخان، که در آن زمان در رأس جنگل رزا کوچکيم داشتند
 ي دوباره شدن به مناسبت قوي ن نقشهيا ليکن .اختدجنگ پر يبه آماده شدن برا

در گذشته چون  هم اجباراً  خان کوچک .ماند فقناموانگليس و روسيه در تهران 
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او  .مربي در اختيار داشت و مهمات ،اکنون ديگر او پول .ماند ها مخفي جنگل
هاي بزرگ  هاي جديد در جهت سازمان دادن و گروه بايست گام معموالً مي

يعني تا  ه،يروس مان خروج ارتشوضع تا ز. ار راه نکرداو اين ک ،چريکي بردارد
که با خروج قشون اشغالي خان  کوچک. بدين منوال باقي ماند ،زمان انقالب اکتبر
ها خارج شده و  از جنگل ،عنوان تنها قدرت باقي مانده بود به ،روس از گيالن

 .ت گيالن را گرفت و ماموران و حاکمان خود را مستقر ساختالاي ي همه
خان  کوچک .ماه به طول انجاميد ۹ بيقر خان در گيالن روايي کوچک حکم
خواهد ايران را  عنوان يک انقالبي که مي توانست در عرض اين مدت خود را به مي

آواره و  ،هاي غيرقابل عبور سال را در ميان جنگلاو که هفت . تغيير دهد نشان دهد
رماي تام گيالن شده و ف حکمنجام سرا ،نيرو و دور از مردم گذرانده بود ،تنها

زمان ورود و به  .کار اصالحي خود را عملي سازدافامکانات بسياري را داشت 
اما  .تعداد کمي از اموال نظامي ارتش سابق روسيه نيز به دست او افتاد ،گيالن
او در  ؟در يک چنين موقعيت مناسب استثنايي چه عملي انجام داد ،خان کوچک

سيستم اداره  :گيالن مانند حاکمان معمولي شاه عمل کرددر  ش مدت حکومت
 ي خان همه کوچک .دست نخورده باقي ماند د،مبتذل بو ستميک سيکه  امور ايالت

بسيار مهم تغيير  ي او وظيفه .دستگاه اقتصادي و مالي ايالت را در دست داشت
م وجود عد ،اما درست در همين مورد .گي را بر عهده داشت هبنيادي طريقه زند
  ».ر شدهظاان خ چککامل برنامه نزد کو

ترين طبقه را تشکيل  ديده ايران و از جمله در گيالن ستم ي دهقانان در همه«      
خان چيزي دريافت نکردند و مجبور  دهقانان از رژيم کوچک ،ليکن .دهند مي
مين در جهت تا .کار کنند براي اربابان نيعرق جب مين مانند سابق تا هفت د،بودن

  مساعدت به آن: داري معروف است سرمايه ي چه که به خيريه اجتماعي و يا حتا آن
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نويسنده اين . همه فقير و ناخوش ايران از آن مملو است، عملي انجام نگرفت
صدور قانوني راجع به  خان را به بارها کوشش نمود تا کوچک" سطور، شخصا
خان اين کار  اما کوچک. سازد هاي سياسي و صنفي در ايالت راضي آزادي سازمان

کارگران و دهقانان چه احتياجي به «: گفت چنين مي" دانست و دقيقا هوده مي را بي
من  احتياجات خود را به ي توانند همه سازمان و اتحاديه دارند، در حالي که آنان مي

واضح است که با » !ها کمک الزم را خواهم کرد اطالع دهند و من با رغبت به آن
انقالبي که در برابر دولت  -ترين مسائل سياسي چنين درکي از پيش پا افتادهيک 

گسترش و در جهت تثبيت  هاي جدي انتظار برداشتن گام ،انقالبي قرار داشت
انتظار انجام اقدامات در جهت يک سياست اجتماعي  .پايگاه انقالب ممکن نبود

خان  ميرزا کوچک .يت بودنها مطابق با منافع انقالبي ايالت فقط ساده لوحي بي
 ،ملي ي گاه در جهت گسترش جنبش مردمي و مطرح کردن شعار مبارزه هيچ

هاي شاهي  و در عين حال دستگاه اداري شاهي يعني دادگاه .وشش نکردکتقريباً 
هاي  همه شيوه ،در يک جمله ،دار زدن ،کتک زدن ،وسيستم شاهي اخذ ماليات

نظام فئودالي  در حالي که ريشه کن ساختن ،نظام فئودالي را دست نخورده گذارد
 :نوشتند مي جنگلنام  خود به  خان در روزنامه پيروان کوچک .پذير بود کامال امکان

هاي حکومت مرکزي در گيالن هستيم و تا زماني که مجلس نيست به  بان ما ديده«
اريم که ما قصد حمله به تهران را د اين ي جاي آن هستيم و تمام شايعات درباره

چه آمد  اگر به آن ).۳ص ۳۱نگاه شود به روزنامه جنگل شماره ( ».پايه است بي
نام شاه  خان تمام دستورات و اقدامات دولتي در گيالن را به اضافه کنيم که کوچک

بر ما کامال  ،خان در گيالن روايي کوچک آن وقت سيماي حکم ،داشت اعالم مي
مصمم شد که به استقالل  ۱۹۱۹سال در آوريل دولت تهران،  .آشکار مي گردد

گي  ههاي قزاق را به سرکرد يکي از قسمتن قصد، يو با ا خاتمه دهدخان  ککوچ
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خان شکست خورد و دوباره به  کوچک .سرهنگ استراسلسکي عليه او فرستاد
  ».ها فراري شد جنگل

 گي هريه روسيه شوروي به سرکردحها در انزلي و آمدن ب شکست انگليسي«      
مردم، آشکارا  يها توده. گذارد يير به سزايران تاثيجا، در ا کف به آنيق راسکُلنيرف
عنوان ناجي  شوروي بهه يها ابراز و به روس يسيخود را نسبت به انگل يدشمن
پس از اشغال  .تاکتيک خود را کامال تغيير داد ،خان نيز کوچک. نگريستند مي

اين دولت در  .يل گرديددولت موقت تشک ،خان رشت و انزلي توسط کوچک
در  ،نينل شآموز ي نخستين جلسه خود اعالم کرد که اجراي سوسياليسم برپايه

 ،ليکن به خاطره منافع عمومي جنبش و در لحظه حاضر .قرار دارد واساس کار ا
دولت  »ها مرگ بر انگليسي« :معتقد است که بايد فقط يک شعار را مطرح کرد

حات اجتماعي را پس از گرفتن تهران آغاز کرده موقت هم چنين اعالم کرد اصال
در  ،دولت موقت انقالبي ءاعضا .ملت اعالم خواهد نمود هب ها را واگذاري زمين

تقاضا کردند تا متخصصين الزم را براي کار در  کفيق راسکُلنيرفاز  ،ضمن
 به ،دولت قبل از هر چيز ءاعضا .هاي دولتي جديد در اختيار آنان بگذارد دستگاه

مردم  .مسائل ماليات بردرآمد احتياج داشتندو  يمتخصصيني در امور سازمان شوراي
 .نظيري استقبال کردند خان با شور و شعف بي از کوچک ،اقشار ي همه ،رشت
اتحاد خود  ،تينگي که انبوه زيادي از مردم در آن شرکت داشتندمخان تيم  کوچک
با بعضي از  ،انگيز مردم شعفاي و در ميان فرياده ،ا را اعالم کرده يکلشوبا ب

 ،او .اين اتحاد روبوسي کرد ي به نشانه ،رفقاي روس که در مسير حاضر بودند
شوراي « :را به شوراي انقالبي جنگ در مسکو فرستادل يذچندي بعد تلگرام 

تصميم شوراي کميسرهاي ملي تشکيل  که بنا به - انقالبي جنگ جمهوري ايران
 .دارد يه سرخ ارسال ميبحرانه خود را به ارتش و درودهاي صميم -شده است
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به تشکيل و در ايران مستقر گرديده  ،کش ملت زحمت ي اراده به ،حکومت شوراها
 .آغاز کرده است ،اصول تشکيل ارتش سرخ روسيه ي دادن ارتش سرخ بر پايه

اد زنده ب .زنده باد اتحاد برادرانه ميان ارتش سرخ روسيه و ارتش سرخ جوان ايران
  »!زنده باد انترناسيونال سوم .کشان جهان زحمت ي اتحاد همه

هيچ وجه  يک جمهوري شورايي به ،واضح است که در ايرانته الب«      
ين تلگرام با که ا توان گفت اين است چه را که مي حداقل آن .شتوجود ندا
واگذاري زمين به که دولت آن، عجب حکومت شورايي  .خواند واقعيت نمي

ر يزديده که  کند و دهقان گيالني ستم نان را به بعد از تسخير تهران موکول ميدهقا
 يسپر بال" د عجالتايبرد، با يسر م ارباب له شده و در سرحد فقر به ييزورگو

  ».ديگران گرديده و در انتظار روزهاي بهتري بنشيند
 .انجام شده استي ي ان طبقهيه و به زي، برعلها در تاريخ جهان انقالب ي همه«       

 ،عناصر ارتجاع .عليه سلطنت با اربابان انجام گيرد ،طور عمده انقالب ايران بايد به
يعني  ،از پشتيباني مصمم نيروي خارجي ،مستعمره در شرايط يک کشور نيمه
م سامپريالي ،المللي را در ايران ينبنقش ژاندارم  .پشتيباني امپرياليسم برخوردارند

که فقط عليه يک يا دو  يي جنبش انقالبي ،مناسبتن يا هب .کند انگلستان ايفا مي
ن خويش بطشکست آتي خود را در  ،عامل از عوامل سه گانه ارتجاع مبارزه کند

در نطق خود در کنگره اول حزب  ]زاده سلطان[،مولف کتاب حاضر .دارد راه هم به
رفت  خاطر پيش هرا ب ارهاي زيرعش ۱۹۲۰/۵/۲۰کمونيست ايران در انزلي در تاريخ 

  :انقالب که در گيالن آغاز شده بود پيش کشيد و مطرح ساخت
  مبارزه بر ضد امپرياليسم انگلستان ۱      
  شاه دولت هعليمبارزه  ۲       
  ها و زمين داران بزرگ  مبارزه برضد خان ۳       
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بودند و نه قادر به درک اين حقيقت  دپذيرفتن هنو دولت او خان  اما کوچک«      
رحمانه برضد تمام ارتجاع  بي ي که انجام وظايف انقالب ملي بدون اعالم مبارزه

ها  خواست فقط با انگليسي گونه که او مي ممکن نبود آن ،البته .پذير نيست امکان
داران را ناديده  زمينها و  الودئوجود فو » شاهنشاه«سلطنت مرتجع  ،مبارزه کرده
  ».گرفت

کرد شور و شعف انقالبي مردم که در  نمي کمطلب را درخان اين  کوچک«      
 و خان اختالف ميان کوچک .داعتنايي دا بيبه فرما بود جاي خود را  آغاز حکم

روز شدت  روز به ،ل اساسيمسائکميته مرکزي حزب کمونيست ايران بر سر 
 .دمناسبت اين عوامل تضعيف ش به ،هاي انقالبي در جبهه نيز روحيه گروه .يافت مي

کميته مرکزي حزب  ،قادر نبود جهت حوادث را تغيير دهدکه خان  کوچک
در  ،او براي نجات موقعيت خود .کمونيست ايران را مقصر عدم موفقيت اعالم کرد

 يطگيالن  .پناه برد )يان مقر جنگل(به فومن  ۱۲۹۹ر يت ۲۸ /۱۹۲۰ژوئيه سال  ۱۹
وقوع پيوست  به »کودتا«يه ژوئ ۳۱در شب  .چند روز بدون حکومت ماند

انقالبي جمهوري  ي خان توقيف شدند و حکومت کميته داران کوچک طرف
خان  ترين پيروان کوچک که يکي از نزديک ۶۰خان اهللا احسان .شورايي ايران اعالم شد

  :را اعالم کرد ليذ ي کميته انقالبي برنامه .س اين کميته قرار گرفترأ بود در
  نتشکيل ارتش سرخ ايرا.  ۱      
  حمله به تهران.  ۲      

                                                 
خان  وچکآستانه انقالب اکتبر به ميرزا کدر  است که ساري  ۱۲۶۳متولد  خان دوستدار اهللا احسان - ۶۰

کاري نزديک با حزب کمونيست  به انزلي، به هم  پس از ورود نيروهاي ارتش سرخ. پيوست
به  ۱۳۰۰/۱۹۲۱خان در پاييز  اهللا احسان. ولي اجازه عضويت در آن به او داده نشد. پرداخت ايران

 ۷۱۳۱/۱۰اسفند  ۱۹ او سرانجام در . به باکو رفت و ديگر به ايران باز نگشت ويتوصيه سفير شور
 .، به دستور استالين تيرباران گرديد۱۹۳۹مارس 
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  تامين مايحتاج شهر بوده و وداليئلغو عوارض ف.  ۳      
  .برقراري روابط عادي تجاري با روسيه و آذربايجان شوروي.  ۴      

از  .موجود نبود ضعليکن برنامه ناقص کميته انقالبي نيز قادر به تغيير دادن و«      
اشت ماموران انگليسي و شاه نيز که با گي جبهه چون سابق ادامه د ههم پاشيد

گي دامن  هکردند به اين از هم پاشيد کارداني از هر شکست انقالب استفاده مي
 ۱۵و  ۱۴کميته شاپور در شب  کهاين مطلب مخصوصاً زماني روشن شد  .دزدن يم

عدم وجود تدارکات قبلي باعث شکست  .دستور حمله به قزوين را صادر کرداوت 
اکثر  .وقوع پيوست هآوري ب با سرعت سرسامع ي، وقاپس از اين .دکامل جبهه ش

ليکن گروهي از  .خان خوداري کردند کاري با کوچک هاي ايران از هم ستيونکم
که الزم  ها را نه تنها مطلوب بل کاري با جنگلي رفقا به رهبري حيدرخان هم

خان  با کوچک يرکا مخالف هم" ن سطور از همان آغاز قاطعايسنده اينو. (دانستند
دولت  "خان را بار ديگر آغاز کردند مشترکا ها مذاکرات با کوچک آن .)بود

 أسدر رکه ها  درضمن براي نزديکي بين جناح چپ جنگلي. دجديدي تشکيل دادن
خان اقداماتي  بري کوچکهر هخان قرار داشت با جناح راست آن ب اهللا احسان آن

شور و شعف  .آميز باشد وانست موفقيتت ها نمي ليکن اين کوشش .انجام گرفت
قاطعانه سپاهيان  ي ملهحه کچندي نگذشت  .داد أسيه موقت دوباره جاي خود را ب
داشت  هک زخان ني اهللا هاي زودگذر احسان موفقيت .تهران به گيالن آغاز گرديد

حمله قزاقان  .رو شد هدولتي را دور زده و تهران را اشغال کند با شکست روب نشوق
خود تزلزل خان مردد گشته و از  نزديکان کوچک .گرفت قاطعيت کامل انجام ميبا 

هاي  گاه ها در امر اشغال پناه خالو قربان به قواي دولتي پيوست و با آن .نشان دادند
با حيدرخان اختالف پيدا کرده و ار، قبل از فر ،انخ کچکو .کمک کردان ي لجنگ

رحمانه اقدام به فرار  از انجام اين عمل بيس او پ. مودنرا تيرباران  شيرفقاحيدر و 
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مبارزه  ،يش از اينب ،قادر نبودکه اهللا خان  احسان .نمود ليکن توسط قزاقان کشته شد
انقالب گيالن که  .دنموبا دولت شاه را ادامه دهد به آذربايجان باکو مهاجرت 

  ».بدين ترتيب خاتمه يافت ،ماه ادامه داشت ۱۸نزديک به 
انان با وجود کوشش رهبران جنبش انقالبي گيالن در جهت جلوگيري از دهق«      

مالکانه که در بعضي  ي گي از پرداخت بهره همه" گسترش انقالب ارضي، تقريبا
در شرايط . رسيد، خودداري مي کردند نقاط به هشتاد درصد محصول آنان مي

کنند،  ب کار ميايران که اکثريت دهقانان از خود زمين ندارند و روي زمين اربا
. دهد انقالب ارضي را تشکيل مي ي مالکانه نخستين مرحله ي عدم پرداخت بهره
باعث گرديد که  ،ارضي و رهبري الزم در رأس جنبش دهقاني ي عدم وجود برنامه

جا  از آن .کافي استفاده نشود ي اندازه به يهاي دهقان از شور و شعف انقالبي توده
نسبت به  "اف زيادي وجود داشت و بسياري از رفقا قويله اختالمسأکه درباره اين 

 د،داشتن کصحت خط مشي تاکتيکي کميته مرکزي حزب کمونيست ايران ش
دوم  ي در کنگره ،که در آن زمان در مسکو ]زاده سلطان[ اين سطور ي نويسنده

رفيق به دستور کميته مرکزي حزب کمونيست ايران  بنا به ،کمينترن شرکت داشت
ي کار  و از او خواهش نمود درباره )۱۹۲۰/۱۲۹۹تابستان سال (راجعه کرد م نينل

کنگره  در کميسيون ،درست در همين روزها .ما را راهنمايي کند ،آينده حزب
که عصر جديدي را در جنبش  ،تيامرعمسائل ملي و مست ي درباره لنين يهازت

به  .مورد بحث بود ،گشايد بخش ملي کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره مي آزادي
 .داد بسيار از خود نشان مي ي راجع به مسائل ايران عالقه لنينق يرفاين مناسبت 

تحت تاثير قيام  ،که مربوط به مسائل ايران بود يي در جلسه ،بعضي از رفقاي باکو
معتقد بودند که مطرح کردن شعار انقالب ارضي  ،گنجه که تازه سرکوب شده بود

هاي  هي تودهاعدم آگ تمناسب بهشعار ن يا ،به اعتقاد آنان .ستدر ايران به موقع ني
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هايي خواهد شد که در گنجه به رهبري دهقانان  يامقدهقان باعث بروز همان نوع 
که در نهايت  از آنپس  ،لنينرفيق  .وقوع پيوست و اربابان به )کوالک(مند  ثروت
ون ايران که چ يي افتاده در کشورهاي عقب« :سخنان همه گوش داد گفت دقت به
براي  ،انقالب ارضي يهاشعار ،است انن در دست اربابآ اعظم زمين بخش
اي دهقاني ه يامق مربوط بهچه  اما آن .ها دهقان داراي اهميتي اساسي است ميليون
به آن معني ن ياليکن  .وقوع مي پيوندد هها در روسيه نيز ب اين نوع قيام ،شود مي

نظر  صاحب يت رفقاريکث .ي خود دست برداريمارضما بايد از سياست که نيست 
 چيق پالوويبه رف وه حمايت کرد لنيننظر رفيق  که در جلسه حضور داشتند از نقطه

زهايي که با شرايط ايران مطابقت ترا به شکل  لنيننقطه نظر  که و من پيشنهاد شد
 س، براساکنگره دوم کمينترن ،يزنپس از اين  ،مدت کمي .ميمطرح ساز کند

هاي انقالبي ملي در کشورهاي مستعمره و  درباره ماهيت جنبش لنينگزارش رفيق 
رفقاي  ي عقيده ،"افور من .تري اتخاذ کرد تصميمات مشخص ،نيمه مستعمره

، اطالع دادم ليکن با تاسف زياد بايد گفت رانيبه ا نظر و تصميم کنگره را صاحب
نقالب ايران نتوانست در مقابل وقوع پيوست که ا هسرعتي بنان بعدي با چحوادث 

زاده  سلطان[» .حمله متحدانه سپاهيان انگليس و شاه مقاومت کند و شکست خورد
، مطرح کرد که بعدها مورد استناد ۱۹۲۴ران خود، يدر کتاب ا" ناين نکته را عيهم

 ۱۹۲۷، ۴ک، شماره يبلشو ي ران در مجلهيدر ا ين شورويشير پيسف يآندره چرون
  )۱۳۰تا۱۲۲...:انکشاف اقتصادي:زاده سلطان.آ(].قرار گرفت

  

  ها جنگلي.۱۲
جنگ جهاني اول، حضور اسارت اقتصادي و سياسي ايران در جريان       
گيري  بار معيشتي مردم به شکل گانه در کشور و وضعيت فاجعههاي بي ارتش
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 »ها جنگلي«ترين آن جنبش موسوم به  هاي مردمي در ايران منجر گرديد که مهم قيام
که داشتند  ها تشکيالتي چريکي جنگلي. در گيالن بود، ۱۲۹۴/۱۹۱۵در سال 

هاي شمال پناه گرفته بودند و با عمليات مسلحانه عليه  اعضاي آن در جنگل
. کردند مبارزه مي ي تزاري که در شمال ايران مستقر شده بودند، نيروهاي روسيه

توانسته بود کرد  يافت مين دري که از دولت آلماين جنبش با امکانات ماديا يرهبر
نيروهاي ز ياز مردم گيالن را به خود جلب کند و نهايي  گي اليه بسته توجه و هم
 خان اهللا احسانو ]۲۹۱صد به يبنگر[ خالوقربانرهبري  اي به داوطلب تازه

قربان از  خالو. ها پيوستند و بر سياست آن تاثير گذاشتند دار به جنبش جنگليدوست
فکري راديکال بود که در پاريس  خان، روشن اهللا وناليستي بود و احسانرهبران ناسي

هاي  ها، گروهي از دموکرات تحصيل کرده بود و در زمان پيوستن به جنبش جنگلي
  .خود آورده بود راه همايران را نيز 

  

  
  خان کوچک

 
 ي رشت و نام او زاده. خان بر عهده داشت ها را ميرزا کوچک رهبري جنگلي      
خان فرزند مالکي خرده پا بود که در تهران الهيات  کوچک. اش يونس بود اصلي

اسالمي به جنبش  اما با گرايشي پان. خواست روحاني شود تحصيل کرد و مي
اتحاد «ت سازماني به نام مشروطه پيوست و در اوايل جنگ جهاني اول در رش
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روسيه و بريتانيا از تاسيس کرد که هدف اصلي آن بيرون راندن نيروهاي  »اسالم
پارتيزان مسلح در  ۳۰۰۰جنبش جنگل حدود  ،۱۲۹۷/۱۹۱۸در سال . ايران بود

 هم حکومت شوروي. اختيار داشت و تقريبا تمام گيالن را زير نفوذ خود گرفته بود
شروع به خارج کردن نيروهاي نظامي روس مستقر در ايران  ،۱۹۱۸/۱۲۹۷در سال 

ها در  هاي خود را در اختيار جنبش جنگلي الحنمود، و بخش قابل توجهي از س
که از حکومت  »گارد سفيد«فقط بخشي از نيروهاي روسيه به نام . گيالن قرار داد
ها  کردند در ايران ماندند و بعدها به خدمت انگليسي بري نمي شوراها فرمان
  .درآمدند

طريق دادن خان از  کاري ميرزا کوچک الدوله براي جلب هم هاي وثوق تالش      
واحدهاي  ،۱۲۹۷/۱۹۱۹درسال . اي نداد جهپيشنهاد پست فرمانداري گيالن به او، نتي

ها به جنگ پرداختند و به  ي با بريگاد قزاق ايران با جنگليراه همنظامي بريتانيا در 
دليل برخورداري از تسليحات بهتر، ضربات سنگيني بر آنان وارد کردند و 

او براي ترميم قواي . نشيني کند هاي فومن عقب خان ناچار شد به جنگل کوچک
  .خود تصميم گرفت از ارتش سرخ کمک بگيرد

ها که سه فروند مسلح به  ، هفده کشتي تجاري روس۱۲۹۹/۱۹۲۰در اوايل بهار       
ها بود در کنار بندر انزلي لنگر  پوش در ميان آن هاي دورزن و يکي دو تا زره توپ

است  ييون شوروضدانقالباز هاي قشون ژنرال دنيکين  انداختند و معلوم شد کشتي
نفر از  ۱۵۰۰ها شکست خورده و با جمعيتي در حدود  با بلشويک  که در جنگ
] يانزل[داشتند، فرار کرده و به ساحل ايران  راه همها که زن و بچه هم  اتباع آن

اردو  پناهنده شدند و قشون انگليس که با تمام تجهيزات در غازيان کنار دريا
ضبط کردند و معاش اين و ها را گرفته  ي آنها ها را پناه داده، اسلحه داشتند، آن

چون  )۴۸ رتي ۱۶گي،  وحيد هفته :هاي صدراالشراف يادداشت( .جمعيت را متکفل شدند
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ي قفقاز را از تسلط گارد سفيد روسيه خارج و  تمام منطقه يوارتش سرخ شور
حدود دو  ،۱۲۹۹/۱۹۲۰  در اوايل سال  بنابراين .موقعيت خود را مستحکم کرده بود

در تعقيب  راسکُلنيکفهزار تن از نيروهاي ارتش سرخ تحت فرماندهي فئودور 
هاي جنگي روسيه به انزلي گريخته بودند، وارد  نيروهاي گارد سفيد که با کشتي

در پي اين حادثه بريتانيا ناچار شد . اين شهر شدند و به سرکوب آنان پرداختند
و به دنبال آن ديداري ميان . ي نيروهاي خود را از گيالن خارج کند زده همه شتاب

در انزلي  خان اهللا احسانخان و  با ميرزا کوچک] بلشويک قفقازي[اورژنيکيدزه 
ميرزا جه يدر نت .ها قول پشتيباني دادند ها به جنگلي صورت گرفت و بلشويک

هاي  نيروهاي خود از جنگل با ۱۹۲۰ژوئن ۳ /۱۲۹۹خرداد  ۱۳خان در  کوچک
، يک دولت »جمهوري شوراهاي گيالن«خارج و وارد رشت شد و با اعالم  گيالن

 ۱۹۲۰ژوئن ۱۵خان در تلگرافي که در تاريخ  کوچک. موقت انقالبي تشکيل دادند
ي  ما از همه«: ها فرستاد، نوشت ، رهبر بلشويکلنينبراي والديمير ايليچ 

کنيم تا از يوغ بريتانيا و  ل سوم درخواست کمک ميهاي انترناسيونا سوسياليست
هايي را داريم که براي  ما از خلق آزاد روسيه انتظار کمک. دولت ايران رها شويم

ما اعتقاد راسخ داريم . تثبيت جمهوري شوراهاي سوسياليستي ايران ضروري هستند
آل  دهزودي تحت رهبري انترناسيونال سوم از يک نظام اي ي جهان به که همه

   ».برخوردار خواهد شد
نشيني نيروهاي بريتانيا و دولت مرکزي، نيروهاي مسلح  ي عقب در نتيجه      

سو تا منجيل و قزوين و از ديگر  جنگلي توانستند در عرض مدت کوتاهي از يک
ي انقالبي  در همان زمان در گيالن يک کميته. روي کنند سو تا بابل و نوشهر پيش

خان،  مانند ميرزا کوچک هايي در کنار شخصيت رهبري آنتشکيل شد که در 
با نام مستعار (خان و جوادزاده، يک افسر آلماني ماجراجو به نام گاوک  اهللا احسان
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. ، و نيز کارانف، فرمانده ارتش سرخ در گيالن نيز حضور داشتند)هوشنگ
وره در و اورژنيکيدزه در اين د راسکُلنيکفانقالبيون بلشويک مانند کارانف، 

با نفوذ روز افزون . سازماندهي جنبش جنگل از نظر نظامي نقش مهمي داشتند
اش به  خان متوجه شد که موقعيت ها در جنبش جنگل، ميرزا کوچک کمونيست

اين . کاهد ها به ها در ميان جنگلي خطر افتاده و به تالش افتاد از نفوذ کمونيست
خان روابط خود را با  همين دليل کوچک را دامن زد و به ها اختالف ميان آن مساله،

. خود به جنگل بازگشت گيري کرد و با نيروهاي وفادار به ها قطع و کناره کمونيست
ها بساط حزبي و تبليغاتي خود را  اي اعالم کرد که مادامي که کمونيست او در بيانيه

  .واهد گشتاز گيالن برنچينند و تبليغات مسلکي خود را پايان ندهند، به رشت باز نخ
دگاه يها از تفاوت و تناقض در د جنگلي و اختالف بين حزب کمونيست ايران      

ي مالي،  توان به مساله از جمله موارد اختالفات آشکار مي. شد دو جناح ناشي مي
. ارضي و حمله به تهران اشاره کرد  ي ها و تاکيدشان بر مساله تبليغات کمونيست
رشت را به مقصد  ،۱۹۲۰هيژوئ ۲۳ /۱۲۹۹رداد ماه خان در اوايل م ميرزا کوچک

. جنگل ترک کرد و مقادير قابل توجهي سالح و پول دولت انقالبي را با خود برد
خان  اهللا ها به رهبري احسان جناح چپ جنگلي ،۱۹۲۰اوت  ۹ /۱۲۹۹مرداد  ۱۸روز 

دوستدار و برخي از اعضاي حزب کمونيست ايران که مقيم رشت بودند به 
ي و تحريک چند مسئول شوروي، چون آبوکف، پاليف و بلومکين مسئول هرا هم
دولت . خان دست به کودتا زدند سازمان امنيت در رشت، عليه ميرزاکوچک -چکا

ها براي دادخواهي دو  جنگلي .قبلي کنار زده شده و يک دولت جديد اعالم گرديد
ي شوروي ديدار  نماينده به مسکو فرستادند و با چيچرين کميسر امور خارجه

زاده در شوروي به سرمي برد، و نقشي در اين  در طول اين مدت سلطان. نمودند
   .کارها نداشت
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 ،۱۹۲۱اوت /۱۳۰۰ر مرداد دها  جنبش جنگلي چپ جناح ندهيخان نما اهللا احسان      
هاي نظامي او در ميان راه  به تهران لشگرکشي کرد، اما دسته الزم گي بدون آماده
ي انقالبي او را برکنار  وهاي دولتي و قشون قزاق تارومار شدند و کميتهتوسط نير
ها بعد در  به باکو رفت و سالل خود يخالف مخان  اهللا متعاقب آن احسان. کرد

ميرزا . ي اعدام سپرده شد هاي استاليني در مسکو به جوخه جريان تصفيه
بود و موقعيت رهبري  ها بسيار بدبين شده خان که در اين ميان به کمونيست کوچک

ها حيدر  در اين سرکوب. ها پرداخت آن يسرکوب ديد، به خود را در خطر مي
 ي لهيبا ح بودران يا کمونيستحزب که نماينده جناح راست  عمواوغلي
هاي کمونيستي در رشت و انزلي درهم کوبيده  به قتل رسيد و سازمان خان کوچک
کرد تسليم رضاخان  يخود را دو دست يظامهم تپانچه و کمربند ن قربان خالو. شدند

 يها گاه يمخفآدرس خالو قربان . که مورد لطف رضاخان قرار گرفت
در ط يشرا با استفاده از اين ۶۱السلطنه دولت قوام. خان را به رضاخان داد کوچک

هاي قزاق به فرماندهي رضاخان را مامور سرکوب  دسته ،۱۳۰۰/۱۹۲۱سال 
اثر  هاي تالش بر در کوه ۱۳۰۰آذرماه  ۱۱خان در  کميرزا کوچ. ها کرد جنگلي

ماموران رضاخان سر او را از تن جدا کردند و در تهران به و  سرما جان باخت
  .افتيان يها پا يجنگل عمر شش سالهب ين ترتيبد .نمايش گذاشتند

گاني ديگر، داراي دو جناح  هاي همه جنبش جنگل گيالن، مانند همه جنبش      
زمين و فقير که خواستار حل مسئله ارضي و تقسيم زمين  ران، دهقانان بيکارگ. بود

خان  اهللا قربان و احسان دادند وکساني چون خالو مي را تشکيل انقالبي آن بودند، بخش

                                                 
ها  وزير دوران قاجار و پهلوي نخست پنج بار]۱۳۳۴-۱۲۵۲[السلطنه  معروف به قوام احمد قوام - ۶۱
 ۱۳۰۰هاي؛ پسيان در  گر قيام سرکوب. بود ۱۹۱۹الدوله باني قرارداد  وثوق تر برادر کوچک و

 .، در کارنامه ننگين خود دارد۱۳۳۱سرکوبي قيام سي تير ، ۱۳۲۵خراسان، قيام جنگل، آذربايجان
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. كردند گي مي که نيروهاي مسلحي را هم زير فرمان خود داشتند، آن را نماينده
داران متوسط  از مالکين، سرمايه بخش ارتجاعي جنبش گيالن، مورد حمايت بخشي

خان و افراد ديگري چون دکتر  ميرزاکوچک" و کوچک، قرار داشته، و عمدتا
خواستار " ها صرفا آن. كردند گي مي احمد کسمايي، آن را نماينده حشمت و حاجي

هاي نوشته  در نامه«او . قطع نفوذ انگليس و برقراري يک حکومت اسالمي بودند
خواهد تا  داران و اشراف واليات شمالي مي از زمين ،۱۲۹۶/۱۹۱۷شده خود در 

. جنگند اخلي بهگران خارجي و خائنان د نيروهاي خود را متحد کنند و با اشغال
دادند که هرگز به حقوق مالکيت آنان تعرض  ها اطمينان مي در اين نامه ها يجنگل

لکيت همه را دانستند که حرمت ما ي مقدس خود مي که وظيفه نخواهند کرد، بل
 ها يطور در يکي از مدارک جنگل همين )۹۶:ميالدزخم:خسروشاکري(».رعايت کنند

اي  مطالبات خود را در مقاله ها يجنگل. منع فروش مشروبات الکلي مقرر شده بود
در روزنامه خود بنام جنگل بقرار زير  »خواهند يان مي چه جنگل آن«تحت عنوان 
  :مطرح نمودند

اصالحات ) ۳سلطه خارجي بايد پايان يابد؛  ) ۲به ايرانيان تعلق دارد؛ ايران ) ۱«      
تاج و تخت باستاني ايران بايد به احمد ) ۴بايد بدون دخالت خارجي تحقق يابد؛ 

چون امپراتوري بزرگ  شاه حامي آزادي تعلق گيرد و قلمرو اقتدار وي بايد هم
نه ] خواه خواهان مشروطه اديبه رهبري آز[کابينه دولت ) ۵ي ايران باشد؛  گذشته

ي خود را رفع کند،  هاي ناشي از پيشينيان فرومايه ي زيان فقط بايد به سرعت همه
اسالم بايد در ) ۷مجلس بايد بازگشايي شود؛ ) ۶که براي رفاه آتي ملت بکوشد؛  بل

خسرو ( »خائنان بايد مجازات شوند) ۸مقابل خطر انگليس مورد حمايت قرار گيرد؛ 
تر مطالبات ناسيوناليستي و  گردد بيش طور که مالحظه مي همان )۹۸:ميالدزخم:شاکري

تر از  کم«  بنابراين .ها وجود ندارد اي در آن ارتجاعي است و هيچ چيز مترقيانه
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 ۵[وشش روز پس از توطئه طراحي شده مالسرا و قتل غيرانساني حيدر عمواوغلي  سي
با . اسير ارتش مهاجم شد و به قتل رسيد ، ميرزا کوچک نيز]۱۹۲۱اکتبر ۱۳۰۰/۲۷آبان

سره شد و در مطلع  مرگ اين دو رهبر برجسته چپ و راست، کار جنبش جنگل يک
هاي مترقي و  ورود کشور به قرن چهاردهم هجري خورشيدي، يکي از جنبش

بعد از قتل ميرزا، دوستان عمواوغلي زير تصوير سر . دموکراتيک آسيا شکست خورد
 :اين بيت را نوشته بودند خان بريده کوچک

  ديدي که خون ناحق پروانه شمع را      
 .چندان امان نداد که شب را سحر کند

پرونده انقالب مشروطه با کودتاي رضاخان پهلوي بسته شد و روند       
ي و تبعيد رهبري آن گير دستمرداد و  ۲۸خواهي مردم ايران با کودتاي  دموکراسي

زاده به  با وجود نقدهاي قابل اتکاي سلطان. استبداد رفت جنبش تا سه دهه به محاق
روند کاپيتاليزه شدن اقتصاد سياسي ايران، به يک معنا شايد حتا تا آن برهه و حداکثر 

شد با  پهلوي دوم هنوز مي »ارضي اصالحات«هم، يعني  شش هفت سال بعد از آن
ز اين دوران است که بعد ا. احتياط از نقش دموکراتيک و ملي بورژوازي سخن گفت

هايش يک سره به اردوي ضدانقالب و ارتجاع  بورژوازي ايران با تمام جناح
  )محمد قراگوزلو(».اند پيوسته

  

  ايران و شوروي ۱۹۲۱قرارداد .۱۳
هاي کارل مارکس، انقالب سوسياليستي در يک کشور  بر طبق نظريه و تئوري      

چند کشور   ي کارگر ر اين که طبقهبه پيروزي نهايي خود دست نخواهد يافت، مگ
البته منظور . دهنده انقالب سوسياليستي آن کشور باشند ياري  داري رفته سرمايه پيش

  ي يابي به جامعه براي دست  ي کارگر کارل مارکس، به معناي آن نيست که طبقه
گذارد و اجازه  ماند و دست را روي دست مي سوسياليستي منتظر انقالب جهاني مي
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ي  رود و طبقه او به پيش مي! ۶۲دارها او را استثمار کنند دهد تا آن موقع، سرمايه مي
بعد از پيروزي  مبنان يبر ا .خودش خواهد کرد راه همديگر کشورها را   کارگر

" هاي کارگري اروپايي، مخصوصا منتظر انقالب لنين، ۱۹۱۷انقالب اکتبر 
ها برآورده  تظارات واقعي بلشويکبا شکست انقالب آلمان، ان. آلمان بود انقالب
فشار اقتصادي ناشي از پنج سال جنگ داخلي و از دست دادن بسياري   بنابراين. نشد

طلبان درون حزب  ي الزم براي فرصت بلشويک آگاه و رزمنده، زمينه  از کارگران
و   طلبانه راهم آمد، تا اهداف عظمتاش ف بلشويک مانند استالين و دارودسته

با دوري  »سوسياليسم در يک کشور«يستي روسي خود را در قالب تئوري ناسيونال
به مرحله عمل در آورند و تز   ي کارگر جستن از اهداف انترناسيوناليستي طبقه

را علَم کرده و آن را در داخل و خارج از کشور، جزء  »مبارزه ضدامپرياليستي«
رگري حزب بلشويک سبب نگرش ضد کا  بنابراين،. اهداف اوليه خود قرار دادند

بسياري، در کشورهاي شرق مانند چين، ترکيه،   ها و کارگران شد که کمونيست
ي ضدانقالبي اين  ي طبقه ، عراق و غيره، به وسيله۶۳ايران، افغانستان، اندونزي

  ي کارگر ها و طبقه کشتار از کمونيست  اين همه. شوندقتل عام کشورها، قرباني و 
کارانه و  ب نشد که دارودسته استالين ازمواضع جنايتتنها سب جهاني، نه
، را بط با دول مرتجع اين کشورهاکه روا کارانه خود دست بردارند، بل خيانت

                                                 
طور که از پيش به کموناردهاي پاريس پيام داده بود که چون ملزومات کارتان فراهم  همان - ۶۲

ي کموناردها تصرف و سپس  اما وقتي که پاريس به وسيله. نيست، شکست خواهيد خورد
 .ها را ستود پرداخت و آن ها سرکوب شد، کارل مارکس به دفاع جانانه از آن

 و فعال ميليون ۱۰ و عضو ميليون ۳ کم دست اندونزي کمونيست حزب ۱۹۶۰ سال در - ۶۳
 بورژوازي با وحدت به هوده بي تاکيد و سياسي قدرت از حزب اين غلط درک اما داشت سمپات
 به را يستکمون ميليون يک و انجاميد مانند بي ي فاجعه آن به ۱۹۶۶ سال در) سوکارنو( ملي
 .شد ليبراليسم نئو مغلوب که انقالبي:قراگوزلو محمد. فرستاد گاه نطع
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انقالب مشروطه هم متاثر از تز فوق قرار . اولويت اصلي خود قرار داده بودند
 حزب همت،[هاي انقالبي  ي ضعف و ناتواني نيروي در حقيقت يک پايه. گرفت

، ناشي از عدم استقالل ]، حزب عدالت، و حزب کمونيست ايرانعاميون اجتماعيون
ها  استاليني. جناح استالين قرار داشتند يالتي بود که تحت نفوذفکري و تشک

دار خود را قرباني  هاي هوادار و دوست منظور حفظ و بقاي خودشان، نيروي به
  . دندمعامالت خود با رژيم ارتجاعي حاکم بر ايران کر

جا که ما، يعني دولت شوراها، در اين موقع، نه تنها عمليات انقالبي را  از آن«      
مان را تغيير داده و طريق  دانيم اين است که سياست که مضر مي فايده و بل بي

ما مجبوريم  ،۱۲۹۹اسفند  /۱۹۲۱بنا به مفاد قرارداد فوريه ... ايم  ديگري اتخاذ کرده
اجبار ما منحصر است به . ها راحت کنيم نقالبيون و عمليات آنايران را از وجود ا

ايم  از طرف ديگر، ما مکلف نشده. خارج کردن قواي روس و آذربايجان از گيالن
 يتامل:عباس خاکسار(».از قواي انقالبي ايران حمايت کنيم] ايران[که در مقابل دولت 
   )۱۶۳: در انقالب مشروطه ايران

هاي خود را در  ي خواست ستاليني موافقت کردند که همههاي ا يعني روس      
هاي  ارتباط با آزادي عمل حزب کمونيست ايران، حق سياسي تشکيل تشکل

و براي توجيه عمل  .کنار بگذارند ،ها کارگري و جلوگيري از هرگونه فعاليت آن
 اين. ضدانقالبي خود رضاخان ميرپنج را انقالبي و ضدامپرياليست قلمداد کردند

ها انجام داد و  فرهنگ مزدور پروري استاليني را حزب توده به نحو احسن براي آن
فاشيست حمايت  ها از پوتين فسيلي آنهنوز هم با وجود سقوط شوروي، بقاياي 

زاده بود که به صورت مستدل به مخالفت  الزم است گفته شود تنها سلطان .کنند مي
هم بر نظريه درست خود پافشاري کرد با اين سياست استاليني برخاست و تا آخر 

گرانه  هاي انقالبي کشورهاي ديگر را مورد استفاده معامله که روسيه نبايد جنبش
در فصل . کار تيرباران گرديد او به همين دليل توسط استالين جنايت. خود قرار دهد
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طرفين معظمتين متعاهدتين « بين ايران و شوروي آمده است؛ ۱۹۲۱پنج قرارداد 
به هر ] ها گروپ[از ترکيب يا توقف تشکيالت يا دستجات ) ۱: نمايند که ل ميتقب

اسم که ناميده شوند يا اشخاص منفرد که مقصود تشکيالت و اشخاص مزبوره 
چنين با ممالک متحده با روسيه باشد در خاک خود  مبارزه با ايران و روسيه و هم

ا تجهيزات نفرات براي صفوف چنين از گرفتن افراد قشوني ي ممانعت نمايند و هم
به کليه ) ۲. قشون يا قواء مسلحه تشکيالت مزبوره در خاک خود ممانعت نمايند

ممالک يا تشکيالت قطع نظر از اسم آن تشکيالت که مقصودشان مبارزه با متعاهد 
معظم باشد نبايد اجازه داده شود که به خاک هر يک از طرفين معظمتين متعاهدتين 

که ممکن است بر ضد متعاهد ديگر استعمال شود وارد نموده يا عبور  چه را تمام آن
با تمام وسايلي که به آن دسترس باشد از توقف قشون يا قواء مسلحه ) ۳. دهند

مملکت ثالث ديگري در صورتي که احتمال برود توقف قواء مزبوره باعث تهديد 
در خاک خود و شود بايد  سرحدات يا منافع يا امنيت متعاهد معظم ديگر مي

 .)قابل دسترس است شبکه در۱۹۲۱متن کامل قرارداد( ».متحدين خود ممانعت نمايد
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  ن متفاوتييدو تب:فصل پنجم
  

  حزب کمونيست ايران دو گرايش در.۱
زاده  در همان ابتداي تشکيل حزب کمونيست ايران دو گرايش راديکال سلطان      

در  .در آن شکل گرفت] راست[اوغلي ي حيدر عمو کارانه و گرايش سازش] چپ[
مندي  اي قدرت خواهيم جنبش توده گويد؛ ما اگر مي زاده مي سلطان نخست کنگره

بايست با طرح  را بر عليه امپرياليسم و حکومت فاسد مرکزي تشکيل دهيم، مي
تکيه مسئله ارضي، و تقسيم زمين، توده دهقانان را به حرکت در آوريم تا بتوانيم با 

اي  نيروي توده ي کارگر درشهرها، يک دهقاني، و اتحاد آن با طبقه به جنبش
  . اندازيم مند را بر عليه انگليس، اشرافيت فئودال و حکومت مرکزي به راه بي قدرت

مندي را بر عليه  که جنبش قدرت حيدر عمواوغلي معتقد است که ما براي اين      
و دولت مرکزي تشکيل بدهيم _ عمده آن زمان  امپرياليسم_ امپرياليسم انگليس، 

داران متوسط هم بتوانند در آن  بايد سياستي را اتخاذ کنيم که مالکين و سرمايه
معتقد است که اصالحات ارضي باعث رميدن مالکين و شکاف  او. شرکت کنند

توانيم با شرکت همه نيروهاي ضد خارجي بر  شود که ما مي ميان جبهه متحدي مي
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زاده در همان کنگره، نظري مانند  سلطان .امپرياليسم انگليس تشکيل دهيمعليه 
هاي  ي سوسياليست هندي، در مورد جنبش پرداز برجسته نظريه »ري«تحليل و تبيين 

هم دفاع  »ري«از تزهاي  ۶۴ضدامپرياليستي، را دارد و در کنگره دوم کمينترن
اين نکته در تزها که «: ويدگ راني خود در همان جلسه مي وي در سخن. كند مي

کند،  افتاده مي دمکراتيک در کشورهاي عقب -اصحبت از حمايت از جنبش بورژو
ها اين جنبش در مراحل  شود که در آن به نظر من، تنها مربوط به ممالکي مي

تر  ده سال يا بيش "اگر کسي بخواهد در کشورهايي که قبال. کند اش سير مي اوليه
هايي که جنبش قدرت پيدا کرده است، باز هم بر اساس اين  آن تجربه دارند، يا در

  ».کند ها به دامان ضد انقالب نمي تزها پيش برود، کاري جز راندن توده
ي  از مسائل مطرح شده در نخستين کنگره حزب کمونيست رابطهديگر يکي       

د زاده مخالف قطعي اتحا سلطان. خان و جنبش جنگل است حزب با ميرزا کوچک
که  بل. خان و ايجاد جمهوري شوراهاي سوسياليستي گيالن نبود با ميرزا کوچک

و   هاي اجتماعي متشکل از کارگران خان، اتحاديه تالش کرد تا از طريق کوچک
  . خان مواجه شد دهقانان را به وجود آورد، که با مخالفت کوچک

ه اول حزب هاي کنفرانس تاشکند و کنگر نامه جناح چپ متکي بر قطع      
جا الزم است به عنوان  اين. زاده بود کمونيست و مکتوبات تئوريکي به قلم سلطان

به فارسي  حيدر عمواوغليداخل پرانتز اعالم داريم که حزب توده در معرفي 
زاده و حمله به او سنگ تمام  کردن سلطان ها و بايکوت ايراني" ها مخصوصا زبان

                                                 
المللي براي ملل شرق برپا کرد که  اي بين حکومت شوروي در باکو کنگره  ۱۹۲۰در پاييز سال  -  ۶۴

اي شده  ي چنين کنگره هاي غربي که متوجه خطرات بالقوه قدرت. تن به آن دعوت شده بودند ۲۵۰۰
گاني از کشورهاي مستعمره يا  ي نيروي خود را به کار انداختند تا از شرکت نماينده همه بودند،
ي باکو شرکت  تر نتوانستند در کنگره تن بيش ۱۸۰۰سرانجام . ي خود جلوگيري کنند الحمايه تحت
 .کنند
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ت کثيف خودشان اصرار و پافشاري و همان در اين حرک است و هنوز همگذاشته 
جناح راست حزب  .کنند اش را دنبال مي خط مزدوري استالين و دارودسته

به رهبري  يشوروکمونيست ايران مورد حمايت دفتر قفقاز حزب کمونيست 
قفقاز حزب  به دستور کميته در نتيجه . استالين و ارژنيکيدزه و نانيشوييلي بود

 ي تر از دو ماه و نيم از برگزاري نخستين کنگره در پي کم تنها يشوروکمونيست 
عنوان  زاده به سلطان[زاده  ، و در غياب سلطانيدر انزل حزب کمونيست ايران

نفر اعضاي  ۱۵نفر از  ۱۲] در روسيه بود ،نماينده ايران در کنگره دوم کمينترن
جمله  آني حزب کمونيست ايران و از  مرکزي منتخب نخستين کنگره ي کميته

. در رهبري بر کنار شدندزاده در يک پلنوم فرمايشي در باکو، از کا آوتيس سلطان
  . نشيند زاده به رهبري مي غلي به جاي سلطانوحيدر عمواو 

کار جبران سياست جناح چپ و  دست به حيدر عمواوغليدر چنين شرايطي       
کارانه با مالکين  همين سياست سازش. شود مي خان سياست آشتي با ميرزا کوچک

م در خان که کامال با تاکتيک مصوبه کمونيستي کنگره دو و ميرزا کوچک
ها و جنبش جنگل در گيالن  تناقض دارد، منجر به شکست کمونيست کمينترن
اين شکست، نخستين شکستي است که در اثر فاصله گرفتن از تاکتيک . شود مي

اذ سياست مدارا و سازش با بخش کمونيستي و سنت موجود در اين مورد، يعني اتخ
ملي  که کل جنبش نصيب نه تنها جنبش سوسياليستي، بلمشروطه، ارتجاعي جنبش 

  . شود و ضد ديکتاتوري در ايران مي
دمکراتيک در مستعمرات تنها  -هاي بورژوا عنوان کمونيست، از جنبش ما، به«      

ها  باشند، و هواداران آنکنيم و خواهيم کرد که واقعا انقالبي  زماني حمايت مي
گان  مانع فعاليت ما در امر تربيت و سازماندهي دهقانان و توده وسيع استثمارشونده

ها در اين کشورها  اگر اين شروط حاصل نشوند، کمونيست. با روح انقالبي نشوند
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گزارش کمسيون بررسي مسئله ملي به :لنين(».بايد با بورژوازي رفرميست مبارزه کنند
   )و انترناسيونال سومکنگره د

زاده و دو  سلطان ،۱۲۹۹مرداد  ۱۶تير تا  ۲۸ /۱۹۲۰اوت  ۷ژوئيه تا  ۱۹در تاريخ       
به ] اف در برخي اسناد عيوض[بين و آبوکف  هاي حسن نيک نفر ديگر به نام

 لنين. گي از حزب کمونيست ايران در کنگره دوم کمينترن شرکت کردند نماينده
ها در  مانده شرق، کمونيست داشت که در کشورهاي عقبدر اين کنگره بيان 

کاري کنند که  هايي از جنبش بورژا دموکراتيک هم جا بايد تنها با آن بخش آن
ها جلوي ما را در آموزش و سازماندهي  گان آن انقالبي باشند و نماينده" حقيقتا«

ي  نيز در مسئله زاده سلطان ».هاي استثمارشونده را نگيرند انقالبي دهقانان و توده
  .بيان داشت لنينيي بود که  هاي شرق داراي همين خط مشي انقالب

. هاي آلمان و ديگر کشورهاي اروپايي شکست خوردند در همين دوره انقالب      
هم متمايل بود که با کشورهاي اروپايي با توجه به شرايط بد اقتصادي  يشورو

ها، به تدريج  يون سفيد و امپرياليستسال جنگ داخلي برعليه ضدانقالب ۵ناشي از 
شروع به چرخش به راست نمود، تا با اين کشورها قراردادهاي تجاري منعقد 

قدرت  کردنبا محدود  يشوروحزب کمونيست ن ياستالبنابراين جناح . نمايند
. به سمت راست چرخيد" عمالهاي کارگري در معادالت سياسي و اقتصادي  تشکل

و اصالحات ارضي  يمل يها و اشتراکي کردن ثروت، انقالب بنابراين پافشاري بر
هاي جديد دولت  در سراسر ايران، مانعي بر سر سياست" اي در گيالن و بعدا ريشه
  . گرديد محسوب مي يشورو

طور که نوشتيم، جناح راست حزب بلشويک که در دفتر قفقاز نفوذ  همان      
حمايت کرد و بدون انجام  يحيدر عمواوغلفراواني داشت از گرايش راست 

گونه کنگره و يا نشست وسيعي از اعضاي حزب کمونيست ايران در يک پلنوم  هيچ
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و به  انتخاب نمود حيدر عمواوغليي مرکزي دومي را با دبير کلي  فرمايشي، کميته
زاده را  ي مرکزي جديد ضمن کاهش اعضاي خود، سلطان کميته. رسميت شناخت

ي حزب در کمينترن در مسکو به  باز نگردد و به عنوان نماينده ملزم نمود تا به ايران
اين رفتار با . زاده بود که اين نوعي تبعيد محترمانه براي سلطان. کار خود ادامه دهد

و اصول سانتراليسم دموکراتيک  يحزب نامه کدام از اصول مندرج در اساس  هيچ
ن اين تصميم نبود و ي مرکزي اول حاضر به پذيرفت کميته. خواني نداشت هم

 جمله کميته از ديگر اعضاي زاده و اي با حضور سلطان اعتراض نمود که در جلسه
، »ميخاييل پاولوويچ«ترکيه،  کمونيست حزب اعضاي از اي عده حيدر عمواوغلي

 اوايل /۱۹۲۰اکتبر  اواخر در جلسه اين .پذيرفت صورت »نريمانوف«و »اسکاچوا«
برابر هشت  در زاده سلطان جلسه اين رد .شد انجام دو روز مدت به ،۱۲۹۹آبان 
 او .پرداخت ايران ي جامعه طبقاتي تحليل به ضمن در سخن گفت و وارده اتهام
 مهم ي نکته اين بر کشور در »اوليه انباشت«ي  بودن مرحله ابتدايي به اشاره ضمن
 نيروهاي بخوانيد[ رشد صنايع ي بزرگ اجازه هاي قدرت که گذاشت انگشت
 شرکت به ضرورت گذشته برخالف جلسه متاسفانه اين در .اند نداده را ]ولدهم

از  بخشي در نشيني عقب نوعي اين کرد که اشاره يرانا انقالب در بورژوازي
 مفاد برشمردن ضمن او .گردد مي محسوبزاده،  سلطان قبلي خود درست مواضع
را تکرار و  ها ، آن خواستلنينخان خطاب به  کوچک آميز اعتراض ي نامه

 حزب دخالت عدم. ۱: از عبارت بودند ها خواست اين .شد ها خواستار اجراي آن
 به رسميت شناختن حقوق. ۲ايران  امور در آذربايجان و يشورو کمونيست
 ضمن در ايران کمونيستي کار براي جديد هاي تاکتيک اتخاذ. ۳ايران  جمهوري
باکو که  مقيم ايرانيان قوقح از حمايت. ۴کشور  مردم هاي سنت به احترام
 از آبوکف فراخواندن. ۵بود  شده ضبط آذربايجان جمهوري توسط شان اموال
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ي مرکزي اول اعالم داشت که  زاده در ادامه ضمن مبري دانستن کميته سلطان. ايران
کودتاه، آبوکف و گاراتلي معروف به شاهپور و مديواني  ي متهم اصلي در قضيه
در " ي مرکزي اول عمال کميته عضو ۸طي فعاليت داشتيم که ر شرايهستند که ما د

. جا بر عهده داشتيم گيالن حضور نداشته و وظايف ديگري را در نقاطي غير از آن
  :کند که ي فوق ثابت مي زاده در جلسه سخنان سلطان

 اعضاي از اي عده ي عهده بر گيالن در کودتا وقوع و بحران مسئوليت. ۱      
 ها آن ي تندروانه حرکات .است بوده رشت مقيم ي شوراها و يي مرکز کميته
  .نمود عوض را منطقه در طبقاتي ي مبارزه مسير که شد هايي ايجاد اختالف باعث

 هاي دولت ميان اقتصادي و سياسي معادالت بود دريافته خوبي به زاده سلطان. ۲      
 انقالبي جنبش ي مسئله يرو بر تغيير اين و است تغيير حال در انگلستان و يشورو
 کمينترن اما پذيرفت خاتمه نتيجه بدون جلسه اين. است نهاده گيالن تاثير در

  .دوم نشد مرکزي ي کميته پذيرش به حاضر
 ژوئيه ماه بعد ۱۲ تا ۲۲ /۱۳۰۰تير ۲۰تا  ۲کمينترن،  سوم ي کنگره جريان در      
کنگره کمينترن  ان درزاده به عنوان نماينده حزب کمونيست اير ، سلطان۱۹۲۱

 کليدبير تحت اول مرکزي ي کميته کمينترن تنها يي خاورميانه بخش. شرکت کرد
 کمونيستحزب  هاي دخالت به نسبت شناخت و رسميت را به زاده سلطان

 .گيري نمود ايران اعتراض و موضع داخلي امور در آذربايجان
 ايران سراسر در زبح فعاليت که دوران همان در چنين هم زاده سلطان      

 حزب موازات به و گام هم ايران کارگران عمومي ي و اتحاديه يافته گسترش
 نظارت تهران تشکيالت هاي فعاليت بر وري جعفر پيشه راه هم به کرد مي فعاليت
 در ايران کمونيست حزب دروني اختالفات باال گرفتن خالل او در .داشت
 يشورو کمونيست حزب گرديد که وجهمت ،۱۹۲۱تا ۱۳۰۰/۱۹۲۰تا ۱۲۹۹هاي  سال
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 حزب، اين. دارد پرولتري انترناسيوناليسم معيارهاي بامعيارهايي متفاوت 
 کارگري جنبش مرکزي قطب را يوشور که دانست مي ارجح را هايي کمونيست
 ،۱۹۲۰نوامبر / ۱۲۹۹ماه  آبان ي جلسه در زاده سلطان .کنند مي داد قلم و کمونيستي
چنين  تلخي با نموده پاوولويچنريمانوف و " مخصوصا حاضر اعضاي رو به
که  است اين فقط ]ايران کمونيست حزب چپ جناح منظور[  ما خطاي«: گويد مي
 روسيه کمونيست حزب دفتر و سوسياليستي يشورو روسيه فدراتيو  از جمهوري...
 احزاب زيرا کنيم سرپيچي توانيم نمي ما... کنيم  نمي ايران اطاعت دفتر و
 از که کساني کنند؛ اطاعت کمونيستي مرکز جنبش از بايد دنيا مونيستک
حيدر  که بود حالي در اين »!کمونيست نيستند کنند نمي اطاعت مرکز نمودهاي ره

 »مقدس«را  آن و کرد دفاع »جهاني کمونيسم مرکز از اطاعت«از  عمواوغلي
   )۵۰۴:ميالد زخم: خسرو شاکري(.دانست

 از مادي درک و عيني شواهد تابع ثابت کرد که نيز مورد اين زاده در سلطان      
 حزب کمونيست در راست جناح! کمونيسم جهاني مرکز نه است سياست و تاريخ

 از جناح اين هاي سياست .بود گيري قدرت و رشد حال در و کمينترن يشورو 
 جنبش بر تاثيرگذاري حال در آرام اين طرف آرام به ،۱۹۲۱/۱۳۰۰هاي  سال
 و کاهش به که رضاخان از حمايت :بود کشورها ي بقيه در کمونيستي و رگريکا

کارگري و قتل دکتر تقي اراني و  فعالين و ها کمونيست فعاليت شدن محدود
 کمال از حمايت .شد منجر است، در ايران ي آن ي برجسته فرخي يزدي دو نمونه

 پرواي بي امع و قتل دهقاني و کارگري هاي جنبش تضعيف به که آتاتورک
 از و پشتيباني حمايت شد، صبحي منتهي مصطفا جمله ترکيه از هاي کمونيست

را  بزرگ شهرهاي در ها کمونيست سالح خلع که چين در »تانگ کومين«حزب 
ها  وکمونيست کارگران عام قتل به موفق ارتجاعي حزب اين نتيجه در برداشت در
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حيدر عمواوغلي پيش از ... و گرديد حومه و شانگهاي در شهر ،۱۹۲۷/۱۳۰۶در 
را در مبارزه رهايي بخش ملي ! بورژوازي ايران !اي امکانات انقالبي کنگره در مقاله

شود که در مراحل اوليه مبارزه عليه  کند و متذکر مي و ضد امپرياليستي ارزيابي مي
که ما حق داريم منتظر باشيم «: شاه و حکومت!] داري نه سرمايه[امپرياليسم انگليس 

بخشي از بورژوازي متوسط و حتا بزرگ نيز در ميان نيروهايي که عليه حکومت 
به روشني  حيدر عمواوغليمتن از اين  ».تهران قيام خواهند کرد، وجود داشته باشند

کند  سيري حرکت مياست و در خط  دهد که او مخالف تزهايي کمينترن نشان مي
 لنينب بلشويک در همان زماني که حز ي قفقاز که جناح استالين از طريق کميته

به صورت يک استراتژي  ،۱۹۳۰/۱۳۰۹ريزي و در اواخر در قيد حيات بود را طرح
  .کلي به جاي فرهنگ انترناسيوناليستي قرار داده و به مرحله اجرا در آورد

هاي  که توانايي حال، تصور باطل اين در هر«:زاده بيان داشته است سلطان      
بايد يک بار براي  دمکراتيک ظاهر شوند، مي_ ت انقالب ملي بورژوازي در سم
  ».هميشه ترک شوند

 حيدر عمواوغلي ايران، به کمونيست بعد از کسب پيروزي جناح راست حزب      
تزهايي پيرامون «اين برنامه بنام . لي حزب داده شدي عم مأموريت تدوين برنامه
تنظيم شد و  »کمونيست ايران يران و تاکتيک حزباقتصادي ا -وضعيت اجتماعي

کل تزهاي . تصويب کميته مرکزي حزب رسيد به ،۱۹۲۲هيژانو/۱۳۰۰در دي ماه
ي طبقات با هم منبعث  ي ضدامپرياليستي همه در چارچوب مبارزه حيدر عمواوغلي

. از طرحي است که توسط جناح استالين حزب بلشويک تدوين شده است
هاي ايران شد، همين تز  قمع تمام کمونيست طوري که اين تزهاي باعث قلع و همان

هاي چين تحت رهبري حزب کمونيست  هم بود که باعث قلع و قمع کمونيست
پس از ذکر  حيدر عمواوغلي. هاي عراق، اندونزي و غيره گرديد چين، کمونيست
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براي حل وظايف ذکر شده در باال، « :نويسد وظايف حزب به تفصيل، چنين مي
از اقدامات فوري درباره اجراي تدابير خالص کمونيستي در  حزب کمونيست ايران

ورزد و تاکتيک کوتاه مدت خود را، تا سرنگوني حکومت شاه و  ايران امتناع مي
طرد امپرياليسم انگليس، برپايه اتحاد همه طبقات، از پرولتاريا گرفته تا بورژوازي 

چنين برپايه مناسبات  ، همهاي بيگانه متوسط، براي مبارزه عليه قاجار و امپرياليست
نافع گر م هاي چپ گروه شيخ محمد خياباني که بيان نزديک با حزب دمکرات
چنين حزب کمونيست  هم... سازد است، مبتني مي فکران خرده بورژوازي و روشن
 ملي، مانند ميرزا بخش کاري با رهبران سرشناس آزادي ايران خواهان هم

بورژوازي تجاري، که  وسيله خرده ن انقالبي بهچني.... و امثال او است خان کوچک
   ».۶۵يگانه طبقه قادر به رهبري سياسي در ايران است، رهبري خواهد شد

                                                 
 .]نوشته شده و قبل از نخستين کنگره حزب از چاپ خارج شده بود ۱۲۹۹مقاله اوايل سال [ - ۶۵

داري به نظام  هاي قبل از سرمايه جامعه ايران در حال گذار از نظام. ۱: خالصه تزها از اين قرار بود
صنايع بزرگ در . ۳. مانده و ابتدايي است گي ايالت بسيار عقب وضع زنده. ۲ .داري است سرمايه

ان نيز رشد نکرده در نتيجه طبقه کارگر اير. وجود نيامده است ايران رشد نکرده و صنايع معدني به
گي کامل  سرمايه تجارتي هم وضع بسيار بدي دارد و در سرحد ورشکسته. ۴. و پراکنده است

بخش : اند دهند، خود به دو بخش تقسيم شده روحانيون، که قشر وسيعي را تشکيل مي. ۵. است
ني آن بخش پرعده و پايي. اند دار حکومت شاه مندند، طرف کم عده و بااليي آن که خود ثروت

دار اصالحات دمکراتيک هستند و در انقالب مشروطيت هم شرکت  نزديک به مردم و طرف
هزار نفرند، طبقه حاکمه ارتجاعي  ۳ها و صاحبان امالک بزرگ، که در حدود  فئودال. ۶. کردند

ها و اقشار اجتماعي زير  گروه »يگانه طبقه ضد انقالبي«در مقابل اين . ۷. دهند را تشکيل مي
روستاييان، که . ب. وران ورشکسته گران و پيشه ها، صنعت کارگران کارخانه. الف: دارندقرار
کسبه کوچک و متوسط، که در . ج. شوند ها استثمار مي رحمانه از طرف مالکين بزرگ و خان بي

اينک پانزده سال است در حال «برده  تمام اقشار و طبقات نام. ۸. برند سرحد فقر و فاقه به سر مي
ان انقالبي در چنين شرايطي که در ايران پرولتارياي صنعتي کامال غيرمتشکل است و دهقانان هيج
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اسفندياري برادر  الدبن، به مديريت ايران سرخدر همين زمان روزنامه       
  :نوشت ،۱۹۲۱مه  ۱۳۰۰/۱۶ بهشت اردي  ۲۶در رشت در  نيمايوشيج

. و سايرين اصالح کرديم يز قديم خودمان رفيق ميرزا کوچکما با رفقاي عز«      
... پرست بادپيما را بگوي خاک برسرکن که آب رفته بازآمد بجوي دشمن آتش

اعضاي کميته انقالب . دارد نتيجه اصالح چنين شد خاطر عموم را مستحضر مي
 خان، کوچک: مرکزي آزادکننده ايران عبارت خواهند بود از اشخاص مفصله ذيل

 مرداد ۲۸يا روزنامه عدالت در  »...خان اهللا ، احسانحيدر عمواوغلي، قربان خالو
هيئت دولت جمهوري «از جانب کميته انقالب ايران  ،۱۹۲۱اوت  ۱۹/ ۱۳۰۰
 سرکميسر و کميسر خان ميرزا کوچک«: کند را چنين اعالم مي »گيالن يوشور

ر جنگ، ميرزا محمدي کميس قربان خالوکميسر خارجه،   حيدرعمواوغليماليه، 
. دوام نياورد حيدر عمواوغليي  اين ملغمه ».کميسر داخله، سرخوش کميسر قضايي

 ۵در  حيدر عمواوغلي. ش به زودي، قرباني تببين غلط استاليني گرديدند او و ياران
                                                                                                                 

گان در نظر خلق ايران  و مادام که نفرت نسبت به بيگانه... در تاريکي جهل و خرافات قراردارند
پرچم ير تواند از همان آغاز ز که انقالب در ايران مي تصور اين... ها و بالهاست منشاء همه بدبختي

بخش ملي، که  انقالب ايران فقط در شکل جنبش رهايي. نادرست است "کمونيستي برود، قطعا
هدفش رهاندن خلق از اسارت خارجي و تثبيت استقالل کامل سياسي و اقتصادي ايران باشد، 

 :آيد و پس از ذکر وظايف به تفصيل، چنين مي »پيروزمندانه گسترش يابد وجود آيد و تواند به مي
براي حل وظايف ذکر شده در باال، حزب کمونيست ايران از اقدامات فوري درباره اجراي تدابير «

ورزد و تاکتيک کوتاه مدت خود را، تا سرنگوني حکومت شاه  خالص کمونيستي در ايران امتناع مي
ط، براي و طرد امپرياليسم انگليس، برپايه اتحاد همه طبقات، از پرولتاريا گرفته تا بورژوازي متوس

هاي  چنين برپايه مناسبات نزديک با حزب دمکرات هاي بيگانه، هم مبارزه عليه قاجار و امپرياليست
فکران است، مبتني  گر منافع خرده بورژوازي و روشن که بيان ]گروه شيخ محمد خياباني[چپ، 
بخش ملي، کاري با رهبران سرشناس آزادي  چنين حزب کمونيست ايران خواهان هم هم... سازد مي

 ».مانند ميرزا کوچک خان و امثال او است
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ي سرکميسر منتخب خودش يعني  به وسيله ،۱۹۲۱اکتبر  ۲۷/ ۱۳۰۰آبان 
  .تسليم رضاخان شد شدن ضمن متواري قربان خالوبه قتل رسيد و  خان کوچک

هاي  در مورد اشتباهات و ضعف زاده اما پس از شكست جنبش جنگل، سلطان      
حزبي كه سابقه كار «: نويسد حزب كمونيست ايران، در خالل جنبش جنگل مي

گي  طوالني سازماني نداشت، حزبي كه در ميانش كادر رفقاي داراي آماده
مستعمره فعاليت  مانده نيمه ، حزبي كه در شرايط كشور عقبتئوريك كافي نبود

. ايستد سرعت قوام يابد و روي پاي خود به توانست به است كه نمي  كرد، طبيعي مي
ها، خطاها و اشتباهات زيادي مرتكب شد،  هيئت رهبري حزب در اثر اين نارسايي

پس  ،۱۹۲۲/۱۳۰۱ ولي در آغاز سال. كه به منازعات داخلي و انشعاب منجر گرديد
المللي كمونيست، تمام اين مشاجرات فرساينده از  اجرائيه بين از مداخله جدي كميته

   ».بين رفت
  

  رضاخان  و حزب کمونيست ايران .۲
دهاي سري تزار را ها تمام قراردا ، بلشويک۱۹۱۷/۱۲۹۶پس از انقالب اکتبر         

ها شور و هيجان عظيمي را در  ويکاقدامات بلشانقالب اکتبر و . ندردكعلني و ملغا 
طوري که  به ،انداختتمام کشورهاي شرق برعليه امپرياليسم انگليس به راه 

د با رك ، اکنون سعي مي۱۹۰۷/۱۲۸۶دنبال فسخ قرارداد  به امپرياليسم انگليس
الدوله به طريقي ديگر، سلطه انحصاري خود را بر ايران  وثوق ،۱۹۱۹/۱۲۹۸قرارداد 

در مقابل انگلستان اما . اش هم کنار رفته، برقرار کند روسي که حاال رقيب
کنار را  ۱۹۱۹ د قراردادش مجبور ، ها آن عليه بر ايرانيان احساسات شديد ملي

، اين بار اش ده نشان که دست يرا به کار گيرد، به طور يو نيرنگ ديگر بگذارد
به چشم  ،يبس خور خاکاين طريق   بهبه خود گيرد تا  يضد انگليس يظاهر
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ر رقيب روسي خود خالص شده، چه که اکنون از ش تانسانگل ييعن .پاشد ايرانيان به
منظور جلوگيري از نفوذ انقالب اکتبر به  ي خود، و چه به منظور تحکيم سلطه به

، در اين ممالک كند خصوص هند سعي مي کشورهايي مانند ايران، افغانستان و به
جاست  در اين. به وجود بياورد ده خود، نشان تدس مند هاي مرکزي قدرت حکومت
ژنرال آيرون سايد انگليسي . شود پنج برجسته ميخان ميرنقش رضا ايران، يبرا که

 قزاق را.] ر لشکرواحد نظامي براب division:فرانسوي[که حاال کنترل ديويزيون 
ه، دست گرفته، روي رضاخان که يکي از فرماندهان پايين اين ديويزيون بود به
تواند منافع انگليس و نقشه او را در برقراري يک حکومت  عنوان شخصيتي که مي به

كنند تا  گذارد و او را تقويت مي مند در ايران پياده کند، دست مي مرکزي قدرت
  . کودتا کند و قدرت را به دست گيرد

 منتها کودتاچيان، با توجه به احساسات وسيع ضد انگليسي که در ميان ملل      
ي يک سلسله گير دستوجود آمده، براي فريب مردم و نيروهاي مترقي، با  شرق به

كنند خود را  سعي مي و اند، معروف بوده رجال وابسته به انگليس که به انگلوفيل
که از  است اي بوده توطئه "دقيقا اين. ندنک مخالف انگليس نشان بدهند، اقدام مي

. شود ريزي مي ها طرح توسط انگليسيردم، پاشيدن خاک بر چشم م يبراهمان ابتدا 
باعث " اي امکان پيروزي کودتا وجود نداشته و اين اتفاقا چون بدون چنين توطئه

د و از خور له حزب کمونيست ايران، فريب بهشود که بسياري از نيروها از جم مي
. ندتجليل و حمايت کن ،يمدت يبرا !رضاخان به عنوان يک فرد ملي و ضد انگليسي

اند، نيز از رضاشاه  بوده يوشورليوني که خواستار روابط نزديک با سياري از مب
حزب کمونيست ايران از رضاشاه به عنوان نماينده بورژوازي ملي . كنند حمايت مي

در ايران که بر عليه انگليس کودتا کرده و به اقدام بر عليه عوامل انگليسي 
در کنگره دوم  »ري«تزهاي  و لنينطبق تزهاي  .كند ، حمايت مي!پرداخته
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افتاده و رضاخان هم نماينده  عقب "حتا اگر ايران يک کشور کامال کمينترن،
ي يک حرکت ناسيوناليستي انقالبي بر عليه امپرياليسم  بورژوازي ملي و نماينده

ن يدر چن .بود مي بدون قيد و شرطبايست يک حمايت  بود، اين حمايت نمي مي
د و يق يب يت شناختن آزاديبه رسم نيتضم يستيران بايست ايحزب کمون يطيشرا
از  را يها در هر زمان و مکان ستيکمون يبرا ياجتماع ياسيت سيو فعال شرط

وضع  افشاگريزمان  و هم يپشتيباندر آن صورت ضمن  .گرفت يرضاخان م
قرار  زمين و فقير در ايران، جنبش کارگران و دهقانان بيگاه خود را  تکيه ،موجود
  . داد يم

در حالي که رضاشاه يک فرد عامل انگليس بود که در لباس ضدانگليسي سعي       
جا حزب کمونيست ايران دوباره دچار  بنابراين در اين. داشت مردم را فريب دهد

حيدر عمواوغلي در مورد نيروهاي تبيين اشتباه اول تصويب [ شود يم اشتباه بزرگي
الف مصوبات و بر خ] ي طبقات باهم همه يعني کننده در انقالب مشروطيت شرکت

جالب است که تنها . كند ترن از رضاخان حمايت مينيانقالبي کنگره دوم کم
گان بخشي از بورژوازي  كند، نماينده نيرويي که در مجلس با رضاخان مخالفت مي

داخلي، يعني فراکسيون اقليت در مجلس که نيروي بسيار کوچکي به رهبري 
اي را نيز در برابر مجلس و  ي مدرس است که حتا تحصن سه ماهه اضافه مصدق به

  .اندازند ها توسط رضاخان به راه مي در اعتراض به سرکوبي روزنامه
كند، در کمينترن  از رضاخان حمايت مي ايران، کمونيست همان زماني که حزب      

م مقاالتي از جمله، در نشريه کمينترن، ه. نظرات مخالف و موافق هم وجود دارد
ي بورژوازي ملي و جرياني ضدامپرياليستي،  در تجليل از رضاخان، به عنوان نماينده

اما با توجه به  .دوش است چاپ مي و هم مقاالتي که او را عامل انگليس دانسته
  کارگر ي اول و عدم وجود طبقه يه و پهلويدوران قاجار ياجتماع يط اقتصاديشرا
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حزبي مثل حزب کمونيست ايران که که رسد  يظر مبه ن طبيعي، يع و سراسريوس
خط  است، توانسته يک حزب نوزاد و جوان بوده و تجربه کافي نداشته و نمي

را به نفع يک سياست  ي خط استاليني با پشتوانه حيدرعمواوغلي راست رفرميستي
دومين خطاي خود  و د،وش ميانقالبي کنار بگذارد، خيلي سريع دچار اين انحراف 

. شود بار در برخورد با رضاخان مرتکب مي پس از برخورد با جنبش جنگل، اينرا 
کوبد،  رسد و ميخ قدرت خود را مي رضاخان هم به محض اين که به پيروزي مي

اگر حزب کمونيست ايران . و قمع حزب کمونيست ايران است  کارش، قلع نخستين
ابتدا چشم به اتحاد با  کرد، اگر از همان از همان ابتدا با رضاخان مخالفت مي

کرد، نفوذ او چند برابر  هاي درستي مي گيري دوخت و موضع بورژوازي ملي نمي
در چنين شرايطي . گرفت شد و در موقعيت رهبري اپوزيسيون رضاخان قرار مي مي

ي  که چه بسا در ادامه نه تنها سرکوب آن ممکن يا حداقل کار آساني نبود، بل
يک بحران سياسي، امکان سرنگوني رضاشاه هم فراهم  چنين روندي، در گيرودار

ه يفور ۲۲ /۱۲۹۹زاده بعد از کودتاي سوم اسفند  شود که سلطان گفته مي .شد مي
رضاخان، براي او نقش مترقي به عنوان يک افسر معترض قائل بوده است اما  ،۱۹۲۱

 پرورده انگليس که رضاخان دست رسد پس از مدت کوتاهي به اين نتيجه مي
در واقع [ هاي ژنرال ديکسن ي طرح کنندهو اجرا است ]ا.ک.کنگره دوم ح[
آن زمان  در .مستشار نظامي انگليس در خاورميانه، در ايران است ]ديسا رونيآ

دوست و پاستوخوف معروف به ايرانسکي و روتشتاين اوستروف معروف به ايران
ان به نيابت از در تهران، مدافع سرسخت رضاخ يشورومعروف به ميرزا سفير 

اما . کردند بودند و اوامر استالين را در ايران اجرا مي يشوروحزب کمونيست 
زاده،  دانستند سلطان ها؛ که رضاخان را وابسته و ارتجاعي مي مخالفان آن

  .وري و يوسف افتخاري بودند زاده، جعفر پيشه لطيف
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  حزب کمونيست ايران و نخستين پلنوم کنگره دوم.۳
 هاي تئوريکي در مورد رضاخان از ي نظريه کليه دوم، ي ل از تشکيل کنگرهقب        

 هاي جناح اي از کمونيست عده" زيرا قبال. زاده به اثبات رسيده بود طرف سلطان
رضاخان را به  اش، رژيم ن و دارودستهي استالي راست حزب بلشويک تحت سيطره

  .بودند رزيابي کردها »و ضدامپرياليست ملي بورژوازي«ي  هعنوان نمايند
 در ،۱۹۲۷ نوامبر/۱۳۰۶آبان  در اما شد، معروف اروميه ي کنگره به کنگره اين      

 برگزار کشور خارج و داخل از گاني نماينده حضور شهر رستوف شوروري با
 خود مصوبات در داشت قرار زاده سلطان نظرات تحت تاثير که کنگره .گرديد
: کرد مرزبندي رضاشاه رژيم قبال در ي پيشين انهگراي راست درک با قاطع طور به
 و ها فئودال حاکميت کردن رضاخان، واژگون کودتاي ماهيت که ادعا اين«

ضد  و اپورتونيستي دانست ادعايي بايستي را است بورژوازي نظام برپاداشتن
و  اشراف نامحدود سيادت رژيم ي نماينده ترين نمايان رضاخان امروز...  .انقالبي
 و کارگران سياسي هاي آزادي ي خورده  سوگند دشمن ترين سرسخت و کانمال

يي انگليسي خواند، رضاشاه  را توطئه ۱۲۹۹اين کنگره کودتاي « ».کشاورزان است
کاچک، عامل  ي امپرياليسم محکوم کرد، او را با چيانگ نشانده را به عنوان دست
 ي وظيفه کنگرهپس س .»هاي چيني در شانگهاي مقايسه کرد کشتار کمونيست

ي  نشريه و »سرخ ي ستاره«يعني  حزب تئوريک و سياسي نشريات ي اداره
زاده  ي سلطان عهده بر را ايران از خارج در »پيکار«جويي  دانش نيمه حزبي نيمه

 اما .کرد مي امضا »مراغه«مستعار  نام با را اش مقاالت اين نشريات در وي. گذاشت
امضاي  با را فرانسوي و روسي هاي زبان هاش ب مقاالت نشريات ديگر در
يا  ،۱۳۰۹/۱۹۳۱سال  اواخر درکه  و ديگر اين .داد مي زاده انتشار سلطان.آ

حزب کمونيست  دوم ي کنگره مرکزي منتخب ي کميته ، نخستين پلنوم۱۳۱۰اوايل
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 از مرکزي ي کميته اعضاي از پلنوم تعدادي اين در .برگزارگرديد تهران ايران در
 جعفر سيفي، رضاقلي شرقي، پورافر، حسين زاد، ده عبدالحسين زاده، طانسل جمله
 آخرين اين .داشتند شرکت آوانسيان ]اردشير[آرداشس  و کاويان جعفر وري، پيشه
آوانسيان ] اردشير[آرداشس .شد ايران وارد مخفيانه زاده سلطان که بود باري
  :گويد مي زاده ي پلنوم و سلطان درباره

گي  زاده هميشه در خارج از ايران زنده ز شکست انقالب گيالن، سلطانبعد ا«      
ي  او با گذرنامه. ي پلنوم شرکت کرد اين بار او به ايران آمد و در جلسه. کرد مي

ي يکي از  حتا مدرکي داشت به نامِ نماينده. جعلي به ايران سفر کرده بود
کند گويا او سندي به نام  ري ميام يا جا که حافظه تا آن. هاي معتبر اروپايي کمپاني
بنابراين از نظر رژيم . ي شرکت اشکوداي چکسلواکي در دست داشت نماينده

او حتا . تواند باشد ظني نسبت به او نمي ترين سوء پليسي آدمي بود معتبر و کوچک
زاده را به آبادان  ها را فريب داده و کمپاني سابق نفت با کمال ميل سلطان انگليسي
زاده به شوخي به  سلطان. د و تمام موسسات نفتي را به او نشان دادنددعوت کر
 کنيد اما هيچ وقت نخواهيد گي مي گفت شما در ايران زنده خنديد و مي ريش ما مي

هايي  ي او در مقابلِ کنايه اين کنايه. توانست پا در موسسات نفت جنوب بگذاريد
هاست  گفتيم تو مدت هميشه به او ميزديم بدين معني که  بود که ما هميشه به او مي

يک روز در يکي از جلسات پلنوم، . اي در کارهاي انقالبي ايران دخالت نکرده
. ما نگران شديم و يقين کرديم که او گرفتار پليس شده است. زاده دير کرد سلطان

حال شديم  خوش. گي خود ما را از نگراني درآورد باالخره او آمد و با لبخند هميشه
توانيم اين  رفيقِ ما زنداني نشده و از طرفي هم فکرمان راحت شد که به راحتي ميکه 

پورافرامند منعقد شد حسن ي  جلسه در ته خيابان شاهپور در خانه. جلسه را ادامه دهيم
 راه در مبارزه و امپرياليسم ي درباره او پلنوم اين در ».و اين جلسه با خوشي برگزار شد

  .کرد صحبت ايران استقالل
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  ها تيشخص:فصل ششم

  

  ]ميکاييليان[زاده  آوتيس سلطان.۱
/ ۱۲۶۸از مراغه، در سال  ]۱۳۱۷-۱۲۶۸ آوتيس ميکاييليان[زاده  احمد سلطان       
 ي  يک خانواده در] ميمر[ يحيمس يو مادر] سلطان[مسلمان  يپدر از ،۱۸۸۹
گي  ندهبراي گذران زو مادر هم نجار بود پدرش . افتيکش تولد  زحمت
جدا  مادر و پدر از هم هنوز کودک است که  زاده، سلطان. کرد شويي مي رخت
پس از پنج سال  او .رديگ يفرزند خود را به عهده ممادر، سرپرستي شوند و  يم

آموزش فرزند  ي هزينهکه مادر توان پرداخت  نيل ايبه دل  ،درس خواندن در مراغه
گي در  ساله ۱۸از زاده  سلطان. شوند مي ]تانپايتخت ارمنس[ اهي ايروانر  را ندارد،

ي  در نامه. پردازد جنبش سوسياليستي کارگري قفقاز به فعاليت سياسي مي
من، آوتيس ميکائيليان، «: درخواست عضويت خود به حزب بلشويک نوشته بود

با  ».کنم درخواست عضويت مي شوي،  اي، فرزند يک رخت يک انقالبي حرفه
به يک انقالبي  ،۱۹۱۳/۱۲۹۲روسيه است که در سال  ويکپيوستن به حزب بلش
، در ۱۹۱۷/۱۲۹۶در انقالب اکتبر سال . شود اي تبديل مي کمونيست و حرفه

هاي کارگري،  زمان درسازماندهي سازمان هم. انقالبي دارد پترزبورگ حضوري سن
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حزب «سپس و  »سازمان همت«گذاري  در ميان کارگران مهاجر ايراني و بنيان
هاي ايراني در ناحيه قفقاز   با کمونيست راه هم، »رانيحزب عدالت ا«و  »باکو لتعدا
عنوان عضو رهبري حزب  به ،۱۹۱۹/۱۲۹۸از سال . تاز است پيشانه يم يايآسو 

فراخواندن کارگران مهاجر ايراني براي پيوستن  هو ب رود عدالت به آسياي ميانه مي
در تاشکند، کنفرانس حزب  ،۱۹۲۰/۱۲۹۹در آوريل . پردازد به ارتش سرخ مي
تر  هزار کارگر و فعال سياسي ايراني بيش ۷۷کند که در آن  عدالت را برگزار مي

اي   زمينه  اين کنفرانس، پيش. مهاجر در تشکيالت حزبي سازمان داده شده بودند
تني چند  راه همسپس به . بود براي برگزاري نخستين کنگره حزب کمونيست ايران

زاده، به عنوان نماينده  بين و عيوض حزب کمونيست از جمله، کريم نيکاز رهبران 
جويد و به عضويت هيئت  شرکت مي) کمينترن(در دومين کنگره انترناسيونال سوم 
  .شود اجرايي کمينترن برگزيده مي

  

  
  ]۱۹۳۸-۱۸۸۹آوتيس ميکاييليان [زاده  احمد سلطان  



۲۷۱ 

وري  جعفر پيشه راه همزاده، به  طانسلران، يست ايل حزب کمونيبعد از تشک      
 ،۱۹۲۱/۱۳۰۰درسال  .دنشو دار مي يابي کميته تهران حزب را عهده مسئوليت سازمان

گاه رهبري ارگان خاور نزديک در کميسرهاي  در جاي  ،لنينن مشاور عنوا به
بنابه  ،۱۳۰۰بهمن  ۱۹۲۲/۵ ي ژانويه ۲۵و در . شود امورخارجه در مسکو برگزيده مي

ي حزب کمونيست ايران در کمينترن  ن نمايندهعنوا ي کمينترن به اد هيئت اجراييهپيشنه
  .شود برگزيده مي

در  ،۱۹۲۱/۱۳۰۰، سوم۱۹۲۰/۱۲۹۹هاي دوم شرکت در کنگرهعالوه بر زاده  سلطان      
 ،گرديد برگزار در مسکو ،۱۹۲۸اوت  /۱۳۰۷مرداد  در کمينترن ششم ي کنگره
  .دار بود کننده در کنگره را عهده شرکتنده حزب يپنج نما سرپرستي

 ياست اقتصاديبرجسته س يک اقتصاددانمانند  ،۱۹۲۷/۱۳۰۶تا سال  زاد سلطان      
داري  دربرپايي انستيتوي بانکو . دهد يمورد نقد قرار مرا  يشورودر روسيه  حاکم
ه ب زين را يشوروداري  بانک ي زمان سردبيري مجله و همدارد  ينقش اساس يشورو
ها  در اين سال، ينياستال يها استياز س ينشر مقاالت انتقاد بر عالوهاو  .رديگ يم عهده
، »ايران معاصر«توان به  ها مي ترين آن که از مهمکند  يمنتشر مکم هفت کتاب  دست
انکشاف اقتصادي « و »نفت و زغال سنگ و کارگران«، »امپرياليسم انگليس درايران«

چنين ترجمه فارسي چندين کتاب از جمله  هم. اشاره کرد »لستانايران و امپرياليسم انگ
را به  »مانيفست حزب کمونيست«از مارکس و  »کار و سرمايه«، »مزد، بها، سود«

   .برد کمک يارانش به پيش 
  /۱۳۰۸ر آبادان در سال زاده رهبري اعتصاب کارگران نفت خوزستان، د سلطان      
حزب کمونيست ايران را  يگر اعضايخاري و دافت  به سازماندهي يوسف ،۱۹۲۹
 حمايت ۶۶پروفينترن طريق از ها سال اين در نمود سعي وي . شود يدار م عهده

                                                 
که به اختصار پروفينترن  »هاي کارگري الملل سرخ اتحاديه بين«تشکيالتي جهاني بود به نام - ۶۶

پروفينترن سازماني در کنار . الملل بود ها در سطح بين اديهحشد که محل تجمع اين ات خوانده مي
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 ي درباره که چنان .را برانگيزد جهان کارگري هاي اتحاديه و کارگر ي طبقه
   .يافت فراواني توفيق مورد اين در گران نفت اعتصاب

 سانسور تحترا يز. زاده نيست نام و اثري از سلطانديگر  ،۱۹۳۱/۱۳۱۰ سالاز       
 ي اجازه اش باختن  جان تا زمان و گرفت قرار استاليني دولتي دستگاه ي جانبه همه
 مبارزات که است معتقد شاکري خسرو .نشد داده او از تئوريکي اثر هيچ انتشار
   .است داشته ادامه ،۱۹۳۵/۱۳۱۴سال  تا استالين رژيم عليه زاده سلطان

 /۱۹۳۸ژوئيه  ۱۶ در اي مراغه ي زاده سلطان احمد به معروف ميکاييليان آواتيس      
در سال  .ديگرد در مسکو به دستور استالين جنايتکار تيرباران ،۱۳۱۷تير  ۲۵
شود، با  زاده اعاده حيثيت مي به رهبري نيکيتا خروشچف از سلطان ،۱۹۵۶/۱۳۳۵

در زمان خروشچف که به جاي   »ايوانوآ«ه خانم اين همه اما اين اتهام کور، به وسيل
  .يابد استالين نشسته بود، ادامه مي

  

  حيدر عمواوغلي.۲
در شهر اورميه متولد  ،۱۲۵۹آذر ۱۸۸۰/۲۹حيدر عمواوغلي در بيستم دسامبر       
فرانسه،  هاي تسلط و به زبان گرجي هاي ترکي، فارسي، روسي، ارمني، نبه زبا. شد

در يدارد که ح يان ميان به غلط بياما آبراهام .ايي نيز آشنايي داشتآلماني و ايتالي
حيدرخان که بعدها دبير اول حزب کمونيست ايران « !دانست ينم يفارس يعمواوغل

هاي  دموکرات هاي تهران و سوسيال شد، دبير اجرايي سازمان بود؛ ميان دموکرات
نمود و به  را رهبري مي کرد، گروهي از داوطلبان مسلح باکو ارتباط برقرار مي

البته ندانستن زبان . کرد هاي کارگران چاپ و تلگراف کمک مي تشکيل اتحاديه

                                                                                                                 
جا نماينده فرستاده و در آن  ايران نيز در چند کنگره به آن هاي کارگري کمينترن بود که اتحاديه

 .عضو بودند
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ايران :يرواندآبراهاميان(».فارسي مانع از آن شد که وي در انتخابات مجلس نامزد شود
 ۱۹۲۰/۱۰نترن که در اول سپتامبر يدر کنگره کم يدر عمواوغليح )۱۳۰:بين دو انقالب

 يها گاه را به زبان ندهياز نما يکه سخنان بعض ، در باکو گذشته از آن۱۲۹۹ وريشهر
 يو ترک يل کنگره به فارسين روز تشکيکرد، خود در دوم يمختلف ترجمه م

در حي«کتاب  ۲۵۲تا۲۴۹در صفحات  يکرد که متن نطق او به زبان فارس يران سخن
  .نقل شده است" نايع» ها در گذر توفان يعمواوغل

  

  
  ۱۳۰۰آبان  ۵- ۱۲۵۹آذر ۲۹عمواوغليحيدر 

  
زيست که خود جوان ولي بسيار دلير و  خواهي مي در تهران يک مرد آزادي«      

اين جوان . روان به نام شورش ايران گرديد بود، و سپس يکي از پيش کاردان مي
بود  جا مي کرد و مهندس آن الضرب کار مي  ي برق حاجي امين چون در کارخانه
اين حيدر عمواوغلي از مردم سلماس بوده، ولي در . شد قي شناخته ميحيدرخان بر

و آن روز که ... خوانده،  قفقاز بزرگ شده و در تفليس درس مهندسي برق مي
گويند  بوده، و مي آقا تير انداخت حيدر عمواوغلي خود در جلو بهارستان مي عباس
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لي دانسته نيست تا چه پاشيده، و آقا ريگ به چشم سربازان مي براي کمک به عباس
در  ايران اولين دبستان« )۴۵۴:تاريخ مشروطه ايران:ياحمدکسرو( ».اندازه راست است

پا گرفت و بعد به ] با کمک حيدر عمواوغلي[  شديهحسن ر  ي به وسيله تبريز
 يدر عمواوغليجالب ح يگر از کارهايد يکي«. شود داير مي »او در تهران ي وسيله

 يروز به خوب ۱۰در مدت  يمشکل نان را در خو... بود  ير خونان د ي حل مسئله
مردم خوي به د و يحل کرد و پوزه محتکران و دشمنان خلق را به خاک مال

ها  به نامش شعر گفتند و سر زبانکش خود  زحمت قهرمان قدرداني از
بستن به   از بمباو بعد ) مشروطه درجنبش آذربايجان:صمدبهرنگي(».انداختند
در کنفرانس پراگ حزب  .ان و به اروپا رفتشاه مجبور به خروج از اير يمحمدعل

از فجايع و تجاوزات دولت روسيه تزاري نسبت به  لنينبلشويک به نزد 
سال  کنفرانس پراگ لنينپيشنهاد  در نتيجه بنا به. خواهان ايران شکايت برد آزادي
 :نمايد نامه زير را صادر مي قطع ،۱۹۱۲/۱۲۹۱

خواهد با  سوسيال دمکراسي کارگري روسيه عليه روسيه تزاري که مي حزب«      
کنفرانس . نمايد اعمال بربرمنشانه خود آزادي را در ايران خفه کند اعتراض مي

معتقد است که هر نوع ادعا و حمايت از اتحاد دولت روس با دولت انگلستان از 
دموکراتيک آسيايي  هاي روس، قبل از هر چيز متوجه جنبش انقالبي طرف ليبرال

دست حيوانات  کار و هم است و اين اتحاد، دولت ليبرال انگليس را به صورت هم
دردي کامل خود را با مبارزه خلق  کنفرانس هم. آورد آشام تزاريسم در مي خون

که در ] عاميون اجتماعيون[دموکرات ايران ايران از آن جمله با مبارزه حزب سوسيال
 ».دارد همه قرباني داده است ابراز مي زاري، آنکاري ت نبرد عليه ستم

 که »خاطرات حيدر عمواوغلي« کتاب طبق )۷۷ص:مشروطه دومبارز جنبش:نيا رئيس رحيم(
العاده در  که اثر فوق يزيچ « ده است،يچاپ رس بهزاده  ن حسنيبه کوشش ناصرالد



۲۷۵ 

م حاکم ديد يافزود، آن بود که م يقلب من نموده و به تعجب من م
 ها فراشاز  يريکث ي عده درحين حرکت و عبور از کوچه و بازار] نيرالدوله:دمشه[

انداخته و چهارصد نفر جلو و عقب خود  ي به عده" بايتقر خوار مفت يها و آدم
بلند کرده و حکم به تعظيم کردن  ها را آن کساني را که نشسته بودند، به زور

چون چراغ برق يک « )۱۸:يمواوغلدرخان عيخاطرات ح: يدر عمواوغليح( ».نمودند مي
به  ه، منآمد تماشاي کارخانه  اهل خراسان اغلب به لهذا چيز تازه در ايران بود،

  )۲۰ص:نيشيپ( ».همين دليل تقريباً با تمام اهل خراسان از وضيع و شريف آشنا شدم
پس از تحصيل در رشته مهندسي برق در تفليس، به خراسان  حيدرعمواوغلي      
ن شاه در يمظفرالد. مربوط بودم يرانيدر باکو با چند نفر ا«: سدينو ياو م ،رود مي

شان  ک نفر مهندس الزمياصغرخان اتابک مقتول  يرزا عليسفر اول به فرنگ با م
ن يچون در آن زمان ب .ر کنديچراغ برق را دا ي مشهد کارخانه درشده بود که 
نموده  يباکو مرا معرف يها لمانار کم بود لهذا مسيها مهندس چراغ برق بس مسلمان
نموده به سمت خراسان  يداريو لوازم چهارصد چراغ را خر Otto Deuzن يماش

آيد و در  پس از مشهد به تهران مي حيدرعمواوغلي )۱۷ص:نيشيپ( ».حرکت کردم
گي او از زمان ورود به  زنده. شود کارخانه برق حاج امين الضرب مشغول به کار مي

کارکشته  يک فرمانده نظاميبه صورت  اي گي انقالبي حرفه زندهايران، وارد يک 
طوري که تمام مابقي عمر خود را تا لحظه مرگ صرف مبارزه  شود به مي و جسور
 .کند مي

گي در روسيه سرش به امور سياسي بازشده  گويد از سن دوازده ساله او مي      
طور  هانستم بياورم چتو و هيچ زمان تحمل بعضي مضرات اقتصادي را نمي«است 
 ».ها شده و ساکت باشم گري اي وحشي شد که در ايران متحمل پاره مي

در «: از به دار کشيدن در شهر نيز جالب است حيدرعمواوغليروايت  )۱۸ص:نيشيپ(
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بدو ورود من به شهر مشهد منظره هولناکي مشاهده نمودم که از آن منظره اهالي 
گفتند که اين حاکم خوب  جيد کرده ميخراسان حاکم جديد را تحسين و تم

ن يطبع من و قلب من از ا يول .حاکم سفاکي بوده و خواهد توانست حکومت کند
 يعنيت يار منزجر و متنفر بود و آن حرکت را برخالف وجدان و انسانيمنظره بس
عبارت از اين بود که فردي را شقه کرده و صرف تصور نمودم و آن  يگر يوحش
گر يک طرف ديگر را به يد ي ک طرف دروازه و نصفهيبه  ک نصفه بدن راي
توانستم از مد نظر خود محو  گري را نمي اين منظره وحشيو من  بودندخته آوي
   )۲۱ص:نيشيپ( ».سازم
کند  عدالتي در مشهد، تالش مي کند در نتيجه ديدن بي تعريف مي عمواوغلي      

آويزي براي تحريک مردم قرار  گراني نان را دست. مردم را عليه حاکم بشوراند
اما در مدت او  )۲۱ص:نيشيپ( ».برعزل حکومت اجماع و قيام نمايند« دهد تا مي

توانست سازماندهي سياسي کند چون پانزده ماهي که در خراسان اقامت دارد ن
" و مطلقا نتيجه ماند هاي مردم به قدري نارس بود که سعي من در اين ايام بي کله«
ده يفا يدم کوشش من در خراسان بيچون د...  .کردند يا درک نمکلمات مر يمعن

 )۲۴ص:نيشيپ( ».، به سمت تهران عازم شدم۱۲۸۲مهر۱۹۰۳/۱۶اکتبر  ۹مانده لذا در 
شود، سپس در  ياستخدام م» خانه نيماش«شود در  يم تهرانکه وارد  پس از آن

ال در ک سيشود و پس از  ياستخدام م» حمل و نقل يروس ي خانه تجارت«
است آن را بر يشود و ر يالضرب استخدام م نين اميکارخانه چراغ برق حاج حس

  .رديگ يعهده م
س متحصن يکه به سفارت انگل ياول کسان«کند که  يف ميتعر يعمواوغل      

نار پول داده به يک از پنج هزار ديساالر بودند که به هر سپه ي شدند طالب مدرسه
 ي س از هر طبقهيدر سفارت انگل ياديه اجتماع زک پس از آن. سفارت فرستادم
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 ».ن شاه ناچار شد که خواهش ملت را اجابت کنديمردم جمع شدند، مظفرالد
ت ياز وضع مشروط ياطالع" ن سفارت مطلقايکه متحصن ييجا از آن« )۲۵ص:نيشيپ(

شه ياز عالمان مملکت هم يئتيب آن را مسبوق نبودند فلهذا هينداشته و تر
 ننمودند که من هم جزء آ ين ميها تلق خودشان را به آن يباطن يها لدستورالعم

مرحوم  ي م که اغلب دستورها از خانوادهيتوانم، بگو يم. ئت مشغول کار بودميه
  )۲۶ص:نيشيپ(» .آمد يرون ميالدوله ب عيصن

هايي از غارت  حيدر عمواوغلي در بخش ديگري از خاطرات خود به نمونه      
بردند، و او از اين  کند که پس از فتح اموال مغلوب را مي اشاره ميکردن مجاهدين 
گري را  در مشهد هم او زماني که مردم قيام کردند، غارت. کرد کار جلوگيري مي

اما من ضد اين ترتيبات بوده «: در خاطرات مشهد گفته بود. دانست مردود مي
و » .و تاراج پيش بيايد اي اسباب غارت راضي و مايل نبودم که به قدر ذره" مطلقا

در راه نُه نفر مجاهدين تبريز را ديدم که «: در خاطرات تبريز نيز تعريف کرده بود
ها  دو ماه اين بيچاره. هر نُه نفر را حبس کرديم. بردند يکي قالي به دوش گرفته مي
ولي ما هم چاره . ها استنتاق بکند که کسي از آن در محبس ماندند بدون اين

 ».آدم نداشتيم و کار زياد بودنداشتيم، 
خانه «را در  »ترکاندن بمب«گي  گونه در اين بخش از خاطرات، چه عمواوغلي      

. برسد يآن به گوش اهال يو صدا ها کند تا موجب ترس آن تعريف مي »مستبدين
مقصود از ترکاندن «: کند الدوله پرتاب مي سازد و به خانه عالء بنابراين بمبي مي

ژوئن  ۱۲۸۶/۲۶تير  ۴به اين جهت شب . ترسانيدن مستبدين بود و بسفقط بمب 
تقريبا هفت ساعت از شب گذشته  ،من تنها در پي اين ماموريت برخاسته ،۱۹۰۷

داشتم در خانه عالءالدوله ترکانيده و به طرف باغ وحش  راه همبمب بزرگي را که 
کردند، برگشته چند  بيچهار نفر مرا تعق...  .ک بوديار تاريشب بس .حرکت کردم
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ابان يسر خ. ها فرار کرده من جلو رفتم آن. کردم يها خال آن ير برايت ر هفتيت
 يک: رون آورده گفتيخواب ب سرش را از رخت يرمرديس پيدم پليها که رس يلخت
س يپل. خواب ر بهيخفه شو، بگ: ، چه خبر است؟ من فقط در جوابش گفتميهست

  ».ديخود کرد و خواب ي پاره ر لحافير را زس يگفت چشم اطاعت دارم و فور
 يوار شمالياکبرخان خود را به د يرزا عليم ي نقشه من بر آن بود که از کوچه«      
اط کارخانه يدر ح يقطور و بلند ريچراغ برق برسانم، چون ت ي اط کارخانهيح

آن وصل بود و من قبل از وقت طناب  يچراغ برق در باال يها مينصب بود که س
اط کارخانه رد کرده يح يوار شماليد يبه آن بسته و سر طناب را از باال يمحکم

 يبه طرف کوچه انداخته بودم که هنگام مراجعت از کار، آن طناب را گرفته به باال
ر را يگر همان تيده و از طرف ديچهار متر ارتفاع داشت رسان" بايکه تقر يواريد

ده، به آن کوچه ياکبرخان رس يا علرزيم ي سر کوچه. اط بشوميگرفته داخل ح
اندازه پارس  يبه دور من جمع شده از حرکت مرا مانع آمده، ب ياديسگ ز. دميچيپ
داخل ...  .را گذاشتند يراندازيک و تيشل يبه من بناهم چند نفر قزاق . ... کردند يم

سر و  يد از بااليها هم مثل باران شد تفنگ قزاق ي گلوله" کوچه شدم و ضمنا
در . دم، باالجستميبود خودم را به طناب رسان يبيبه هر ترت. گذشت يراف من ماط
آن را از خود دور  يک لگد محکميمرا گرفت به  ياز عقب پا ين سگين حيا

...  .به پا وارد نشد يبيآس يشلوار من به دهان او ماند ول ي دهنه ي کردم که تکه
که  ييفقط جا. ها قفل بودند قاتا. خواب بودند  همه.  اط کارخانه شدميداخل ح

از حال من واقف نشود آهنگرخانه بود  يجا بوده و کس توانستم تا صبح در آن يم
رطوبت  يرا ب ييجا. ده بوديوقت آفتاب را به خود ند چيو ه يار مرطوبيبس نيکه زم
ستاده و از رطوبت يلهذا تا صبح سرپا ا. نمينش جا به در آن يافتم که بتوانم قدرين
  ».من عارض شد يسم به پاهايجا درد رومات آن نيزم
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دربان . ک طلوع آفتاب شد، دربان را صدا کردم گفتم که در را باز کندينزد«      
اده از حد تعجب و توحش يجا که تمام درها بسته و قفل بودند ز از بودن من در آن

: دادمد؟ جواب يجا شد نيوارد ا يد که در قفل بود، شما از کجا و کيشده، پرس
، يدار نشديدم تو بيجا داشتم آمدم، هرچه در را کوب نيدر ا يچون کار الزم فور

حاال زودباش در را بازکن که . ميايوار باال بين دياد از ايناچار شدم که به زحمت ز
ع آمدم که ير صنايبه منزل مد" مايجا خارج شده، مستق از آن. خواهم بروم يم

  »ده به خواب رفتميخت دراز کشت يدر را محکم بسته رو. بخوابم
 ي م واقعهينيم که ببيزار آمد ابان اللهيخان به طرف خ يدر طرف عصر با حاج«      
العاده در  ات فوقرين مسئله تاثيا يبل. در افکار مردم داده است يراتيشب چه تاثيد

ن واقعه گذشت، تمام آن اثرات از نظر يک ماه که از اي" بايتقر. مردم داده است
ش بر فساد خود افزوده، مشغول کار يش از پين بيردم محو شد و مستبدم

 )۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸:نيشيپ(».بودند
حکم به  »تهران عاميون اجتماعيونحوزه مخفي «کند که  چنين تعريف مي او هم      

اين  حيدر عمواوغليدهد و تحت رياست  رخان اتابک ميصغاعدام ميرزا علي ا
ت او در اين بخش، ضمن تعريف کردن ماجراي ترور خاطرا. شود حکم اجرا مي

 .ماند اتابک ناتمام باقي مي
پس از به توپ بستن مجلس، فرار خود از تهران را بازگو  حيدرعمواوغلي      
هزار توماني تعيين کرده بودند و  ۱۰اي  جايزه حيدر عمواوغليبراي سر . کند مي

خورد که تلگراف  اه به قزاقي برميدر ر. شود برحسب اتفاق از اين موضوع آگاه مي
دانسته که  قزاق نمي. دهد را به خود او نشان مي حيدر عمواوغليجايزه براي سر 
: گويد در اين وضعيت به قزاق مي حيدرعمواوغلي. خود اوست حيدر عمواوغلي

... شناسم  ام و شخصا او را مي را ديدهخان حيدرمن چندين بار ! زيدوست عز«
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رود، چه خوب بود شما  از تهران فرار کرده و به طرف مرز روسيه ميدانم که او  مي
شما يک اسب و يک نفر . شديد گان قزاق هستيد با من شريک مي زاده که از نجيب

به اين ترتيب ...  .کنيم يمنصف نصف تقسيم ده هزار تومان را ... سوار به من بدهيد
م، ي خودگير دستزاق براي با يک سواره نظام ق راه همبا گرفتن يک اسب تندرو 

دم، يرس به بندر انزلي که  يهنگام. حرکت کردم مرز روسيهدرخان، به طرف يح
به  »زاده قزاق نجيب«به همان  يکوتاه يادداشت م دادم وراه همبه قزاق  يچند تومان
که در اختيار من گذاشتيد  يعال راه همآقاي محترم از اين : نوشتم اين مضمون

... پذير نشد متاسفانه بازداشت آن شخص مورد نظر امکان... ارمنهايت تشکر را د
سالمتي شما را . ديگر جور نشد، به قول معروف قسمت ما نبود کاسبي ما با يک

را مصروف  ماوقات ي همه باکو  بهپس از ورود  ... .خانحيدر_ دي، موفق باشطالبم
  )۳۸-۳۷:نيشيپ( ».ردمک رانيا ي مسئله آماده کردن انقالب آينده

ون تهران يون عامياجتماع ياعضا ي ماندهيکه با باق نيا يبرا حيدرعمواوغلي      
 يکه برا يرا از باکو به تهران عازم دارد به طور يد فرديد، بايارتباط برقرار نما

. اعضاء را در تهران داشته باشد يسازمانده ييز توانايم هم ناشناخته باشد و نيرژ
رزا يم«ت مهم و خطرناک، من به ابتکار خود پدرم ين ماموريانتخاب چن يبرا«
شنهاد يپ ين نظر خود را به ويکه ا يهنگام. شنهاد کردميرا پ »اکبر افشار يعل

رفت و بدون يل و داوطلبانه آن مسافرت خطرناک را پذيرمرد با کمال ميکردم، پ
زحمت . ..چند ماه اقامتش در تهران  يدر ط...  .ت شديعازم مامور يداشت چ چشميه
خان  رزاقاسميم راه هماو موفق شد ...  .کرد يصادره را اجرا م يد و دستورهايکش يم

ون بود، گروه ضربت را يون عاميحزب اجتماع  تهيکم يل که از اعضايصوراسراف
متاسفانه در ...  .شد يشاه آماده م يترور محمدعل ين گروه برايا. ل دهديتشک

دو ساعت . ترور شد ين مانع اجرايم نورالدبه نا يگروه ضربت خائن يسازمان سر
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 يداشت ماجرا يکه با پدرم دوست يرا بازداشت کنند، آجودان  که  همه نيقبل از ا
ز را به يچ  ع  همهيپدرم سر. ... ن را به پدرم خبر داديانت نورالديکشف توطئه و خ
جا با  و از آن ... يو از تهران خارج و خود را به انزل. ... ديل رسانياطالع صوراسراف
 )۴۱-۴۰:نيشيپ(».دياز بحر خزر گذشته به باکو رس يحزب يکمک رفقا

انقالبي در  جلسه نوبتي کميته ،۱۳۰۰مهر ۷ /۱۹۲۱سپتامبر  ۲۹که  نيو در آخر ا      
خان در جبهه رودسر بود  اهللا احسان. خان تشکيل شد گاه کوچک اقامت »مالسرا«

نگامي که اعضاي کميته انقالبي در اتاق جلسه ه. نتوانسته بود در جلسه شرکت کند
خان بودند، ناگهان صداي شليک تفنگ از همه طرف  نشسته و منتظر ورود کوچک

خالوقربان، خالوکريم و حيدرعمواوغلي از پنجره به بيرون پريده و . بلند شد
را به بندر انزلي  خالوقربان و خالوکريم خود. کنان خود را به جنگل رساندند شليک

رساندند ولي حيدرعمواوغلي که زخمي شده بود و با جنگل نيز آشنايي نداشت 
هاي مسلح  دسته. نزديک رشت برساند »پسيخان«تنها توانست خود را به سختي تا 

الرعايا، از  و تحويل معين گير دستخان او را در اين محل  ميرزا کوچک
کارانه  جنايت ير عملخان دادند و او نيز حيدر عمواوغلي را د داران کوچک طرف
گي و  ساله ۴۲کمونيست ايران در سن  سان يکي از رهبران حزب بدين. قتل رساند به

در جريان يک کودتاي درون حکومتي جمهوري گيالن قرباني تحليل نادرست 
داران  پس از اين جنايت، طرف. ۶۷خان شد خواندن کوچک »ضدامپرياليسم«

مرکزي حزب کمونيست ايران را   ميتهور شدند محل ک خان به رشت حمله کوچک

                                                 
خان و حيدر عمواوغلي و يارمحمدخان و ديگران از  جاي افسوس اين است که يفرم« -  ۶۷

 ».ي نشناختن کساني، افزار دست آنان گرديدند رازهاي نهاني آگاه نبودند و در سايه
گونه ما فريب ديپلوماسي  چه«: خان گفته بود يفرم) ۴۷۵ص:جانآذرباي ساله هجده تاريخ: احمدکسروي(

 )۴۷۶:پيشين(»!دو دولت را خورديم
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در . قتل رساندند  اي از فعاالن حزب را نيز به سوزاندند، اموال آن را غارت و عده
نيروهاي قزاق تحت فرماندهي رضاخان  ،۱۹۲۱/۱۳۰۰چنين شرايطي اواخر سال 

. عنوان فاتح وارد رشت شدند و شکست جمهوري گيالن را اعالم کردند به
زده او را در نزديکي  نگل گريخت و پس از چندي جسد يخخان هم به ج کوچک
  .ي او را تقديم رضاخان ميرپنج کردند هاي تالش پيدا و سر بريده کوه

  

  ياران يتق .۳
تقي اراني به روايت ! شود ساله مي ۸۵احمد شاملو  «ي  در مقالهمحمد قراگوزلو       
ي  کم بديل است که شيوهي درخشان و ي تقي اراني چهره«:نويسد مي» شاملو احمد
. که شايسته است، گفته نشده نامه و چيستي مبارزه و مواضع سياسي او چنان زيست

راستي دفاعيات «: کم و بيش ماه پيش بود که يکي از دوستان عزيز، از من پرسيد
اگردان و که پس از مرگش، توسط ش ي خود اوست، يا اين اراني در دادگاه نوشته

ناگفته نگذرم . اين مقاله پاسخي به آن نازنين نيز هست» شده؟ اَش تدوين هواداران
کتابي که ). ۲۶۱-۲۶۸:صص(» ام من درد مشترک«ي است از کتاب ي که متن گوشه

 !از قرار تا وضع بر اين منوال است، هرگز منتشر نخواهد شد

  قصيده براي انسان ماه بهمن
  
  داني غريو يک عظمت تو نمي «

  نالد شکست نمي ي يک وقتي که در شکنجه
  !ست چه کوهي
  ي محکوم يک اطمينان مژه داني نگاه بي تو نمي

  شود وقتي که در چشم حاکم يک هراس خيره مي
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  !ست چه دريايي
  مردن داني تو نمي

  وقتي که انسان مرگ را شکست داده است
  !ست گي چه زنده
  گي چيست، فتح چيست زنده داني تو نمي
  )۶۲:ص(…» داني اراني کيست تو نمي

  

   
  ]۱۳۱۸بهمن  ۱۴-۱۲۸۲شهريور  ۱۳[ دکتر تقي اراني                                  

 
چنين شعرهاي متوسطي نه فقط از اعتبار موقعيت تقي اراني در سير تطور جنبش 

گي مبارز  ي آن به جاودانه گاه سراينده که به سبب جاي کاهد بل ران نميچپ اي
سپتامبر  ۵/ ۱۲۸۲شهريور  ۱۳در فرزند ابوالفتح اراني تقي اراني . رساند ياري هم مي

متعاقب . در تبريز متولد شد و پس از طي تحصيالت مقدماتي به تهران آمد ،۱۹۰۳
پايان آموزش متوسطه در دارالفنون و قبولي در آزمون اعزام به خارج به منظور 

دکترا نائل ي  ي فيزيک به اخذ درجه فراگيري پزشکي به آلمان رفت، اما در رشته
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جويان  داد و از جمله دانش اراني در دانشگاه برلين زبان عربي درس مي. آمد
چيني نيز روي کرده  ي حروف شاخص ايراني بود که براي امرار معاش حتا به حرفه

را راه انداخت و به تدريج با محافل » پيکار«ي  امهاو در همان شهر برلين روزن. است
را » دنيا«ي  شد و به محض مراجعت به ايران روزنامه کمونيستي آلمان و غرب آشنا

و مباحث اين مجله بهترين راه بررسي و  مقوالت مندرج در مقاالت. منتشر کرد
اين . ند رفتي فعاليت کمونيستي در ايران به شمار توا ارزيابي چيستي دومين مرحله

ران هاي مارکسيستي در اي مجله تنها کانالي بود که از طريق آن انديشه
  .يافت مي اشاعه

ي  محتويات مجله اراني در صدور حکم دستگيري گروه رضاخاني استناد دادگاه
آليستي و ضد متافيزيکي و  ايده يي ضد فلسفه] طور مشخص به[اين مجله . بود» دنيا«

که از [نظرات مجله . آورد ي سياسي به عمل مي تفسيري قاطعانه از تاريخ و فلسفه
ي طبقاتي و  ي مفهوم دولت و عالقه درباره] گرفت ستقيم ميافکار اراني تأثير م

يي تحت  اراني در مقاله دکترتقي. گيري بود جدل طبقاتي تحت تأثير همين جهت
دولت دستگاهي است که از سوي زورگو به «: نوشت» بشر از نظر مادي«عنوان 

گذاري  دو سيستم قانون. ي خود را بر طبقات ضعيف حفظ کند وجود آمده تا سلطه
ي دولت قرار  گي زير سلطه هو قضايي و نيز نهادهاي آموزش و پرورش و هنر هم

ي طبقاتي هر جنبه از حيات اجتماعي و سياسي داراي پايگاه  در يک جامعه. دارند
لذا ابلهانه است که . داده شده است  ي حاکم سازمان باشد و به سود طبقه طبقاتي مي

بختي و شادکامي براي مردم خود  واند خوشتصور کنيم چنين سازماني هرگز بت
ها و آموزش دکتر اراني در  گي بارز نوشته ويژه )۳۸ص:۱۹۴۵:تقي اراني( ».فراهم سازد 

کوشيد تا اصول اساسي مارکسيسم لنينيسم را به زبان نسبتاً  او مي. ي علمي آن بود شيوه
معرفي نظريات مارکسيستي  يي بود که به اراني اولين نويسنده] در ايران. [ساده بيان کند
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هاي درسي در اين  دقيقه و به صورت يک رشته کتابهاي مختلف علوم  در شاخه
شناسي علمي  فکر متعهد به جامعه اَش او را صرفاً يک روشن هواداران. زمينه پرداخت

که يک مارکسيست واقعي و انسان دوست به شمار  دانستند، بل و تعهدات سياسي نمي
داخلي و  کرد اصول مارکس و لنين را به موضوع مشکالت الش ميآوردند که ت مي
هاي رنجبر براي به دست آوردن  خلق«ي  به مبارزه] به تعبير خودش[المللي ايران  بين

جويان و  هواداران اراني در شمار آموزگاران و دانش. ارتباط دهد» حقوق مشروع خود
  .بودندهاي کارگري  دانان و قضات و رهبران اتحاديه حقوق

اراني در تمام دفاعيات خود، سرشت علمي نظريات مارکسيستي را مورد تاکيد قرار 
تواند به سرکوب عقايدي دست  گونه يک دولت مي هچ«: داد و از دادگاه پرسيد

ي جهات  گي تاريخ بشري است و کليه ها به کهنه ي علمي آن زند که شالوده
» نگرد؟ امالً علمي و منطقي مياجتماعي را بر حسب عقايد کگي فردي و  زنده

ي اين  ي سوسياليسم درباره هيچ مکتب اجتماعي يا مذهبي به اندازه«اراني گفت 
بديهي است که يک قانون بدون بررسي دقيق . فرسايي نکرده است عقايد قلم

تفسير [، ۱۳۶۲:ديمرتضا راون(» .تواند اين مکتب را ممنوع سازد ادبيات سوسياليستي نمي
ي  ي دفاع جانانه نفر و نحوه ۵۳ي  در مورد محاکمه )۵۷-۶۳: صص] سي ايرانقانون اسا

شاهکار «. دکترتقي اراني، شيواترين روايت را بزرگ علوي به دست داده است
. ونيم صحبت کرد ساعت دکتر شش. ي پنجاه و سه نفر نطق دکتر اراني بود محاکمه

منصبان شهرباني با دهن باز   ها و صاحب آژان. دوست و دشمن را بهت فراگرفته بود
  )۱۷۳ص:۱۳۵۷:بزرگ علوي( ».کردند به او نگاه مي

شان از جمله اراني، بهرامي،  نفر با محکوميت ده نفر از رهبران ۵۳ي گروه  محاکمه 
به ده سال زندان و ديگر اعضا … پور و کامبخش، الموتي، بقراطي، پژوه، صادق
حزب توده متشکل از بقاياي موسسان غالب  .به سه تا هفت سال زندان تمام شد
 .شده بودند» آزاد«قرار گرفته و !! گروه اراني مورد عفو ملوکانه
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ي  هايي است که کليه مرگ دکتر اراني از آن مصيبت« : نويسد مي بزرگ علوي
هاي  بار او را در سلول يده و يا يککساني که در زندان بوده و اسم او را شن

… وقت ديده بودند هرگز فراموش نخواهند کردمرطوب کريدور سه و چهار م
يکي از دوستان . خانه بردند نعش دکتر اراني را به غسال ۱۳۱۸روز چهاردهم بهمن 

در فرنگستان معاشر و رفيق ] جواني[گي  نزديک دکتر اراني طبيبي که با او از بچه
ادر پير م. او را معاينه کرد و عالئم مسموميت را در جسد او تشخيص دادبود، نعش 

دکتر اراني، زن دليري که با خون دل وسايل تحصيل پسرش را فراهم کرده بود 
. ي پسر خود را نشناخت الشه ،۱۹۴۰چهارم فوريه  /۱۳۱۸ روز چهاردهم بهمن

شکل اين طور او را زجر داده و از . زبان گرفته بود که اين پسر من نيست  چاره بي
ه دامن پزشک معالج دکتر اراني را گرفته و همين مادر چندين مرتب. انداخته بودند

از او خواسته بود که پسرش را نجات دهد و به او اجازه دهد دوا و غذا براي پسرش 
که به من  براي آن. دکتر زندان در جواب گفته بود اين کار ميسر نيست] اما[بفرستد 

باني از رفتاري بنابراين اولياي زندان و شهر… عالجه نکنماند که او را م دستور داده
اگر مسموم کردن . اند که با دکتر اراني کردند هيچ قصدي جز قتل او را نداشته

ها از اين شکنجه و آزار هيچ چيز  دکتر اراني مسلم نيست به طور قطع منظور آن
از  ۱۳۱۸همن ب ۱۴ما يکي دو روز پس از . ديگري جز نابود کردن او نبوده است

گاني ما  ي زنده ترين ايام دوره روز يکي از شوم آن. مرگ بزرگ خود باخبر شديم
هايي که مادر خود را از دست  مردان بزرگ مثل بچه. پنجاه و سه نفر بوده است
پيروان مستقل اراني  )۲۰۶ص:۱۳۵۷:بزرگ علوي(» …کردند داده باشند، گريه مي
ش و داد امثال عبدالصمد کامبخ نمي  مرد هرگز اجازه و نميمعتقد بودند که اگر ا

 ها و مجري محض دستورات نورالدين کيانوري حزب توده را به آلت دست روس

K.G.B يي بر نظر هواداران مستقل  شاملو در جريان مصاحبه احمد. تبديل کنند
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يد زده و گفته يتقي اراني در خصوص مرزبندي احتمالي او با حزب توده مهر تا
برخالف . مند بود يمي و شرافتاراني يک انسان دانا و هوشيار و کوشا و صم«: است

ايم رفتارش در  اند و خوانده اش نوشته  جا که درباره ديگر سران حزب توده و تا آن
اَش را از ديگران که  اَش تا حد مرگ حساب اَش و مقاومت زندان، پايداري

ديگراني که از همان اول خيانت کردند  .کند سردمداران حزب توده باشند، جدا مي
همکاري کردند در قياس با شخصيت پايدار و مقاوم آدمي که به هر  و لودادند و
گي خود را پاي  هر کسي که زنده. اَش گي خود را گذاشت پاي عقيده حال زنده
اَش را فداي حماقت گاوپرستي بکند  اَش بگذارد، مثالً يک گاوپرست که جان عقيده
  )۶۰۹ص: پاشايي(» .دا بودولي خوب حساب اين آدم با ديگران ج. ن حرمتي نداردبراي م

م اراني دوبار آمده و به همراه عنوان نا شاملو، ماه بهمن  در شعر قصيده براي انسان
ي  ي طوالني را در مناسبت و به ياد و خاطره اين شبه قصيده) انسان ماه بهمن(شعر 

براي ناميدن » قصيده«ي  ي شاملو از کلمه استفاده. انساني خاص محدود کرده است
ي بهمن از جمله مدايح  قصيده. گفته است شعر، به سبب خاستگاه پيشاين 
يي است که شاملوي جوان در آن کوشيده است از مسير تکرار مکرر  صله بي
اراني را قتلي   وار، مرگ مندي از وزن يک بند و مسلسل و بهره» خون«ي  واژه

تبديل » نامه خون«جا که شعر به رگباري از  تا آن. خونين شبيه تيرباران نشان دهد
  ».گرفته است را هدف» همه چيز  بي«حيثيتي پادشاهي  ي بي شده و همه

 

  وري جعفر پيشه .۴
مدار،  سياست) ۱۹۴۷-۱۸۹۲( وري پيشهبه  مشهور جعفر جوادزادهسيد      

در روستاي زاويه  ،۱۲۷۲/۱۸۹۲او در سال . بود نگار و انقالبي کمونيست روزنامه
در . رفت ، به قفقازخانواده راه همبه گي  در دوازده ساله. دخلخال متولد ش  سادات
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هاي سوسياليستي بين  در پي افزايش فعاليت. گاه تحصيل کرد در دانش باکو
پيوست و در نشرياتي چون حريت، و ديگر نشريات  کارگران باکو به حزب عدالت
در  ،۱۲۹۸/۱۹۱۹و در اواسط سال . نگاري ادامه داد چپ باکو به فعاليت روزنامه

در . ي مرکزي آن درآمد به عضويت کميته خالل کنفرانس عمومي حزب عدالت
عضو کميته مرکزي آن  ووست يپ به حزب کمونيست ايران ،۱۲۹۹/۱۹۲۰ اوايل تير
اَکينجي  ي باکو روزنامهو در . ايران را ترک کرد با شکست جنبش جنگل. شد

ه هيئت تحريريه روزنامه حقيقت، ببعد به ايران بازگشت و . کرد را چاپ مي) زارع(
توقيف  ،۱۳۰۱/۱۹۲۲در تير  حقيقت. عمومي کارگران ايران پيوستارگان اتحاديه 
به " جا مجددا و در آن. وري به علت فشارهاي شديد دولت به باکو رفت شد و پيشه

و  و وضع ايرانيان باکوتدريس پرداخت ولي به گفته خود به دليل تمايل همسرش 
و براي سازماندهي مجدد  دومين کنگره حزب کمونيست ايران در پي تشکيل

فعاالن صنفي و سياسي به ايران برگشت و دبير کميته مرکزي و مسؤل تشکيالت 
پس از مدتي اقامت در بابل احتماالً در . در تهران شد  حزب کمونيست ايران

مديريت  ،۱۳۰۸/۱۹۲۹وارد تهران شد و تا اوايل سال  ،۱۳۰۶/۱۹۲۷زمستان 
در اواخر تابستان آن سال معلم مدرسه . خانه فروردين را داشت فروشي کتاب تابک

، ديگر اعضاي حزب کمونيست ايران راه همبه  ،۱۳۰۹/۱۹۳۰در سال . شوروي شد
قبول فرقه اشتراکي و «محاکمه و به اتهام  ،۱۳۱۸/۱۹۳۹در اواخر . شد گير دست
پس  ،۱۳۲۰/۱۹۴۱از شهريور  اندکي قبل. محکوم شد» ده سال حبس«به » تبليغ آن

به کاشان تبعيد شد ولي در پي سقوط  ،۱۳۱۹/۱۹۴۲از ده سال محکوميت در 
  . رضاشاه دوباره وارد عرصه سياسي شد

وري در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي به عنوان نماينده اول  پيشه      
عتبارنامه وي عالرغم ا ،۱۹۴۴ژوئيه  ۱۳۲۳/۱۴تيرماه  ۲۳انتخاب شد، اما در  تبريز
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من به اين «: هنگام رد اعتبار نامه او گفت. از وي تصويب نشد حمايت دکتر مصدق
دار را  ها دست بردار نيستم و خيلي زود حساب اين مرتجعين مارک گي ساده

  . »من از پنجره بيرون رفتم ولي از در وارد خواهم شد«؛ »خواهم رسيد
  

  
  )۱۳۲۶–۱۲۷۲( وري د جعفر پيشهسي  مشهور به سيد جعفر جوادزاده

  
به تبريز رفت و با تني چند از ديگر فعاالن  ،۱۳۲۴/۱۹۴۵وري در سال  پيشه      

را تأسيس و با انتشار بيانيه دوازده   سياسي آذربايجاني حزب دموکرات آذربايجان
تر محلي از لحاظ اداري، تدريس  اختيارات گسترده. اعالم موجوديت کرد شهريور
و اقتصادي از جمله   ي در مدارس در کنار زبان فارسي و اصالحات ارضيزبان ترک
هاي اين تشکل جديد  هايي بود که در توضيح اهداف و خواسته ترين خواسته مهم

  .سياسي عنوان شده بود
حکومت ، ۱۹۴۵دسامبر  ۱۳۲۴/۱۲آذر  ۲۱لي در مح  پس از تشکيل مجلس      

ها و  با تصرف پادگان راه هماقدام او  اين. را برپا داشت خودمختار آذربايجان
در تبريز، اروميه،   واحدهاي نظامي توسط اعضاي حزب دمکرات موسوم به فدايي

لي در نخستين اقدام محمجلس . و ديگر شهرهاي آذربايجان بود زنجان، اردبيل
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وري را اعالم  وزيري پيشه به نخستخودمختار آذر، تشکيل حکومت  ۲۱خود در 
گي  پس از يک حادثه راننده ،۱۹۴۷ژوئيه  ۱۳۲۶/۱۲تير  ۲۰در سرانجام . کرد

 .در بيمارستان درگذشت ]رود احتمال قتل او هم در اثر اين سانحه مي[
  

     علي موسيو.۵
گذاران و فعاالن  يکي از بنيان، ۱۲۸۹-۱۲۵۸تبريز /۱۹۱۰–۱۸۷۹ علي موسيو
به . بازرگان بود نيز مانند پدرش او. است در انقالب مشروطه عاميون اجتماعيون

. سازي داير کرد در تبريز کارخانه چيني. اروپا سفر کرده و به زبان فرانسه مسلط بود
به ن مرکز يا. تبريز، نقش بارز تاريخي ايفا نموده است مرکزغيبيوي در پيدايش 

رهبري علي موسيو هسته اصلي ارتباط با سوسيال دموکراسي انقالبي در قفقاز بود و 
علي موسيو در عين حال ارتباطات . همت داشتسازمان يالتي با پيوندهاي تشک
در راه . بود داشت  تبار اف بلشويک قفقازي که ايراني نريمان نريمان شخصي نيز با

در ايران، کرباليي علي موسيو به اتفاق دو پسرش، و به ون يون عامياجتماعتشکيل 
، حسين سرابي، و برخي ديگر مانند بشير قاسموف ي حيدر عمواوغليراه هم

  . سوچي ميرزا، قره داداش، تالشي بسيار کرده ونقش اصلي را داشتند
هاي علي موسيو  راني در کتاب خود، يکي از نخستين سخن کريم طاهرزاده بهزاد

به ما خبر دادند که، در «: است عاميون را درج کرده_ براي اعضاي اجتماعيون 
ديگر را ببينيم،  هم] حزبيرمز [مخصوصي ، با رمز زيتبر ]ها يارمن[محله ارمنستان 
بايستي از هر گروه فقط دو نفر انتخاب و حاضر بشوند، ساعت  مطابق دستور مي

مقرر در محله ارمنستان در يک سالن بزرگي، حاضر شده مطابق معمول، در 
تاريکي مطلق، شخص ناشناسي براي حضار صحبت کرد و با اين بيت آغاز سخن 

  :نمود
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  که چون گربه عاجز شود             برآرد به چنگال چشم پلنگنديدي       
  

  
  ] ۱۹۱۰–۱۸۷۹[علي موسيو 

  
ترسيم، چون مستغرق در خطريم ما که اسلحه  وگفت ما از خطر نمي      
ايم، مثل مستبدين ميل نداريم کسي را بدون تقصير بکشيم، ما وظيفه  برداشته

دشمنان ما خيلي قوي . را انجام خواهيم داد اين وظيفه... ايم  سنگيني به عهده گرفته
خيلي ضعيف "هستند ولي ايمان به کارهاي خودشان ندارند و بر عکس ما ظاهراً 

اي هم مسلکان عزيز، بايد بدانيد در چه راه . کنيم بوده ولي از روي ايمان اقدام مي
... ر کرد راه آزادي بايد جان نثا وار کردن شاه براي هم. ايد پر خطري قدم گذاشته

بايد » ".ترسند، فورا اگر کساني در ميان شما هستند که از جان يا ثروت خود مي
هاي پر  ممکن است به شما مأموريت. استعفا بدهند، زيرا کار، کار پر خطري است

در صورت مسامحه يا ارفاق . ها اجباري است انجام اين مأموريت. خطري داده شود
جام وظيفه باشد، مسامحه کار محسوب و سخت يا هر فکري که منتهي به عدم ان

شماها براي خوردن و آشاميدن و عيش و نوش دعوت ... مجازات خواهيد شد 
بازي قدم  که براي گرفتن حق حيات و آزادي خودتان در ميدان جان ايد، بل نشده
چندين صد سال است که اسير است، شماها دور هم جمع  ملت ايران. ايد گذاشته



۲۹۲ 

ناطق سپس از جريان انقالب کبير فرانسه ... زنجير اسارت را پاره کنيد ايد که  شده
بعدها فهميدم . شرحي داده و به سخنان خود خاتمه داد و حضار متفرق شدند

  )۱۳۹۰:ياحمد کسرو(».است ران علي موسيو بوده  سخن
ها در مسايل  آن. رابطه ميان علي موسيو و حيدر عمواوغلي بسيار عميق بود«      
که در تبريز بود،  واره در زماني عمواوغلي هم. کردند طير با يکديگر مشورت ميخ

هاي سپيد در تبريز  در کنار علي موسيو قرار داشت؛ و در جريان پايين کشيدن پرچم
بارها خانه و اموال او به . وسيله ستارخان مبتکر و مشوق اصلي علي موسيو بود به

خانواده او صدمات . انيون درباري غارت شدها يا فتواي روح دست دولت و فئودال
ارتجاع از او به عنوان مغز متفکر و طراح دفاع . دو پسر او اعدام شدند و بسيار ديدند

ها  اي از روحانيون وابسته به فئودال با پول دربار، عده. قهرمانانه تبريز نفرت داشت
تهيه و منتشر  بيمرکزغياي را عليه علي موسيو و  هاي سرگشاده اطالعيه يا نامه

شد، با شايعه پراکني، دروغ و افترا، نفوذ و اعتبار او را در  کوشش مي. ساختند مي
ها را کسروي در تاريخ  يکي از اين اعالميه. هاي مردم در هم بشکنند نزد توده

مند و اي  اي برادران هوش«: مشروطه ايران درج نموده که بخشي از آن چنين است
حاال آن حميت ... چشم عبرت گشوده راه غيرت پيموده معتقدان قرآن مبين، 

داري شما را چه شده که اسير پنج و شش نفر قفقازي  پرستي و غيرت وطن ملت
... کردند  نبوده مکاني معين مي بر جيب ها هرگاه ژوليک و اين... شده  خانه به دوش

... ن است و شرايع خواندن و شرع انور را جاري نمود مقصد از مشروطه شرح لمعه
وچاي تلخ فروختن نيست که تو بداني و توهين حضرات آقايان علما و سادات را 

دانند  و در قانون مفسدين واجب مي] ها ماترياليست[مگر در مشروطه طبيعي مذهبان 
دانيد که موسيو  شناسيد و نمي اي اهل تبريز مگر شماها اين علي موسيو را نمي... 

نسه موسيو به معني آقاست اما آن کس که از اصل و چه معني دارد و در لغت فرا
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که از اسالم به خارج پرستي  آن... نسب خارج پرست باشد موسيو را مقدم دارند 
اين ظاهر حال و رسم آن المذهب و از شرح . برگشته موسيو او را مؤخر سازند
ا را داري سيدالشهد گان عاجز است از آن جمله تعزيه سيئات باطن او قلم نويسنده

کاري ناميده و از  داري آن حضرت را غلط المذهبي که تعزيه... منع و مالمت سازد 
  )۱۳۹۰:پيشين( ».اسالم برگشته باشد به کفر او ديگر دليل و برهان الزم نيست

و رهبر آن علي موسيو  مرکزغيبياين يک نمونه از تالش ارتجاع براي مقابله با       
تاختند  ها به علي موسيو و انقالبيون مي گونه ورق پاره نها که در اي آن" اتفاقا. است

هاي انگليسي، به خيانت به کشور و مردم  خود با پول دربار روسيه تزاري و ديپلمات
ها  کاري با آن همين مرتجعين با ورود قشون تزار به تبريز به هم. مشغول بودند

وسيو از هيچ رذالتي ي انقالبيون به ويژه خانواده علي مگير دستپرداخته و در 
دو فرزند علي  ،۱۹۱۲يکم ژانويه /۱۲۹۰در روز دهم دي ماه . کوتاهي نکردند

ي ديگري  عده راه همو بالفاصله  گير دستساله را  ۱۶و قدير  ۱۸موسيو؛ حسن 
زنده «دار شعار  علي موسيو هنگام باال رفتن بر چوبه] حسن[پس بزرگ . اعدام شدند

  .خانه علي موسيو هم غارت شد. دسر دا »باد انقالب مشروطه
. است گي به مرگ طبيعي در گذشته  ساله ۳۱گويند که علي موسيو در سن  مي      
  .گونه؟ روشن نيست چه

  

  شيرازي ميرزاجهانگيرخان.۶
به  »صور اسرافيل«واسطه انتشار روزنامه  هشيرازي که بعدها ب ميرزاجهانگيرخان      

سال در  .سرافيل ملقب گرديد، در شيراز متولد شداش به صور ا خاطر نام روزنامه
دارالفنون و ديگر مدارس عاليه تهران به تحصيل  به تهران رفت و در ،۱۲۷۲/۱۸۹۳
کاري شاعر  خان تبريزي و با هم ي ميرزا قاسم جهانگيرخان با سرمايه .پرداخت علوم
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فيل را نشر ي صور اسرا روزنامه] دهخدا[اکبرخان قزويني  و نويسنده، ميرزا علي
قاجار و  حکومت. دم ايران گذاشتتاثير فراواني بر افزايش آگاهي مردادند که  مي

مزدورانش به طرق مختلف تمام سعي خود ادا کردند تا او را از ميان بردارند اما 
ايي بر جهانگيرخان صور اسرافيل تاثير نکرد نه ترس از مرگ نه رشوه و  هيچ حربه

  . و آرمان خود کوتاه نيامدايي از راه  رهثروت، او تا آخرين نفس ذ
در حالي که شهرها و قصبات اروپا داراي خطوط ارتباطي بودند « :او نوشت      
داد در شهرهاي ايران، خطوط  اجازه نمي شاه ناصرالدينالدوله، صدراعظم  عين

اگر رعايا داراي تلگراف شدند در : الدوله معتقد بود تلگراف احداث کنم، عين
کنند و  خانه تجمع مي يات و اياالت مملکت محروسه ايران، در جلوي تلگرافوال

  ».کنند شوند و عليه سلطنت آشوب مي از احوال يک ديگر با خبر مي
عقيده مرا «: نوشت اش يک روز قبل از اعدام، خطاب به عمه ميرزاجهانگيرخان      

شتم و هميشه مرگ با گاني و عمر ندا گي به زنده بسته دانيد که دل به خوبي مي
گفتم  ايد که مي دانستم، زيرا همواره شنيده گي بد، بهتر مي شرف و افتخار را از زنده

مکررات خواب و خوراک اهميتي ندارد و از اين تکرار، آدم حساس، خسته و کسل 
يل معني مشروطيت است، امروز سعادت و اقبال فرزندان ايران، بسته به تکم. شود مي

که ] خان اميرکبير تقي ، دختر ميرزاشاه محمدعليلقب مادر [ »الخاقان ما«ولي فرزند 
ننگ تاج و تخت چند هزار ساله ايران است، براي استقالل کامروايي سبعانه خود، 

از ديروز تا به . خواهد اين سعادت ما را به يک بدبختي و ذلّت دائمي مبدل نمايد مي
اگر از . شويم دا ما به فداکاري حاضر ميفر. اي که ترسيم کرده آفتابي شد حال نقشه

پيش نبرديم و کشته شديم و خبر مرگ من به شما رسيد، غمگين نشويد و هول نکنيد، 
زيرا که در راه آزادي ايران، يک افتخاري براي شما و فرزندان شما به يادگار 

رض مرده ميرد، چرا با درد و م آدم که بايد به. مردن که از لوازم طبيعي است. گذاشتم
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» .ميرد هم زدن نه د، در يک چشم بهگي ب بازي از تألم نشاء زنده باشد و به جان
  ».زنده باد مشروطه« :شيرازي درآخرين لحظه قبل از اعدام فرياد زد ميرزاجهانگيرخان

  
  ميرزاجهانگيرخان شيرازي

  

هي گرو راه همميرزاجهانگيرخان صور اسرافيل پس از به توپ بستن مجلس به       
تير  ۲شاه در روز چهارشنبه  شد و به دستور محمدعلي گير دستخواهان   از مشروطه
شاه پس از   المتکلمين و قاضي ارداقي در باغ  ملک راه همبه  ،۱۹۰۸ژوئن  ۱۲۸۷/۲۳
  .ندجان باختشاه  هاي فراوان در حضور محمدعلي شکنجه

  

  شيخ محمد خياباني.۷
هاي آذربايجان به رهبري شيخ محمد  وکراتدم ،۱۲۹۹/۱۹۲۰در فروردين سال       

ي قيام، غيرقانوني اعالم شدن حزب  علت بالواسطه. خياباني در تبريز قيام کردند
خواست صداي  السلطنه بود، زيرا او مي الدوله برادر قوام دموکرات از طرف وثوق

خاموش  انگليس با ،۱۹۱۹/۱۲۹۸ها را در مجلس در اعتراض به قرارداد  دموکرات
مؤسسات و  ،هاي تبريز با پشتيباني جمعي از مردم معترض دموکرات. ندک

کميسيون «حکومت شهر به يک . هاي دولتي را به اشغال خود درآوردند سازمان
ي حزب دموکرات انتخاب شده بود و در رأس  سپرده شد که به وسيله »اجتماعي

در آذربايجان  ،۱۹۲۰مه / ۱۲۹۹او در خرداد . آن شيخ محمد خياباني قرار داشت
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ي يک بازرگان زاده شده بود، از  خياباني که در خانواده. اعالم کرد »حکومت ملي«
/ ۱۲۸۸و  ۱۲۸۷/۱۹۰۸هاي  روحانياني بود که در جريان جنبش مشروطه در سال

گي مجلس  نيز در قيام تبريز شرکت فعالي داشت و در دور دوم به نماينده ،۱۹۰۹
  . پيوست »ها دموکرات«رسيد و به فراکسيون 

  
  شيخ محمد خياباني

هاي جنگ جهاني اول عليه نفوذ ترکان عثماني در آذربايجان مبارزه  او در سال
کرد و زماني که ارتش عثماني آذربايجان را اشغال کرد، زنداني و سپس به  مي

به تبريز بازگشت و رهبري  ،۱۹۱۹ /۱۲۹۸او در سال . فارس تبعيد شد
منتشر  »تجدد«اي به نام  به دست گرفت و روزنامههاي اين شهر را  دموکرات

خياباني خواهان دادن خودمختاري به آذربايجان و تبديل ايران به . کرد مي
اما ديري نگذشت که از . جمهوري و اصالحات دموکراتيک در کشور بود
ي حزب دموکرات ايران در  استقالل آذربايجان سخن به ميان آورد و نام شاخه

اين اقدامات البته مورد . تغيير داد »حزب دموکرات آذربايجان«به آذربايجان را 
هاي آذربايجان نبود و جمعي از آنان به رهبري احمد  ي دموکرات قبول همه

طلبانه مخالف بودند، در اعتراض به تغيير نام  هاي استقالل کسروي که با گرايش
هاي خود  راني خياباني در سخن. حزب دموکرات در آذربايجان از آن جدا شدند

هاي زيادي که در جريان  رغم فداکاري کرد که آذربايجان به چنين عنوان مي
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گاه شايسته برخوردار نيست و به  انقالب مشروطه از خود نشان داده، از جاي
پس از تبريز، . گي در مجلس شوراي ملي ندارد ي کافي کرسي نماينده اندازه

ها  اس و زنجان هم به دست دموکراتکنترل اروميه، خوي، اردبيل، مراغه، سلم
دولت . يعني سرزمين آزادي نام نهادند »آزادستان«ن آذربايجان را وافتاد و انقالبي

ها به  ايران در ماه مرداد همان سال ارتش منظمي را براي سرکوب دموکرات
ها  در شهريور ماه ارتش وارد تبريز شد و مقاومت دموکرات. آذربايجان گسيل داشت

شيخ محمد . از ساز و برگ نظامي کافي برخوردار نبودند در هم شکسترا که 
  .ماه طول کشيد ۵قيام او بيش از . خياباني نيز در جريان اين حوادث کشته شد

  

  قربان خالو.۸
هرسين شهرستان ي گاماسياب  دره ،۱۲۵۰/۱۸۷۱متولد قربان هرسيني خالو      

. است در بوکان ،۱۹۲۲مه  ۱۳۰۱/۲۸در استان کرمانشاه، درگذشته در ششم خرداد 
هاي سياسي در تهران  و ديگر شخصيت لهوي مخبرالد هاي زيادي را در خانه او سال

آوري کتيرا اشتغال  به فراشي مشغول بود و سپس در قزوين و گيالن به شغل جمع
ها  قبل از جنگ جهاني اول، نواحي کردستان و کرمانشاه، تحت نفوذ آلماني. داشت

براي صدور نفوذ ها بر سر مناطق  ها و انگليسي ها بود، که با روس و عثماني
قربان که مسئوليت گروهي از  خالو. شان، در تضاد شديدي قرار داشتند کاالهاي

ها،  ها و عثماني ي هرسين کرمانشاه بر عهده داشت، به نفع آلماني ها را در منطقه کلَ
ها  آلمان در جنگ و برتري روس با بروز ضعف. جنگيد ها مي ها و انگليسي با روس
قرار   خان ي کوچک افرادش به گيالن رفت و در سايه راه همها، او  و انگليسي
قربان به عنوان وزير  خالو» جمهوري سوسياليستي گيالن«با تشکيل دولت . گرفت

  .جنگ انتخاب گرديد
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    قربان هرسيني خالو

خواهد  قربان مي ن از خالوخا کوچک ،۱۳۰۰شهريور ۱۹۲۱/۳۱سپتامبر  ۲۲در       
قربان نيز در  خالو. داري رشت را تحويل دهد هزار تومان موجودي در خزانه ۶۰که 

خان خواستار تحويل سالح و مهماتي  مقام وزير جنگ جمهوري موقت از کوچک
صد نفر ] صومعه سرا[سرا  مالدر جريان جنگ  .شد که او در جنگ پنهان کرده بود

گي خود و  قربان آماده بعد از اين ماجرا خالو. شوند يان کشته مقرب از نيروهاي خالو
رضاخان پس از . کند کاري با حکومت مرکزي اعالم مي طرفدارانش را براي هم

برانگيزي بين  پراکني و اختالف که شايع و با طيب خاطر از اين شنيدن ماجرا
تهران عازم  از ،۱۳۰۰مهر۱۹۲۱/۱۸اکتبر  ۱۰در  جنگليان به نتيجه رسيده است،

روي نيروهاي  قربان را مورد تفقد قرار داده و دستور پيش شود و خالو گيالن مي
محمدجعفر کنگاوري  ي حاجراه همقربان با  خالو. دهد دولتي به سوي رشت را مي
رفته و سالح کمري خود را باز کرده و تحويل  نزد رضاخان ميرپنج انگليسي

گرداند و درجه سرهنگي به  او بر مي رضاخان سالح کمري او را به. دهد مي
نيروهاي قزاق به رشت  ،۱۹۲۱اکتبر  ۱۳۰۰/۱۴مهر ۲۲ر د. کند قربان اعطا مي خالو

هاي تحت فرمان رضاخان  قربان سنگرهاي خود را به قزاق خالو ،دونش يموارد 
اکنون او  .ل کنديخدمات خود را به رضاخان تکم رود تا تحويل و خود به انزلي مي
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/ ۱۳۰۰در آذر ماه. کند ت رضاخان است و لقب ساالرمظفر دريافت ميدر خدم
دوآب اعزام  ي ميان به منطقه  آقا سمکوه براي جنگ با اسماعيل ،۱۹۲۱دسامبر
شهر  هزار نفر چريک مسلح و با تجهيزات کامل به طرف ۳ راه همو به . شود مي

سماعيل آقا، نمايد که در جنگ با ا ردها حرکت ميدژ در جهت سرکوب کُ شاهين
  .شود کشته مي در بوکان ،۱۹۲۲مه  ۲۸/ ۱۳۰۱در ششم خرداد سال 

  

  ستارخان .۹
در  روستاي بيشک ورزقان ۱۸۶۶اکتبر  ۱۲۴۵/۲۰مهر  ۲۸داغي در  ستارخان قره      

وقتي برادرش توسط نيروهاي دولتي کشته شد، ستارخان به . آذربايجان متولد شد
و در محله اميرخيز اقامت گزيد و در . اجرت کردخانواده خود به تبريز مه راه هم

قرار ) وليعهد(مورد توجه مظفرالدين ميرزا . تبريز قرار گرفت يان زمره لوطي
. داران وليعهد در تبريز محسوب گرديد گرفت، ضمن دريافت لقب خان، از تفنگ

ز داري در تبريز شهرت داشت به همين دليل مالکان، حفاظت ا او به درستي و امانت
د و سواد خواندن و گاه درس نخوان او هيچ. سپردند اموال خود را به او مي

ي  روي همين دليل از طرف طبقه. دانست و از سياست چيزي نمي نداشت نوشتن
 ي عنوان نمونه بعد از فتح تهران از طرف طبقه به. حاکمه از او سوء استفاده شد

ي اردبيل  در واقعه. ل شدياردب در يانقالب يها ينيرو يز مامور سرکوبيحاکمه تبر
اي از  خان کرمانشاهي و دسته يارمحمدخان کرمانشاهي و حسين راه همستارخان 

نيروهاي رزمنده به تعداد هفتاد و چند نفر در روز هجدهم شهريور به طرف اردبيل 
ولي ستارخان پروا « :به اردبيل رسيدند ۱۲۸۸شهريور  ۲۲کردند و در  حرکت 
يافت و از پس پرده نيز  توان گفت بزرگي و سختي کار را در نمي نمود و مي نمي

در چنين هنگامي يک کار بس نابجايي نيز از او سر زد و آن . آگاهي نداشت
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زاده و مجاهدان اردبيل به بازخواست پرداخته کار را بر ايشان  که با حسين اين
و لشکرگاه  گي تفنگ و فشنگ باز ستانند سخت گرفت و چنين دستور داد از همه

  )۸۴: تاريخ هجده ساله آذربايجان: کسروي(».ايشان را به هم زد
  

  
  ]تهران ۲۵/۸/۱۲۹۳ -بيشک ورزقان ۱۲۴۵/ ۲۸/۷[ستارخان

  
هاي منطقه به رهبري  دانست و او را وارد يک جنگ نابرابر با فئودال او نمي      

نکردند و به  شاه کردند و براي او هم فشنگ ارسال دار محمدعلي رحيم خان طرف
يارمحمدخان رو به ستارخان . زور يارمحمدخان کرمانشاهي از شهر خارج شدند

ما که براي قاز گرفتن نيامديم با ! مردم را مفت به کشتن خواهي داد«: ديگو يم
 ۱۶ /۱۲۹۳آبان  ۲۵عاقبت ستارخان در تاريخ  )۸۸:نيشيپ(»!کدام فشنگ جنگ کنيم؟

  .درگذشت  تهران  در ،۱۹۱۴نوامبر 
  

  :مورد استفاده منابع
  سينا تبريز نيا،عبدالحسين ناهيد؛ نشر ابن دو مبارز جنبش مشروطه؛ رحيم رئيس. ۱
  ۱۳۵۳اي؛ نشر انديشه؛تهران العابدين مراغه زين: نامه ابراهيم بيگ؛ نوشته سياحت. ۲
کوشا؛ نشر :زاده؛ ترجمه سلطان.انکشاف اقتصادي ايران و امپرياليسم انگلستان؛ آ. ۳

   ۱۳۸۳ر، تهران مازيا
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  ۱۳۹۲/گروه پروسه/ زاده شه و مبارزات سلطانياند يگ سرخ شرق، زنده ي ن جرقهياول -۴
ي عدالت ايران از جنوب قفقاز تا شمال خراسان؛ محمدحسين خسروپناه و  فرقه. ۴

   ۱۳۹۲اليور باست، نشر پرديس دانش، تهران 
  ۱۳۹۵هران تاملي در انقالب مشروطه؛ عباس خاکسار؛ نشر نگاه؛ ت. ۵
   ۱۳۸۶ميالد زخم؛ خسرو شاکري؛ ترجمه شهريار خداجويان؛ نشر اختران، تهران. ۶
   ۱۳۵۷آذر تبريزي؛ نشر نوبهار، تهران : انقالب مشروطيت ايران؛ ايوانف، ترجمه. ۷
۸ .aghaliyat.org/?p=12054-http://fadaian  
  ۱۳۸۵قالب مشروطه ايران؛ ژانت آفاري؛ ترجمه رضا رضايي؛ نشر بيستون، تهران ان. ۹
  س.س/ و مسئله شرقجهاني  انقالب تئوري. ۱۰
   ۱۳۹۰معاصر  يد؛ صدايمج: تهران/ياحمد کسرو/رانيخ مشروطه ايتار. ۱۱
  ۱۳۸۴معاصر  يد؛ صدايمج: تهران/ياحمد کسرو/جانيآذربا ي خ هجده سالهيتار. ۱۲
  رانيت ايانقالب مشروط:يجزنژن يب. ۱۳
  ۱۳۸۹زاده؛ تهران؛نامک  به کوشش ناصرالدين حسن يدر عمواوغليخاطرات ح. ۱۴
 ي هيبه کوشش برزو/انيکيقيگور يگر: نوشته/ و جنبش جنگل يشورو. ۱۵

   نيانتشارات نو/۱۳۶۳/دهگان
  آذربايجان در جنبش مشروطه نوشته صمد بهرنگي .۱۶
  تين و انقالب مشروطيلدمالنصرا:اين يفرهاد دشتک .۱۷
  يشش سال انقالب مشروطه ايران، نوشته احمد قاسم. ۱۸
  نيا رحيم رئيس: ترجمه/ )دو جلد(آلود محمد سعيد اردوبادي؛ تبريز مه. ۱۹
 ۱۳۸۴؛ ثالث؛ يدهباش ي؛ به کوشش عليياد بزرگ علو. ۲۰
  پديا ويکي. ۲۱
  اينترنت. ۲۲
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   ۱پيوست 
  مجلس اول

در ] ۱۹۰۶اکتبر  ۷[ ۱۲۸۵مهر  ۱۴اول مجلس شوراي ملي در  نخستين جلسه دوره      
اي واقع در  گشايش يافت و پس از آن خانه شاه مظفرالدينو در حضور  کاخ گلستان

ساالر به تشکيل جلسات مجلس شوراي ملي  ميدان بهارستان جنب مسجد و مدرسه سپه
جا تشکيل  تر جلسات در همان خورشيدي بيش ۱۳۵۷اختصاص يافت که تا انقالب 

اين . تعطيل شد ۱۲۸۷به مجلس در تيرماه  اما پس از حمله نيروهاي قزاق. شد مي
گان دور اول  نماينده[ .و تشکيل مجلس عالي ادامه يافت تعطيلي تا زمان فتح تهران

درصد  ۴۹ي سوم  درصد فئودال و در دوره ۳۰ي دوم  درصد فئودال، دوره ۲۱مجلس 
 .]فئودال بودند

  مجلس عالي
خورشيدي، پس از فتح تهران سيصد نماينده از  ۱۲۸۸تيرماه  ۲۸صبح روز جمعه برابر       

ظهر . گان دوره اول مجلس، گرد آمده، دومين مجلس عالي را تشکيل دادند ميان نماينده
را عزل و  شاه محمدعلي.۱ :ي لوايح ذيل رااز تصويب مجلس عالي گذراند همان روز کليه

به عنوان   عضدالملک.۲.حمد شاه، را به سلطنت برگزيدا اش، پسر دوازده ساله
 .به وزيري جنگ دار تنکابني فئودال را انتخاب ولي خان سپه. ۳.السلطنه انتخاب شد نايب
  .به وزارت داخله خان سردار اسعد فئودال بختياري را قلي تعيين حاج علي. ۴

  مجلس دوم
دار تنکابني  به کابينه سپه بالفاصله. گشايش يافت ۱۲۸۸در آبان  مجلس دوم      
در مجلس دوم دو . را رئيس نظميه تهران قرار داد رأي اعتماد داد و يپرم خان فئودال

: ران نو نوشتير ايزاده سردب رسول( اعتداليون يکي: فراکسيون عمده حضور داشتند
نماينده و گرايش  ۵۳با   )۳۵۲:يآفار ژانت( .اند روزيون ديون همان ارتجاعيالاعتد
رهبران شاخص . کرسي و گرايش ليبرال ۲۷با  کار و ديگري دموکرات افظهمح

 فرما حسين فرمانلدار تنکابني، عبدا بهبهاني، طباطبايي، سپه: اعتداليون عبارت بودند از



۳۰۳ 

ها در  دموکرات. وران را در پشت سر داشتند که حمايت روحانيون، تجار و پيشه
. سکندري و محمدرضا مساوات بودندزاده، محمدعلي تربيت، سليمان ا مجلس تقي

کمي بعد . ها شدت يافت تا آنکه بهبهاني ترور شد برخورد اعتداليون و دموکرات
  .آمد جانشين سپهدار شد و واقعه پارک اتابک پيش الممالک مستوفي

 
  مجلس سوم

و با حضور  خورشيدي توسط احمدشاه قاجار  ۱۲۹۳آذر  ۱۴مجلس سوم در       
تعداد اعضاي فراکسيون دموکرات در مجلس سوم . ده افتتاح شدشصت و هشت نماين

نفر نيز عضو  ۱۴در اين مجلس . نفر تقليل يافت ۲۹نفر و اعضاي اعتداليون نيز به  ۳۱به 
  .فراکسيون هيئت علميه بودند که رهبري آن با سيدحسن مدرس بود

  
  مجلس چهارم

شيدي توسط احمدشاه قاجار خور ۱۳۰۰دوره چهارم مجلس شواري ملي در اول تير      
وارثان فرقه (کاران  محافظه. خورشيدي پايان يافت ۱۳۰۲خرداد  ۳۰گشايش يافت و در 

کار،  نمايندگان محافظه . توانستند در مجلس چهارم اکثريت را به دست آورند) اعتدالي
آنان با ابقاي رضاخان در وزارت جنگ، افزايش . داشتند همکاري خوبي با رضاخان

آوري عوايد  هاي عشايري و دادن اجازه جمع نظامي براي سرکوب شورش بودجه
حکومتي از امالک دولتي و ماليات غيرمستقيم به وزير جنگ موافقت کردند و هزينه 

هاي نظامي فرانسه را تصويب  اعزام ساالنه شصت افسر قشون براي تحصيل در آکادمي
 . کردند

  مجلس پنجم
بهمن  ۲۲خورشيد افتتاح شد و در  ۱۳۰۲ بهمن ۲۲پنجمين مجلس در تاريخ 

اين مجلس پنجم بود که اليحه انقراض قاجاريه و . نيز به کارش خاتمه داد  ۱۳۰۴
  .تفويض کشور به رضا پهلوي تا گشايش مجلس مؤسسان را تصويب کرد



۳۰۴ 

  ۲پيوست 
  

        
  الضرب دحسين امينمحم                                               ميرزا ملْکَم خان    
  
  

           
بزرگ  دار اعظم سپه ملقب به خان تُنِکابني محمدولي /نخستين رئيس بانک شاهنشاهي ايرانژوزف رابينو 
  فئودال شمال

  
  



۳۰۵ 

  
  

       
  )خان ارمني يپرم(يـِپرم داويديان گانتاکتسي               قلي هدايت ملقب به مخبرالسلطنه مهدي

  
  

  
  فتح ميرزا ساالرالدولهابوال ...                             ، استالين، اُرژنيکيدزه                       

  


