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 مقدمۀ ناشر
 
 
 

تحصیلی بیژن جزنی پیرامون انقالب مشروطیت  ۀنامکتاب حاضر، رساله پایان
نیروها و هدفهای انقالب »این رساله را با عنوان  1341ایران است. بیژن جزنی در سال 

وی چند سال بعد  و در پی فعالیتهای سیاسی خود  به پایان رساند.« مشروطیت ایران
مورین ساواک شاه و به همراه أهای اوین به دست م ه، که در تپ1354تا  زندان افتاد و به

هشت تن دیگر تیرباران شد، در زندان باقی ماند و هیچگاه فرصتی برای انتشار این 
 رساله نیافت. 

گذرد و در این سالها  ز نوشتن این رساله میایک به پنجاه سال اگرچه نزد
یت ایران نوشته شده، ولی این کتاب همچنان کتابهای متعددی پیرامون انقالب مشروط

نگاه  ۀتازگی و اهمیت خود را حفظ کرده است. این مسئله قبل از هرچیز ناشی از زاوی
تحول اجتماعی ایران است. بیژن  ۀتاریخ مشروطیت ایران و پروس ۀبیژن جزنی به مسئل

رشمرد. بمشروطیت بعد از انقالب نویسان ایران و سومین نسل تاریختوان جزجزنی را می
به اهمیت تاریخ و بررسیهای تاریخی و لزوم شناخت تاریخی از سیر تحوالت اجتماعی  وی

واقف بود و پژوهشهای تاریخی وی تنها به بررسی انقالب مشروطیت ایران محدود نشد و 
برد و به منابع چندانی دسترسی نداشت، به  در ادامه، علیرغم آن که در زندان به سر می

و « تاریخ سی ساله» به نامهای تاریخ معاصر ایران ۀو تدوین دو کتاب دیگر دربار بررسی
  همت گماشت.« اخیر درایران ۀسال یمبارزات س یجمعبند»

لیسانس  ۀدور ۀنام به عنوان پایان نیروها و هدفهای انقالب مشروطیت ایران
 ۀاستاد برجست ،دکتر غالمحسین صدیقیفلسفه و علوم تربیتی دانشگاه تهران زیر نظر 
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آموزش عالی در ایران و یکی از در سطح شناسی جامعه ۀدانشگاه تهران، بنیانگذار رشت
و از یاران و همکاران نزدیک دکتر محمد « تحقیقات اجتماعی ۀموسس»بنیانگذاران 

مصدق، تهیه شده است. حضور چنین استادی در آن سالها در دانشگاه تهران برای 
، چنان که است ه تحقیق و بررسیهای اجتماعی بسیار مغتنم بودهدانشجویان عالقمند ب

 اند. بسیاری دیگر از شاگردان او نیز بر این نکته انگشت نهاده
بیژن جزنی در بررسی انقالب مشروطیت ایران، به عنوان یک مارکسیست، بدور از 

کوشد تا  می ایران پرداخته و در این رساله ۀهرگونه جزمگرائی، به بررسی سیر تحول جامع
کردند، روند انقالب  کننده و اهدافی که هر یک دنبال میبا نگاه به نیروهای شرکت

 مشروطه و سرانجام آن را بر بستر شرائط اجتماعی و جهانی آن زمان بررسی کند. 
بیژن جزنی به نقش و اهمیت انقالب مشروطیت در سیر تحوالت معاصر ایران 

تحول در  ۀی قائل بود و انقالب مشروطه را نقطواقف بوده و برای آن اهمیت خاص
رو برای تجزیه و تحلیل این تحول به نیروهای شرکت دانست. از این ایران می ۀجامع

 گوید:  باره میپردازد و خود در این کننده در آن می
آن نهضت  یو هدفها روهایوضع ن توان ینهضت و انقالب م کی ییشناسا یبرا»

ی معتقد بود که این دو به هم مربوط بوده و در تحلیل نهایی و .«را مالک قرار داد
 ینهضت به کدام سو یکه جهت اصل سازد یانقالب ما را متوجه م یبحث از هدفها»

کدام طبقه از دشمن قرار گرفته  یانقالب به سو ۀبُرند ۀبوده است و به اصطالح لب
رزه و شعارهای بکار گرفته روشها و اشکال مبا ۀدر این راه بیژن جزنی به مطالع«. است

پردازد تا بتواند عمل نیروهای اجتماعی و کنش و واکنش آنها را نشان داده و  شده می
به ایران را  ۀانقالب مشروط اومطالبات واقعی و اهداف هر نیروی اجتماعی را بشناساند. 

کند. اما  تحلیل می« طبقه نیا یخواستها نیتأم یبرااولین نهضت بورژوازی ایران »عنوان 
کند تا تمایزات این نهضت را با انقالبات  در عین حال در طول این رساله تالش می

کننده بر سیر تحوالت کالسیک بورژوازی بشناسد و بر  ویژگیهای آن، که نقش تعیین
 د.  کنمی تأکیداجتماعی ایران تا زمان حاضر دارد، 

 1384های اوین، در سال  امین سالگرد کشتار تپه سیمراسم  در جریان برگزاری
وافقت خانم میهن جزنی، با م .در پاریس، یک کپی از این رساله به دستمان رسید

 نسخه به تایپ سپرده شد.  این ،همسر بیژن
کیفیت بسیار  کپی شدۀ مزبور ۀکار تایپ با سختی بسیار پایان یافت چرا که نسخ

که تایپ این رساله را  ناهید، و در اینجا باید از زحمات دوستان، ژنیا و داشتپائینی 
برعهده گرفتند، یاد کنیم و سپاسگزارشان باشیم. کار ادیت این کتاب به رفیق قدیمی و 
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در پی یافتن صفحاتی که در این نسخه  مان شیدا نبوی سپرده شد. مدتییاور همیشگی
ان و در نهایت با صالحدید دوست ای داشته باشد. کم بود، سپری شد، بدون آن که نتیجه

سال است منتشر نشده، حاال با  پنجاهاین کتاب »گفت:  ناصر پاکدامن که می ۀبا توصی
« سال دیگر منتظر شویم! بخواهیم پنجاهصفحه کمتر بهتر است منتشر شود تا باز  چند

  دست به چاپ و انتشار آن زدیم.
  :ضروری است آماده کردن کتاب برای چاپتوضیحاتی در مورد نحوۀ 

-86-72، هفت صفحه )به دست ما رسیدنامه که ای از این پایاندر نسخهـ 
کم است و همۀ تالش ما برای دستیابی به نسخۀ کاملی  (317و  238-314-315-316

 ایم.نتیجه ماند. هرجا متن به این صفحات رسیده است، داخل ][ آنرا ذکر کردهاز آن بی
ی به موضوعات مورد بحث در این توان پاز روی فهرست مطالب کتاب، در پنج مورد، می

 صفحات برد.
مگر آنجا که  ایم،ایم و آنرا تصحیح نکردهما در متن دست نبردهواضح است که ـ 

   بوده است. اشتباه فاحش، و در اغلب موارد، غلط تایپی،
متأسفانه ما به همۀ منابعی که بیژن جزنی از آنها استفاده کرده دسترسی ـ 
این متن در پنجاه سال پیش نوشته شده و که نکته هم مهم است ایم. ذکر این نداشته

استفاده کند.  ،باره، در آن زمانده که از همۀ منابع موجود در ایننویسنده کوشش کر
تواند بدیهی است که بعدها کتابهای بیشتری دربارۀ انقالب مشروطیت چاپ شد که می

منابعی که نویسنده در اختیار هم اطالعات دقیقتر و مفصلتری داشته باشد و هم با 
 داشته است متفاوت باشد.

هرکجا توضیحی بین ][ آمده از ماست، بجز دو مورد که داخل در کتاب حاضر، ـ 
با متن و بین نقل قولهاست که از جزنی است. تنها، منابع و مآخذ را، برای سهولت، 

 ایم.سندگان تغییر دادهنامه و به صورت الفبایی کردن نام نویترتیبی غیر از خود پایان
دوستان و رفقایی که با همکاریهای خود و نظرات و پشتیبانی ۀاز همدر اینجا 

 کنیم.  میند. سپاسگزاری دهایشان، ما را در انتشار این کتاب یاری رسان
 ۀبه این امید که در آینده موفق به تکمیل صفحات ناقص این رساله شویم، رسال

شمند بزرگ چپ یرفیق  مبارز و اند ۀنوشت« مشروطیت ایران نیروها و هدفهای انقالب»
اش میهن جزنی، فرزندانش بابک و مازیار و  همسر گرامیایران، بیژن جزنی، را تقدیم 

 کنیم. میهمۀ رهروان راه آزادی و بهروزی انسانها 
 احمد آزاد ـ انتشارات سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

 (2009 مارس) 1388 فروردین
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 گفتگو با میهن قریشی همسر بیژن جزنی
 
 
 

تصمیم به انتشار کتاب، که بطور مسلم باید با اجازۀ همسر او، میهن جزنی انجام 
گرفت، این سئوال را مطرح کرد که آیا این شاهد زندۀ زندگی پر فراز و نشیب بیژن، می

 تاب دارد یا نه؟ همین سئوال را با او مطرح کردیم:ای از دوران نوشتن این کخاطره
 
خانم جزنی، ضمن تشکر از پذیرش این گفتگوی کوتاه با ما، بیژن از چه سالی  ـ

 شروع به نوشتن این پایان نامه کرد و با چه مسائلی روبرو بود؟
دست به کار نوشتن این  1340و  1341بیژن در سالهای  ـ میهن جزنی

خواند، آن سالها بیژن درگیریهای بسیاری داشت. در دانشگاه درس می نامه شد. در پایان
بود و هر  «تبلی فیلم»ملی فعال بود، همزمان مدیر شرکت  ۀدر بخش دانشجویی جبه

رفت و در همان اوان نیز اولین فرزندمان، بابک، به دنیا آمده بود و در کار می روز سر
ن شریک بود. عالوه بر اینها با رفقایی که در بچه با م انۀهای شب گریهتحمل داری و بچه

کرده بود، برخی « یارگیری»ملی آشنا شده بود و به اصطالح  ۀجریان فعالیتهای جبه
گشت، اگر  شبها جلسات کتابخوانی و بحث و گفتگو داشت. خالصه از سر کار که برمی
نامه را پایان جلسه نداشت، پس از خوردن غذا و یک استراحت کوتاه، بالفاصله کار روی

کرد. باید بگویم که انرژی عجیبی تا پاسی از نیمه شب کار می والًکرد و معم آغاز می
 شد. داشت و خسته نمی
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کرد، هم کار سیاسی مخفی بیژن هم شاغل بود، هم کار سیاسی علنی می ـ

داشت، و بقول شما گریۀ بابک شیرخواره هم همراهش بود. در این شرایط چرا چنین 
 عی را انتخاب کرده بود؟موضو

بیژن  ۀبه انداز دانید که غالب دانشجویان سال آخر، که معموالً : خودتان می.م. ج
نامه را تمام  ردند تا پایانگ ساده می ۀ، دنبال یک سوژ، یا نداشتندهم گرفتاری ندارند

دانید یخواند و م کنند و بقولی قال قضیه را بکنند. بیژن اما اینطور نبود. کتاب زیاد می
نوجوانی به سیاست عالقه داشت و در این راه وارد شده بود. بیژن کتاب  ۀکه از دور

او معتقد بود  ایران توجه بسیار داشت. ۀخواند و بویژه به تاریخ مشروط تاریخی بسیار می
که یک فرد سیاسی باید حداقل از تاریخ نزدیکترین تحوالت اجتماعی جامعۀ خود مطلع 

که تالش سیاسی مهمترین بخش زندگیش بود، انقالب مشروطه نزدیکترین  باشد. برای وی،
گفت که شناخت دقیق این واقعۀ تاریخی برای انقالبیون ایران واقعۀ اجتماعی بود. وی می
 خواست که همه بخوبی این انقالب را بشناسند.  اهمیت بسیار دارد و دلش می

برخالف »گفت: ما به بیژن مییادم است در جمعهای خانوادگی، فردی از فامیل 
و « های چپ تاریخ انقالب اکتبر را بهتر از تاریخ کشور خودمان بلدند شما، غالب بچه

 ذهنبیژن یک  به عالوه،شناخت.  بیژن این را یک نقص بزرگ فعالین چپ می
داشت و به همین دلیل هم در بررسی و شناخت تاریخ مشروطه، به  سازمانیافته و منظم

کننده در آن توجه کرد و بر روی این مسئله کار کرد. ات و اقشار شرکتبررسی طبق
ثر در یک تحول اجتماعی را بسیار ؤورز بود و از این رو شناخت عوامل مبیژن سیاست

 دانست. مهم می
 
چرا بعد از انقالب، که فرصتی بود تا آثار بیژن چاپ و منتشر شود، این کتاب  ـ

 منتشر نشد؟
نامه در منزل پیش من بود. ساواک وقتی به منزل ز این پایانیک نسخه ا.: م. ج

نامه را با خود نبرد و من آن را سالها حفظ کردم. پس از  پایان ۀما ریخت، این نسخ
نامه  را  پایان ۀیادداشتهای بیژن و بویژه یادداشتهای زندان قم و این نسخ ۀانقالب کلی

سیار به من گله کردند که چرا چنین برخی دوستان بعدها ب به سازمان تحویل دادم.
های بیژن را به سازمان بدهم. آن  کردی، ولی در آن زمان طبیعی بود که من نوشته

کپی در سازمان گم شد. بعدها و در مهاجرت بدنبال آنها گشتم. گفتند نزد این و  ۀنسخ
انون ک)که  (1995) 1374 سفانه هیچوقت آنها را پیدا نکردم. در سالأآن است و لی مت
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 ، و اعالم هم کردیم، کهدشرا تشکیل دادیم، قرار  (بیژن جزنی گردآوری و تجدید آثار
جُنگی دربارۀ زندگی و آثار )آثار بیژن و منجمله این کتاب منتشر شود. البته اول  همۀ

خاطرات و نظرات آنهایی که از دور و  وشرح حال زندگی بیژن  شامل (بیژن جزنی
بتدریج منتشر شود.  دیگر همار بود که آثار و قرد، منتشر شد. شناختن نزدیک وی را می

 او تاریخ سی سالۀ اجتماعی ـ اقتصادیخواستند کتاب  می انوندوستان ک ،در اولین قدم
بیژن منتشر  ۀرا منتشر کنند. من مخالف بودم و اصرار داشتم که اول تاریخ مشروط

نگ، کار پس از انتشار جُ انونکشود. به هر حال نه تاریخ سی ساله منتشر شد و نه 
کار ادامۀ از  ، درگیر زندگی و گرفتاریهای روزمره، عمالًانونکرد. دوستان ک دیگری
کپی گم شده تالش مجددی  ۀبازماندند. البته در همان زمان برای یافتن نسخ کانون

ای نداد. دست آخر خواهر بیژن موفق شد تا در ایران یک  صورت گرفت، ولی نتیجه
 د و برای من بفرستد. کن از آن کپی نسخه

پیشنهاد کرد که این کتاب را منتشر کنیم و از من اجازه  احمد آزادچندی بعد، 
این کار را انجام  انونخواست تا دست بکار شود. من موافقت کردم و گفتم که قرار بود ک

ش درد کند، هر کس که این کتاب را منتشر کند، دست کاری نمی انونحاال که ک و دهد،
 باارزشی است. این کتاب زحمت بسیار کشیده است و کار نکند. بیژن بر سر

است.  شده که بدست ما رسید، چند صفحه مفقود ایهدر نسخباید بگویم که 
، کتاب منتشر شود و در ابتدا گفته شود که صتصمیم گرفته شد که علیرغم این نق

 ر بیژن است.داری در کا چند صفحه کتاب گم شده است. این امانت
 
 نوشت دارید؟آیا خاطرۀ خاصی از دورانی که بیژن این کتاب را می  ـ

خاطره که بسیار است. مثال ما از زمان ازداوجمان، روزهای جمعه با هم .: م. ج
دار هم شدیم، روزهای جمعه مال خودمان بود. اما که بچهرفتیم، حتی وقتی  بیرون می

خواست که خانه  ها، از من می شروع کرد، برخی جمعه از وقتی که بیژن کار این کتاب را
 ی من!وگفتم که این کتاب شده هو بمانیم، تا او روی کتابش کار کند. من هم می

قلم را از روی  کردوقتی شروع می که . بطورینوشت می و سریع تند بسیاربیژن 
من باید توانست خط خودش را بخواند و  خودش نمی بعداً البتهداشت.  برنمی کاغذ

های شب، که گیر سر شب مشکلی نبود، ولی بعضی اوقات در نیمه برایش می خواندم.
هن یم»گفت:  ت سرم و آرام میشآمد پ توانست بخواند، می کرد و خط خودش را نمی می

جمله یا کلمه را برایش  ،شدم و خوب خواب هم که بودم بیدار می ، طبعاً«؟بیداری
کردم و جمعهای خانوادگی همیشه به شوخی طرح می خواندم. این موضوع را در می
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میهن هم  ،آره دیگه»گفت:  گفتم خط بیژن مثل خط جن است و او هم بالفاصله میمی
    .«شناس استجن
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 فتارگیشپ
 

 

 

باشد. تحوالت  انقالب مشروطیت ایران از جمله مهمترین وقایع تاریخی ایران می
تماعی اجتماعی مقارن انقالب مشروطیت و آثاری که این انقالب در اوضاع سیاسی و اج

باشد و به خصوص برای  خور مطالعه و تحقیق هر فرد میایران بجای گذاشته است، در
 افراد جوان ملت ایران ضرورت دارد.

نزدیک بودن زمان انقالب مشروطیت به ما و نقشی که این نهضت به عنوان یک 
ایران داشته است، شناسایی هرچه بیشتر این جنبش را ایجاب  ۀتحول در جامع ۀنقط
توان ادعا کرد که مطالعه و تحقیق در جامعۀ معاصر ایران  کند. به طوری که می می

بدون بررسی این نهضت مشکل بوده و اظهار نظر در وقایع و قضایای سیاسی و 
       د.قرار دارمعرض خطا این انقالب در  اجتماعی معاصر بدون تحلیل جریان

نامۀ خود را در مورد این جنبش انتخاب کردم و  نظر به این مراتب بود که پایان
جز این منظور نداشتم که مطالعات ضروری خود را در این مورد با دقت بیشتری به 
انجام رسانم. اینک با علم به اینکه باید مطالعات خود را همچنان در این مبحث ادامه 

 ام. تحصیلی به رشتۀ تحریر در آورده ۀنام نتیجه را به صورت این پایاندهم، 
به این سبب بوده « های انقالب مشروطیت ایراننیروها و هدف»اما انتخاب عنوان 

های آن نهضت را وضع نیروها و هدف توان که برای شناسایی یک نهضت و انقالب می
چه طبقات و قشرهایی از  ونه:بدین ترتیب در مقابل پرسشی بدینگ مالک قرار داد.

 جامعه در نهضت شرکت کردند و نقش هریک تا چه اندازه مؤثر بوده است؟ 
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: چه که و در برابر این پرسش ،دهیم ما نیروهای یک نهضت را مورد بحث قرار می
پردازیم.  ها میضت بوده است؟ به بررسی جهت و هدفمقاصد و خواستهایی هدف این نه

باشند. بحث  مسئله بیش نمیدیگر بستگی کامل دارند و در واقع یک این دو موضوع با یک
سازد که جهت اصلی نهضت به کدام سوی بوده است و  های انقالب ما را متوجه میاز هدف

درکوشش  رندۀ انقالب به سوی کدام طبقه از دشمن قرار گرفته است.به اصطالح لبۀ بُ
سومی برخورد کردم؛ این موضوع  یافتن پاسخ درست دو پرسش باال، به موضوع ایرب

باشد. به  های انقالب میب است که متناسب با نیروها و هدفدر انقال« روش مبارزه»اخیر 
 گیرد. نامه، تحلیلی از انقالب مشروطیت ایران قرار می این ترتیب موضوع این پایان

ات دارای مقدم ،های اجتماعیالب مشروطیت نیز مانند همۀ جریاننظر به اینکه انق
های که در آغاز بحث از نیروها و هدف سیاسی و اقتصادی است، الزم شد ،اجتماعی

 انقالب ایران، بخشی از مقدمات نهضت مشروطیت قرار داده شود.
ب و اینکه این مسئله نظر به اهمیت نقش استعمار در جامعۀ ایرانی مقارن انقال

ماری با ایران قبل از ترین اسباب انقالب بوده است، روابط دول استعخود از مهم
 اولین مبحث بخش مقدماتی قرار گرفت. ،مشروطیت

الزم شد که  ،در بخش مقدماتی، پس از بحث از تحوالت و اوضاع اجتماعی ایران
و انقالب مشروطیت ایران قرار « رژی»قرارداد انحصار تنباکو  یهایی از نهضت الغا تاریخچه
    داده شود.

 1341شهریور 
 بیژن جزنی
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 مقدماتی بخش

 

  فصل اول 

 انگان در ایرانگروابط ایران با دول استعماری و نفوذ بی

 

 

 روابط ایران با دول اروپایی در دورۀ صفویهـ  1
اولین بار در عهد صفویه است که دربار ایران شاهد ورود سفرا و مستشاران 

سازمانی عباس اول   در عهد شاه به خصوصباشد. دربار و دولت صفویه  اروپایی می
متمرکز بوده که امور مملکت را در تمام جهات اداره کرده و در پیشرفت تمدن ایران 

های کوشش نموده است. این دوره از تاریخ ایران مصادف است با زمانی که هیئت
اندازی در خاک آسیا  های جنگی دول استعماری شروع به دستبازرگانی و کشتی

هستند که به آسیا و از جمله سواحل ایران  چیانی هها اولین مستعمر یپرتغال اند. کرده
تاختند. در همین زمان است که سیاحان خارجی در ایران سیاحت کرده و کشور صفوی 

فرستادۀ ملکۀ الیزابت  «آنتونی جنکینسون»شود.  تا حدودی شناخته می اروپائیانبرای 
ها  آید. انگلیسی ان میبه دربار شاه طهماسب اولین سفیر انگلستان است که به دربار ایر

کند که برای  سازند، و منافع ایشان ایجاب می اندازی در هند را فراهم می مقدمۀ دست
 ها از سواحل ایران اقدام کنند.  یپرتغالراندن 
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ای به دربار شاه عباس اول  برادران شرلی )سر آنتونی و سر رابرت( به معیت عده
دول اروپا به  هایأموریت پیدا کرد که به دربارآمدند و آنتونی شرلی از طرف شاه ایران م

 رسالت برود.
آرای  عالممؤلف . 1ها بحرین را متصرف شدند یپرتغال، 913برای اولین بار در سال 

خان حاکم فارس را  وردی هلـال ،آورده است که شاه عباس 1030در وقایع سال  عباسی
سال جزایر بحرین را پس  ها از خلیج فارس مأمور کرد و در آن به اخراج پرتغالی

در  1032معاهدات انگلیس مسطور است که بحرین تا سال  ۀ. در مجموع2گرفتند
در کتاب  3«کرزن»ها بوده تا اینکه ایرانیان ایشان را بیرون کردند. لرد  تصرف پرتغالی

 1035ها در سال  پرتغالی»نویسد:  می« ایران و مسئلۀ ایران»معروف خود به اسم 
 با شاه عباس بستند که بنا بر آن تمام متصرفات خود را در سواحل خلیجای  عهدنامه

مروارید بحرین را به دست  ]محل فرو رفتن در آب برای صید[ پس دادند و فقط مغاص
 «.خود نگاه داشتند

ها از سواحل خلیج فارس، نفوذ دولت پرتغال از مجاورت  پس از راندنِ پرتغالی
و پس از اخراج آنها شاه عباس به انگلیس و سایر ملل ایران برای همیشه رخت بربست، 

، در «ادوارد کوتون»ر دهد که در خلیج فارس تجارت کنند. همچنین سِ اروپا اجازه می
 شود. میالدی مأمور دربار ایران می 1628سال 

در عهد صفویه، بجز مراودت با انگلستان و مخاصمت با پرتغال، دولت دیگری که 
ی روسیه بود امپراطورایران داشت، گذشته از دولت عثمانی، دولت  مطامع استعماری در

رفت. ازمیان  که به علت نزدیکی روزافزون با مرزهای ایران مطامع آن رو به توسعه می
تزارهای روسیه، نخستین کسی که رو به مرزهای ایران آورد، پتر کبیر بود. وی پس از 

در سال  متوجه ایران شد. ،مریق1123 میالدی یعنی1711نگ با عثمانی در سال ج
از دربار پتر مأمور  4«می والینسکیآرتُ»شخصی به نام  ،مری(ق1127)یالدی م 1715

سفارت دربار شاه سلطان حسین صفوی شد و موظف بود عالوه بر ایجاد رابطه با دربار 
الجیشی به عمل آورد.  شمالی به خصوص گیالن تحقیقات سوقایران راجع به صفحات 

یش خود در گرجستان و ارمنستان ایجاد ی هم کاین جریان تزار روسیه با امرا مقارن
 رابطه کرد و خود را کم و بیش حامی نصارای گرجستان و ارمنستان معرفی نمود.

پترکبیر به بهانۀ  ،(.ق1135محرم ) ها بر دربار ایران مسلط شدند که افغان هنگامی
های مه و در ماه به خاک ایران را گذاشت اندازی بانی از سلطنت صفویه بنای دستیپشت

و « نیترنوکورود»از راه ولگا به  ،(ق.1135االول  مصادف با صفر و ربیع)و ژوئن آن سال 
به شهر دربند که در خاک ایران بود از آنجا به حاج طرخان رفت و از راه خشکی و دریا 
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 ،حدود یکصد هزار نفر و پیاده و قزاق در هحمله برد و در این حمله با قشونی از سوار
وبید و یعنی لشکریان محلی آذربایجان و گیالن را به سهولت درهم ک ،تنها نیروی ایران

میالدی مردم  1723شهر رشت را گشود و در ژوئیه  (ق.1135صفر )1722در نوامبر 
ای بین  عهدنامه «پترزبورگ سن»، در 1723باکو تسلیم شدند و در سپتامبر سال 

 صفوی و دربار تزار امضاء شد و تزار متعهد گردید که به شاه طهماسبایران  ۀفرستاد
، مالکیت (جاودان)تا  ،یاری کند و نیرویی به مدد او بفرستد، به شرط اینکه پادشاه ایران

نواحی دربند و باکو و والیات گیالن و مازندران و استرآباد را به دولت روسیه واگذار 
خصوص توجه خود را به سواحل شرقی خزر و نشد و ب ر کبیر به این حدود قانعپت کند.

شخصی را مأمور کرد ، (ق.1128) یالدیم1716آسیای میانه منعطف نمود و در سال 
یکی در مصب سابق رود جیحون و یکی در جایگاه کنونی شهر  ،دو قلعه

بسازد، و سپس نزد خان خیوه برود و او را قانع کند که قیمومیت  5«کراسنوودسک»
را بپذیرد و راه تجارتی روسیه به هندوستان را برای بازرگانان روس مجاز بداند. روسیه 

لیکن پتر و سربازان او در این مأموریت ناکام گردیده و سفیر روس به شکل فجیعی کشته 
 شد و نقشۀ دربار روسیه برای مدت یکصد و پنجاه سال در این صفحات به تأخیر افتاد.

های سهمناک او در مرزهای شرقی و غربی ایران و جنگدر تاریخ  با ظهور نادرشاه
های خود برداشتند و قرارداد خود را با طهماسب دوم ها ناچار دست از موقعیت ، روسکشور

ه به دست فراموشی جبری سپردند. در دورۀ افشار و زندیه روابط سیاسی ایران با اروپا ب
تمام این دوره ایران را فراگرفته بود، ای که در  های پیوستهحالت تعلیق درآمد و بر اثر جنگ
گردید. در دورۀ  فقسیاحان خارجی در ایران مدتها متوروابط تجارتی با اروپا و گردش 

نمایندۀ دولت انگلیس در خلیج فارس موفق  6«ویلیام اندریو پرایس»خان زند، کریم
مستر  خان را در ایجاد کارخانه در بوشهر جلب نماید و شود رضایت خاطر کریم می
ن تجار انگلیسی مجاز شود. برحسب این فرما ، در بوشهر مقیم می7«رویسژبنجامین »

 خود در بوشهر را در سایر نقاط کشور به فروش برسانند. شوند متاع می
مؤسس آن  فقط الزم است گفته شود که قبل از شروع سلطنت قاجاریه و

ودند کم و بیش های محلی مسیحی که تابع ایران بنشین آغامحمدخان، حاکم
دربار روسیه قرار گرفتند و به خصوص گرجستان و پادشاه آن  ۀالحمای تحت

شده بود، و در آغاز کار  یهسکاترین دوم ملکۀ رو ۀالحمای تحت «هراکلیوس»
حملۀ او به گرجستان برای اعادۀ نفوذ در گرجستان به عمل آمد. از طرف  ،امحمدخانغآ

، نفوذ خود را در هند بسط داده شروع کار قاجاریهکمپانی هند شرقی انگلیس در دیگر 
 ای درمرزهای شرقی ایران به وجود آورده بود. و مسئلۀ تازه
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جانبه بود، یعنی دول ای یک دورۀ صفویه با اروپا رابطهبه طور کلی روابط ایران در 
 کردند به عناوین مختلف از اوضاع اروپایی در ایران مطامع استعماری داشتند و سعی می

یان ئپا و وضع زندگی اروپااحوال ایران مطلع شوند. حال آنکه دولت ایران از اوضاع ارو و
 اطالع بود و توجهی به مطامع خاص ایشان در ایران نداشت. بیکامالً 

 

 روابط ایران در دورۀ قاجاریه با بیگانگانـ  2
را برای  ،«نوالریا»برادرش  ،کارۀ دربار همه 8«پالتون زوبف»در زمان کاترین دوم، 

 یالدیم 1796اواخر فوریه تصرف ایران و ایجاد رابطه با هندوستان نامزد کرد. در 
کرد که در ماه  از پترزبورگ رهسپار شد و وعده می «لریان زوبفوا» (.ق1210شعبان)

هزار  با سی 9سپتامبر همان سال در اصفهان باشد. والریان و سردار دیگر روس کارساکف
هنوز در آنجا بودند. دربار کاترین متوجه  1796ند و در سپتامبر سال سپاه تا باکو آمد

در باکو ماند تا در نوامبر سال  «فبوالریان زو»ضعف نقشه و غیر عملی بودن آن شد و 
کشی به ایران را موقوف جدید فوراً لشکر امپراطور «پاول»کاترین درگذشت و  1796

ران به خود عنوان سلطنت ایران داد و در ته 1209القعده  محمدخان در ذیساخت. آغا
در همان سال به گرجستان حمله برد و جنگ معروف گرجستان و شکست 

کاترین موجب لشکرکشی والریان زوبف شد که شرح  ۀالحمای پادشاه تحت «هراکلیوس»
به سلطنت ایران رسید رابطۀ  شاهفتحعلیکه  و سرانجام آن گذشت. بنابراین هنگامی

حالت خصومت داشت و دربار روسیه مصمم بود مرزهای جنوبی خود را ایران و روسیه 
به ضرر ایران توسعه داده و به مرزهای هند که مورد توجه تمام دول استعماری بود 

 نزدیک شود.
 

 روابط ایران و فرانسه
و سپس مستعمره  که انگلستان در هند شروع به ایجاد نفوذ فرانسه از زمانی

 ،مریق 1008برابر  یالدیم 1600ستان برای اولین بار در سال )انگل ساختن آن را کرد
 یالدیم 1503ها در سال  اندازی در هند کرد و قبل از آن فرانسوی شروع به دست

دول  تمام (90، جلد اول، ص. تاریخ معاصرایرانسعید نفیسی، ـ  اقداماتی کرده بودند
 .ندارزش برآمدر بلعیدن این قطعۀ با استعماری اروپا در صدد مشارکت د

توجه خاص قرار گرفت و  دایران که بر سر راه خشکی هندوستان قرار داشت مور
دولت روسیه عالوه بر قصد توسعۀ مرزها در قفقاز نظر خاص به هندوستان داشت. 

حمله به هند به خاطر عاجز کردن  ۀنقش ،ور جهانگشای فرانسهطامپرا ،ناپلئون اول
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عد مسافت بین برای فرانسه را مطرح کرد، و علیرغم بُدولت انگلیس و ایجاد مستعمره 
برای انجام  ،های متعدد در اروپاو قدرت دریایی انگلیس و گرفتاری فرانسه و هندوستان

 این نقشه دست به عمل زد.
خان به گرجستان اطالع داشت و به مدامحغآ ۀناپلئون از لشکرکشی مظفران

شده بود که ایران دارای قدرت هندگشایی نادر موجب این گمان خصوص خاطرۀ 
اندیشید سپاهیان ایران مشغول  که ناپلئون چنین می نظامی قابل توجهی است. هنگامی

یالدی م1813تا  مری(ق1218یالدی )م1803جنگ با روسیه بودند که از سال 
  ادامه داشت.  مری(ق1228)

الکساندر اول  ناتوانی خود را در برابرکه  شاهفتحعلی، در نخستین مراحل این جنگ
د از ناپلئون که از اختالف او با روسیه خبرهایی داشت برآمدر صدد  تزار روسیه حس کرد

ای به ناپلئون نوشت و از او  نامه مریق 1219کمک بخواهد. به همین مقصود در سال 
خواست که در بهار آینده که وی به جنگ روسیه خواهد رفت ناپلئون هم از سوی خود به 

جای خود بنشانند. نتیجه این شد که ه د تا هر دو متفقاً دولت روسیه را بروسیه بتاز
را که خاورشناس جوانی بود مأمور کرد از راه ترکیه به ایران بیاید  10«ده ژوبرآمِ»نخست 

 را در پی او فرستاد.  11«وئروم»ودان ژنرال جو سپس آ
ای از ناپلئون  رسید و نامهو زودتر به ایران ئروم ،عثمانی بر اثر زندانی شدن ژوبر در

پاریس نوشته بود.  در (.ق1219) میالدی1805مارس  30آورد که در شاه  برای فتحعلی
ژوبر در مأموریت خود موفق شد و  سپس ژوبر با نامۀ دیگری موفق به مالقات شاه شد.

را  12«فینکن اشتاین»مقدمات اتحاد ایران با فرانسه را فراهم ساخت و عهدنامۀ معروف به 
 1807مه  4خان حکمران قزوین به سفارت ایران در ابالً میرزا محمدرضامتق مطرح ساخت.

اشتاین در خاک لهستان موفق به مالقات ناپلئون شد و سرانجام  در فینکن (1222صفر)
به امضای طرفین قرارداد رسید و دراین  1807ماده در مه  16در  «شتاین فینکن»عهدنامۀ 

کمک مستشاری و نظامی ، حق وابستگی گرجستان به ایران ،و دولتقرارداد، صلح دائم د
اتحاد  ،ها و قطع هرگونه روابط با آنها بستن بنادر ایران به روی انگلیس ،فرانسه به ایران

، حمله به هندوستان، حق عبور برای لشکریان فرانسه از ایران به جنگی علیه روس و انگلیس
 .13افقت طرفین قرار گرفته بودایجاد روابط تجاری مورد موو هند، 

فقط این نتیجه را داد که هیئت نظامی و  «شتاین فینکن»اما عمالً قرارداد 
 «گاردان»به ایران آمد.  14«گاردانکلود ماتیو کنت دو »ریاست ژنرال مستشاری تحت 

ت سیاسی و جغرافیایی ایران ای از موقعی در دستور عملیات خود در ایران خالصه
رابطۀ سیاسی ایران و فرانسه را زیر نظر  ،ریاست هیئت نظامی عالوه برت و شدا می
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  دوازده ۀعد مجاز بود که مطابق قراردادهایی برای تجهیز یک «گاردان»داشت. 
 هزارنفری از فرانسه اسلحه خریداری نموده و در ایران اقدام به ریختن توپ بنماید.

سیاسی و چهارده تن  ین اعضات  دارای پانزده «گاردان»ت سیاسی و نظامی ئهی
الوه ع «گاردان»، 15های مختلف برای تربیت و ایجاد سپاه منظم ایران بود از رشتهافسر 

های جنوب هندوستان( تماس بگیرد و امکان  )راجه« هاماهرات»بر این موظف بود با 
حرکت یک قشون بیست هزارنفری فرانسوی را از ایران بررسی نماید. از اقدامات هیئت 

ریزی اصفهان و ایجاد سه مرکز تعلیمات در  تأسیس کارخانۀ توپ «گاردان»نظامی 
سال و دو ماه که این هیأت در ایران بود به  تبریز و اصفهان بود که در مدت یک ،تهران

هزار سرباز ایرانی اشتغال داشتند. در آن زمان حتی لباسهای پیاده  تعلیم و تربیت چهار
های ارتش ناپلئون تقلید کردند و صفوف مختلف را از روی لباس ه و توپخانۀ ایرانو سوار

نظام »نظام را از روی همان سازمان ارتش ناپلئون ترتیب دادند و این را در آن زمان 
گذاشتند. همچنین قراردادی برای خرید بیست هزار تفنگ و پنج هزار  نام« جدید

صص فنی بسته شد که گویا متخ پانزدهجای فشنگ و تحویل  دو هزار و پانصدفشنگ و 
 هیچگاه فرصتی برای اجرای آن دست نداد.

های مفصل بین هیئت سیاسی فرانسوی با هیئت سرانجام پس از کشمکش
)هنگامی که  1807که در تاریخ ژوئیه  16قرارداد صلح تیلسیت ،انگلیسی و رقابت شدید

جنبۀ عملی قرارداد  ین روسیه و فرانسه به امضاء رسید،در راه ایران بود( ب «گاردان»
شتاین را ملغی ساخت و رابطۀ ایران و فرانسه را در این مرحله با شکست مواجه  فینکن

موظف شد خود را با وضع تازه توجیه نماید و  «گاردان»ساخت. سرانجام پس از مدتی 
 را فراهم سازد.  موجبات صلح بین ایران و روسیه

از  هستیم. طت بین ایران و روسیهدر وسا «گاردان»های س شاهد فعالیتاز آن پ
مأموریت داشت با ایران به کمک وساطت  طرف روسیه در این زمان کنت ژنرال گوداویچ

بلکه  ،سرانجام فرانسه نه فقط در جنگ با روسیه متحد ایران نشد صلح کند. «گاردان»
 مریق1228حتی در مذاکرات صلح نتوانست میانجی شود و پس از دهسال جنگ در 

بین ایران و روسیه  گلستانقرارداد معروف سرانجام با وساطت انگلستان  ،(.م1813)
در ایران گذاشت  «گاردان»هیئت  ـ از نظر تأثیر اجتماعی ـ ای که نتیجه منعقد شد.

نسبتاً قابل توجه است. فرانسویان عضو این هیئت موجبات آشنایی ابتدایی ایران را با 
 و بیش به اروپا باز شد.  مایرانیان از این زمان کاوضاع اروپا فراهم آوردند و پای 

ریزی اصفهان در روز والدت  رخانۀ توپار کیفابویه افسر فرانسوی مسئول و مد
ساخته شده را به مردم عرضه کرد و های لیرغم کارشکنی عمال انگلستان توپاپلئون عن
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ن و مساوات طی جشنی با مردم اصفهان از مفاخر کشور خود سخن گفت و شرحی از تمد
  اقت افراد در فرانسه بیان داشت.یه به لجدر میان مردم و عدالت و تو

 ،به دنبال شکست سیاسی هیئت فرانسوی و یأس دربار ایران از همکاری با فرانسه
می مت صدارت عظس و ودسیاست اتحاد با فرانسه در دولت ایران ب ۀفیع که نمایندش میرزا

 داشت معزول گردید.
 

 ن با انگلستانروابط ایرا
که دربار ایران به فرانسه نزدیک شود و ناپلئون در جلب شاه ایران  پیش از آن
جان » رها کوشیده بودند او را با خود موافق سازند. قبل از ورود سِ بکوشد، انگلیس

خان از جانب حاکم علیبه نام مهدی ،هند به ایران، نمایندۀ حکومت انگلیس17ِ«ملکم
دربار لندن کمپانی  (ق1215)م 1800ر ایران شده بود و در سال بمبئی مأمور دربا

یر به عنوان سف «جان ملکم» رهندوستان را وادار کرده بود سفیری به ایران بفرستد و سِ
. چون امیدوار نبودند که گفتگوهایی آغاز کرده بود کمپانی هند به ایران آمده و

نظرشان رسیده بود که دولت  تدبیری به ،شاه تنها به مذاکره قانع شودفتحعلی
شاه را بدینگونه بترسانند. اما انگلستان، جزیرۀ قشم را در خلیج فارس بگیرد و فتحعلی

و مبالغ گزافی هدایا و رشوه به شاه  «جان ملکم» رجای آن سِه و ب نشد یاین نقشه عمل
نگ ایران وقوع جبا درباریان داد و بیش از دو میلیون روپیه در آن سفر خرج کرد. لکن 

و روس نحوۀ روابط ایران و انگلیس، به علت دخالت فرانسه در اوضاع سیاسی ایران، 
کرد که دولت ایران در  . سیاست انگلستان در این ماجرا چنین اقتضاء مییافتتغییر 

جنگ با روسیه تضعیف شود اما به صرفۀ انگلستان نبود که روسیه بتواند همواره 
 ب توسعه داده و منابع حیاتی انگلستان را تهدید نماید.جنوسمت مرزهای خود را به 

انگلستان از نفوذ سیاسی فرانسه در ایران بسیار ناراضی بود و همواره در  ،همچنین
شتاین روابط ایران و انگلیس  عهدنامۀ فینکن یکرد. پس از امضا راه آن کارشکنی می

 روابط خود را با انگلستان ،سخت تیره شد و ایران به موجب تعهدات خود در آن قرارداد
کرد که دولت پوشالی  کامالً منقطع ساخت. از طرفی منافع انگلستان ایجاب می
آمدند،  ها در آن جلو می افغانستان را بین قلمرو خود و آسیای میانه که هر روز روس

یران خارج شود. لذا ا ۀاز زیر سلط قسمتکار الزم بود که این  حایل سازد و برای این
انگلستان انجام شد که همواره هایی در افغانستان به کمک طغیانها و سلسله جنگیک 
تحت فشار انگلستان، افغانستان  ناصرالدین شاهگردید تا سرانجام در دورۀ  پیروزایران 

شاه از خان در سفارت خود به دربار فتحعلی کامالً از حیطۀ دولت ایران خارج شد. ملکم
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و موفق به انعقاد معاهدۀ تجارتی و سیاسی با ایران شد که خالء موجود استفاده کرده 
 شاه رسید.  یبه امضا 1801در ژانویه 

افغانستان به هند را )که رعایای اعلیحضرت  ۀمطابق این قرارداد دولت ایران حمل
پیکر خود درهم خواهد شکست و انگلیس را در  پادشاه انگلیس هستند( با قشون کوه

قویت خواهد کرد و در جنگ با افغانستان پشتیبان انگلیس جنگ با دولت فرانسه ت
خواهد بود. همچنین ایران به فرانسه اجازۀ ورود قوا در سواحل خود را نخواهد داد و 

تأمین خواهد مورد نیاز ایران را  ۀد دولت انگلیس اسلحوچنانچه فرانسه به زور متوسل ش
 اثر ماند. انسه این قرارداد عمالً بینزدیک با فر ۀایجاد رابط کرد. چنانچه گفته شد با
دۀ و از طرف ناپلئون به ایران آمد، دولت انگلستان نماینئکه روم به هرحال هنگامی

نامی، کنسول  18«جونز»مستر  ،رسمی به ایران ترین مأموردائمی در ایران نداشت و نزدیک
که  مده بود. هنگامیانگلستان در بغداد بود. چنانچه اشاره شد قبل از او ملکم به ایران آ

رجوع کرد تا پیشنهادات  «جونز»و رسید، دربار ایران به ئپیشنهادات فرانسه توسط روم
لکن انگلستان جز اتالف وقت در این زمان کاری انجام  ،انگلستان را مورد بررسی قرار دهد

نقش  ،«شتاین فینکن»پس از شکست رابطۀ ایران و فرانسه و لغو عملی معاهدۀ  نداد.
 است انگلیس در ایران قابل توجه گردید. سی

ترک  ران با انگلستانیادر ایران با آنکه ظاهراً دولت  «گاردان»در طول توقف 
بودند.  همچنان کسانی هواخواه منافع انگلستان شاهفتحعلیرابطه کرده بود، در دربار 

ۀ ایجاد روابط این هواخواهی به چند دلیل بود: اول رابطۀ ممتد تجاری ایران و هند الزم
ها  ی راجهبا انگلستان بود، دوم پیشرفت قدرت و نفوذ انگلستان در هند و سقوط پیاپ

انداخت و سوم هدایا و پول انگلستان درباریان طماع را از  ها میرعب انگلستان را در دل
 بد عادت کرده بود.  جان ملکم راولین سفر سِ

او خواستار اتحاد  با فرانسه بودند و دربار  از رجال دولت ایران شخص عباس میرزا
و قدرت عباس میرزا و دربار او نقش قطعی در سیاست ایران داشت. عباس میرزا حتی 
پس از مأیوس شدن از فرانسه طی چند نامه خواستار دوستی دولت اتریش و صدراعظم 

ار شفیع صدراعظم( خواستجز میرزاه شده بود. لکن بقیۀ درباریان )ب« پرنس مترنیخ»آن 
 دوستی انگلستان بودند. 

تازۀ انگلستان  ۀشد نمایند که قطع رابطۀ ایران و فرانسه نزدیک می هنگامی
انگلستان به سواحل  ۀبه ایران آمد و دربار ایران از ترس حمل 19«بریج جونزرد ورفاه»رسِ

فیع با میرزا ش «جونز»یرفت. سرانجام خلیج فارس علیرغم مفاد قرارداد با فرانسه او را پذ
 م1809در تاریخ مارس  الدوله خان امینحاجی محمدحسینو  معتمدالدوله صدراعظم
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ای منعقد ساخت. در این قرارداد ایران تعهد کرده  ، معاهده(ق1224الحرام  محرم 25)
دولتی اجازۀ عبور قشون از ایران ندهد و انگلیس نیز متعهد شده است   است که به هیچ

وپایی حمایت نماید. این حمایت به صورت ارسال قشون و یا از ایران در جنگ با دول ار
مادۀ پنج  منصبان. در به عالوه توپ و تفنگ و صاحب ،یک مساعدت مالی خواهد بود

این قرارداد با اجازۀ شاه، به انگلیس، حق داشتن قشون در جزایر و بنادر سواحل ایران 
ترغیب به ادامۀ ستان ایران را دولت انگل ،گاردانداده شده است. پس از بازگشت ژنرال 

ین بقایای قدرت ایران در این جنگها از دست رفت. دراین و آخر جنگ با روسیه کرد
ند. حتی انگلستان با انسوی، افسران انگلیسی وارد شدجای افسران مستشار فره ها بجنگ

ت قراردادی بست که چنانچه با روسیه وارد جنگ شود، مبالغی به او پرداخ شاهفتحعلی
خواهد شد و چون ایران وارد جنگ شد، انگلستان عمالً هیچ کمکی به ایران نکرد تا در 

خود واسطه شده و تمام مفاد عهدنامه به ضرر ایرانِ شکست خورده  (گلستان)قرارداد 
دورۀ دوم ایران و روسیه های نقش دولت انگلستان در جنگتنظیم شد. همچنین است 

 گردید. م.[1828ق./1243] نچایانامۀ ترکم نعقاد صلحکه منجر به ا (ق.1243تا 1242)
 

 با روسیه روابط ایران
در صفحات قبل به تجاوز تزار پترکبیر به مرزهای ایران صفوی و اشغال نواحی 
قفقاز و آذربایجان و گیالن از طرف سپاهیان روس و انعقاد عهدنامه با طهماسب دوم، 

این عهدنامه عالوه در همین عهدنامه است.  اشاراتی شد. اولین عهدنامۀ ایران و روسیه
های اشغالی و اظهار دوستی و مودت ردن ایران از حقوق خود در سرزمینبر صرفنظر ک

هایی شده است. این بینی بط سیاسی پیشراجع به مبادالت تجارتی و ایجاد روا ،دولتین
 وسیه امضاء شده است.بین ایران و ر یالدیم 1723عهدنامه  به سال 

در شهر رشت به تاریخ فوریه  امۀ دیگری شش سال پس از عهدنامۀ اولعهدن
ان بر ایر ،مریق1142تا  1137بین اشرف افغان که از  (.ق1141مطابق با )م. 1729

پادشاهی  ،(.ق1140ـ1143) .م1727ـ1730روسیه که از امپراطورمسلط بود و پتر دوم 
ها به نفع آنها از  اشغالی روس هایشده. در این معاهده تمام سرزمین کرده است، بسته

این قرارداد در مورد  9و  8و  7و  6طرف ایران به رسمیت شناخته شده است. در مواد 
 روابط دولتین در امور کنسولی و حقوق تجاری بیش از قرارداد قبل بحث شده است. 

بین نادرشاه به نام طهماسب میالدی  1732ژانویه  21عهدنامۀ سوم در رشت در 
 (1730ـ1740) یس روسیهامپراطور «آنا ایوانوونا»ان پیشکار شاه طهماسب دوم با خ قلی

های مالی ها و اظهار زیان اغتشاشات افغان در این عهدنامه پس از شرح امضاء شده است.
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برای بازرگانان روسی مقیم ایران در این ماجرا و اظهار خرسندی از دفع این غائله و 
و والیات الهیجان و رانکوه  ،ماه کرده است پس از یک دولت روسیه تعهد ،ایجاد نظم

استرآباد و  گیالن و ،د. و پس از پنج ماه از تاریخ امضاءمتعلقات آن را به ایران واگذار
لیه شد و س از چندماه اغلب نواحی اشغالی تخسایر نواحی کنار رود کور و در نتیجه پ
است که نواحی آن طرف رود کور تعهد شده  ،به محض رفع نگرانی از اغتشاشات ایران

کندکه والیات بازیافته را به هیچوجه در  و متقابالً ایران تعهد می ندرا به ایران واگذار
و  3همچنان در مواد  اختیار دولت دیگری قرار ندهد و از دوستی با روسیه دریغ ننماید.

وافی بحث شده و  امور تجاری اتباع به قدر در مورد رفتار متقابل دولتین در 6و  5و  4
پادشاه گرجستان را پس از « واختان»ایران تعهد کرده است دارائی  شاه 8در مادۀ 

 بازیافتن گرجستان به او بازگرداند. 
 در زمان اوج ،1147مطابق شوال  1735در مارس  ،عهدنامۀ چهارم در گنجه

« نوونااویآنا ا» نادرشاه منعقد شده است. این قرارداد پس از فتح داغستان بین او و قدرت
در این قرارداد دولت روسیه متعهد گردیده است در اسرع وقت  .به امضاء رسیده است

و طرفین در مقابل  یه نموده و به پشت مرزها بازگرددقلمرو ایران را در زمان صفویه تخل
موارد همکاری طرفین در امور تجاری و رفتار  اند. ترکان عثمانی متعهد به همکاری شده

روابط ایران  ]بحران[بل با اتباع که در قراردادهای قبل بوده تجدید گردیده است. سپس متقا
شود، و  گذشت تجدید میمحمدخان قاجار به گرجستان که شرح آن و روسیه با حملۀ آغا

 گردد. های ایران و روس فراهم میمقدمات جنگ
 

   و روس های ایرانجنگ
دوباره حکومت گرجستان متمایل  ،محمدخانۀ آغاپس از تاخت و تازهای بیهود

 (.ق1214) .م1799در سال  «هراکلیوس»پسر  «گئورکی»به روسیه شد، تا آنجا که 
روسیه را به عنوان پادشاه  امپراطورروسیه امضا کرد و  امپراطورای با پاول  عهدنامه

خاک روسیه اعالم کرد و در  ورسمی گرجستان پذیرفت. پاول رسماً گرجستان را جز
با ورود سپاهیان روسی به گرجستان  (.م1801)اول  «الکساندر»اه اول پادشاهی چند م

روسیه شد و ژنرال  وگرجستان، عمالً این سرزمین جز ۀالسلطن و حذف مقام نایب
باشد( به  می «اینپکتور» ۀمعروف ایرانیان که مقلوب کلم «اشپختر») 20«تسیتسیانف»

ـ شش ماه اول سلطنت خود ه در پنج شافتحعلیفرمانروایی گرجستان منصوب شد. 
توانست در آن سوی ارس  هایی در داخل مملکت بود و نمیگرفتار شورشها و طغیان

کاری بکند. به هرحال اولین برخورد ایران با روسیه در شهر گنجه رخ داد که حاکم آن 
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شد. سپاهیان روس  گرجستان محسوب می وایران بود و قبالً مدتی جز ۀدست نشاند
را محاصره کردند و از تهران برای حاکم کمک ارسال شد. اندکی پس از این  گنجه

وقایع اختالف ناپلئون با روسیه درگرفت و آنچه در روابط ایران و فرانسه شرح آن آمد، 
سرانجام گنجه  باشد. سازد و احتیاج به تکرار آن نمی وضع سیاسی ایران را مشخص می

شاه در فتحعلیبه سوی ایروان روان شد. « فتسیتسیان»ها درآمد و  به تصرف روس
السلطنه در چهارده صفر  میرزا نایبدید و عباستهیه لشکرکشی مفصلی  1218ذیقعده  
ایران و شرح جنگهای  با لشکریان خود از تبریز به سوی ایروان رهسپار شد. قمری1219

ران و روسیه به آن روس از حدود این تاریخچه خارج است و فقط برای بیان روابط سیاسی ای
 کنم.  اشاره می

ها در  روس  جنگهای دوساله چندان به ضرر ایران نبود و لشکرکشی ۀنتیج
« دربند»ها ۀ جنگای نداشت. لیکن در آخر این دور به گیالن برای ایشان نتیجه مریق1220

ها به نواحی خزر و آذربایجان مسلط شدند.  ها درآمد و با این فتح روس به تصرف روس
به طول  ،بیش از ده سال ،1228ها تا سال ها به دنبال متارکات و جنگ ا روسشمکش بک

به میانجیگری  (گلستان)قرارداد  ،یالدی(م1813اکتبر 12) مریق1228شوال  29کشید. در 
گاه گلستان امضاء شد. نمایندۀ ایران برای امضاء میرزا ابوالحسن ایلچی و لشکرانگلیس در 

رتیسچف بوده است. در این قرارداد مرزهای ایران و روسیه دقیقاً معلوم نمایندۀ روسیه ژنرال 
مرزی را فراهم آورد. این قرارداد در یازده فصل تنظیم شده است  اتنشده و مقدمات اختالف

سفیر انگلستان در دربار تهران در موقع امضاء حضور داشته است. اساس  «کور اوزله»ر و سِ
بوده، یعنی نواحی که تا آن تاریخ به  21«استاتوکو»الملل  بین این قرارداد به اصطالح حقوق

 یک از طرفین است به دست خودشان بماند. دست هر
کند از حق پادشاه ایران و فرزندان او در  روسیه تعهد می امپراطوردر فصل چهارم 

کشتی جنگی در بحر  داشتنِ سلطنت ایران همواره جانبداری نماید. در فصل پنجم حقِ
منحصر به دولت روسیه است و در فصل هفتم و هشتم و نهم و دهم از نحوۀ روابط  خزر

 تجاری و گمرکی و روابط متقابل بحث شده است.
 

   های ایران و روسدورۀ دوم جنگ
قرارداد گلستان سیزده سال صلح را محفوظ داشت. عدم تعیین مرزهای روشن و 

بر دربار و تحریک دولت  روحانیانتوسعه طلبی تزار و خامی دربار ایران و احاطۀ 
دوره جنگ بین  ایران را به جنگ برای تضعیف این دولت، موجب بروز یک انگلیس

ایران و روسیه شد که از آغاز تا انجام زیان آن متوجه ایران بود و با انعقاد عهدنامۀ 
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با وساطت سفیر انگلیس، مرزهای ایران به  مریقهجری 1243در سال  ترکمانچای
موجود در آذربایجان محدود گردید و حق کاپیتوالسیون به روسیه داده شد و از حدود 

  .آن پس دربار ایران تحت نفوذ تزارها درآمد
 :کنیم را در این مقدمه نقل می  نظر به اهمیت عهدنامۀ ترکمانچای متن آن

 
   ترکمانچایمتن قرارداد 

فوریه  22به تاریخ  ترکمانچایعهدنامۀ صلح ما بین دولت ایران و روسیه در 
و شاهزاده عباس  «ژان پاسکویچ»توسط  این قرارداد .1243مطابق پنجم شعبان  1828

 میرزا به نمایندگی دو دولت امضاء شد.
از امروز به بعد مابین اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت  ـفصل اول 
ضرتین صلح و  روسیه و نیز مابین ممالک و وراث و اخالف و اتباع اعلیح امپراطور

 برقرار خواهد بود. امالدو وداد و مودت کامله علی
که به سعادت امروز به اختتام  ،طرفین معظمین ۀچون مخاصم ـ دومفصل 
دارد. لهذا طرفین چنین صالح  گلستان را باطل می ۀتعهدات عهدنام ،رسید

و  جای عهدنامۀ مزبور مواد و شرایط ذیل را که مبنی بر ازدیاده دیدند که ب
 مودت و صلح مابین روسیه و ایران است، برقرار نمایند.  ۀاستحکام روابط آتی

در فصل سوم و چهارم و پنجم حدود مرزی ایاالت ایران که به روسیه واگذار شده است که 
 ، شرح داده شده است.ربایجان به صورت فعلی تثبیت کردهایران را در آذ یالشم حدود مرز

الدولتین برای  رف کثیره که از این جنگ بینتالفی مصا محض ـفصل ششم 
مملکت روسیه حاصل شده و در عوض خسارات و ضررهایی که بدین جهت به 

شوند که وجه  اتباع روس رسیده است، اعلیحضرت شاهنشاه ایران متعهد می
تی تأدیه کرده، مصارف و ضررهای مزبور را جبران نمایند. طرفین معظمین خسار

ارت را به ده کرور تومان رایج یا بیست میلیون منات نقره معاهدین این وجه خس
قساط و تضمین تأدیۀ آن در قرارداد دارند که ترتیب ا معین کرده و مقرر می

  مخصوصی مرتب شود. اعتبار و استحکام قرارداد مزبور به حدی خواهد بود کًانهُ
 در همین عهدنامه درج شده باشد. لفظ به لفظ
حضرت شاهنشاه ایران چنین صالح دیدند که حضرت اعلیچون  ـفصل هفتم 

ذا هایند، لموارث و ولیعهد فر اود رخیرزا همایون فرزند ماشرف عباس 
لی یو م فروسیه محض اینکه نیات دوستانۀ خود را مکشو امپراطوراعلیحضرت 

نوع وراثت، خاطر اعلیحضرت شاهنشاه ایران  نرا که در مساعدت به استحکام ای
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، وارث و را شوند که از امروز شخص حضرت عباس میرزا د مینمایند، متعه
سلطان  ،ولیعهد دولت ایران شناخته و ایشان را از حین جلوس به تخت سلطنت

 ملکت بدانند. محقۀ این 
طور که به  د داشتنروس مثل سابق حق خواه یسفاین تجارت ـ مفصل هشت

های آن فرود آیند  کناره واحل آن سیر کرده و بهسآزاد در دریای خزر در امتداد 
رتی اتج . سفاینتاد خواهند یافدیران معاونت و اماشکست و غرق در  عو در موق

ایران حق خواهند داشت که به قرار سابق در بحر خزر سیر نموده و به سواحل 
امداد خواهد شد.  ک ومروس بروند و در صورت غرق و شکستگی هم به آنها ک

 زن آنهایی که بیرق نظامی روس دارند اوهای جنگی چباب کشتی راما د
ب این ند، حال هم بدین سبا هحر خزر را داشتباالیام به انفراد حق سیر در  قدیم

واهد بود. بطوری که به غیر از دولت روسیه خها امتیاز منحصر به همان کشتی
  ین جنگی در دریای خزر داشته باشد.اکه سف تدیگری حق نخواهد داش تدول

این فصل از روابط دیپلماتیک و نحوۀ رفتار محترمانه با نمایندگان  رد ـ مفصل نه
 ه است.داسی بحث شسی

مختار طرفین  یجارتی مابین وزرات نامۀ در این فصل از انعقاد مقاوله ـفصل دهم 
ولت دایران به  هلیحضرت پادشاع، و اتساه دو توسعۀ مناسبات بازرگانی بحث ش

باشد،  مفع تجارتی الزناابق هرجا که جهت مالس د که کمافینده روسیه حق می
ی الشوند این کنسول و وک به آنجا کنسول و وکیل تجارتی بفرستد و متعهد می

تبع هریک زیاده از ده نفر نخواهند بود از حمایت و احترامات و  تجاری را که من
 د سازند.نم ست بهرهاو رسمیت آنه تمسامتیازاتی که الزمۀ 

ه بین مورد حق دارند که اموال و امالک خود را افین در رطاتباع  ـفصل یازدهم 
ه به مبایعه یا معاوضه برسانند و سه نفر از حکام سابق ایران در نواحی ادلخو

 قفقاز از این قاعده استثناء شدند.
 از معاوضه و استرداد اسرا بحث شده است. ـسیزدهم  لفص

ورۀ دسیاسی و نظامی دولت ایران حق دارد که پناهندگان  ـفصل چهاردهم 
 نکند، و ایشان را از نواحی مرزی دور نگه دارد. ردمست اجنگ ر

تمام اهالی آذربایجان به موجب این ماده از تعقیب و مجازات  ـفصل پانزدهم 
 اند. دولت ایران به علل همکاری و کردار و نیات ایشان در دورۀ جنگ معاف شده

 قرارداد است. مالدر مورد تشریفات رسمی اع ـفصل شانزدهم 
 که به موجب فصل به امضاء رسید،  9در  وست این قرارداد، قرارداد تجارتیبه پی
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که بیشتر یکطرفه است و بعدها در دورۀ )آن تسهیالتی برای امور تجارت بین دولتین 
ای که پیش آمده بود و منافعی برای ایران ایجاد  شاه به علت وضع تازهمظفرالدین

 فراهم شده است.   (امۀ دیگری تجدید شده استن هکرد با مقاول می
مفصالً از نحوۀ قضاوت کنسولی روس در ایران بحث  هفتم و هشتم هایفصلدر 

شده است و به این وسیله روسیه در ایران دارای حق کاپیتوالسیون شد که در توسعۀ 
ان قرارداد نفوذ دول بیگانه نقش بسیار مهمی دارد. بعدها دول دیگر که خواستند با ایر

 ببندند این حق را برای خود کسب کردند. 
کبار و  یبجز مقاولۀ تجارتی صورت مجلس دیگری در باب تشریفات پذیرایی سفرا

ایران و  تاریخ روابط سیاسی) طرفین رسید یمأمورین سیاسی به همان تاریخ به امضا
 . (218تا  209ص. ج. اول، ص ،1336محمود محمود، انتشارات اقبال، ـ 19ـ قرن  انگلیس

قراردادیست  در تاریخ سیاسی ایران اینست که اولین ترکمانچایاهمیت معاهدۀ 
( و قسمتی از مهمترین ایاالت را گلستانکه مواد آن کامالً یکطرفه بوده )بجز عهدنامۀ 

این قرارداد عمالً ایران را تابع سیاست روسیه قرار داد، و از آن پس نفوذ ) منتزع نمود
سیه در ایران نفوذ اول بوده است و دولت روسیه اولین دشمن استقالل و دولت رو

ای  تمامیت ارضی و پیشرفت واقعی ایران گردید. این قرارداد در اذهان تأثیر تکاندهنده
  (.و ضددربار مستبد را فراهم ساخت ۀطلبانداشت و مقدمات بروز جنبش اصالح

به عنوان سفارت و استرداد  22«ایدُفگریب» ترکمانچایسال بعد از انعقاد عهدنامۀ 
و شورش مردم در  روحانیاناسرای گرجستان و ارمنستان به تهران آمد و بر اثر تحریک 

کشته شد. پس از این واقعه،  (آباد تهران محلۀ عباس) سفارت روس واقع در باغ ایلچی
و تزار که از شاه، خسرو میرزا، پسر عباس میرزا را برای تعذر به روسیه فرستاد فتحعلی

 ویز قرار دهد.انتایج کشمکش با ایران کامالً راضی بود، احتیاج ندید که این واقعه را دست
السلطنه متوفی، با پشتیبانی  میرزا نایب شاه، پسر عباسشاه، محمدپس از مرگ فتحعلی

دربار  ، به سلطنت رسید، و از این پسترکمانچایها به عنوان اجرای مفاد عهدنامۀ  روس
، که دستگاه تزار برچیده شد، تحت نفوذ روسیه 1917کم و بیش تا انقالب اکتبر  ،رانای

  قرار گرفت.
ها نقش محرک را داشتند.  های متعدد ایران به هرات، همواره روسدر لشکرکشی
شدند. علت  ها نقش مدافع هرات و موجب طغیان و شورش می چنانچه انگلیسی

به قلمرو انگلیس بوده است، و خواست انگلستان هواداری روسیه معلوم است که حمله 
هند و  ۀمبنی بر ایجاد دولت افغانستان به وجود آوردن یک دولت پوشالی بین مستعمر

 تزارها بوده است. ۀقلمرو روسی
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 نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان قبل از انقالب مشروطیت ـ  3
 ۀ نفوذران که توسعو توسعۀ روزافزون نفوذ روسیه در دربار ای پس از ایجاد

ها همواره با ایجاد عوامل موافق خود در دربار  اقتصادی آن دولت را در برداشت، انگلیسی
کوشیدند. نتیجۀ اقدامات ایشان از نظر ارضی جدا شدن  ایران در تضعیف دولت ایران می

ذِ . نفوریختگی و آشوب اداری در ایران بودافغانستان و بلوچستان و از نظر سیاسی درهم
ماندگی و ایجاد منافع برای  روسیۀ تزاری در دربار ایران جز نگهداشتن ایران در عقب

روسیه کاری انجام نداد. بنابراین ایران در نیمۀ دوم قرن نوزدهم در سکون مطلق قرار 
کردند، از هر  و عثمانی به سرعت رشد می رفت و هنگامی که کشورهای اروپاییگ

هایی دین شاه است که ایران ناچار حرکتاواخر دورۀ ناصرالپیشرفتی محروم بود. فقط در 
زم است، پس از اشاره به لشکرکشیهای ایران روابط کند. به هرحال ال به جلو می

 های استعماری را در ایران قبل از انقالب مشروطیت بررسی کنیم. دولت
ه میرزا )شاه آینده( را کشاه، محمدنگ ایران و روس، فتحعلیپس از پایان ج

کرد. عباس میرزا هم از تهران برای کمک به فرزند حاکم خراسان بود مأمور فتح هرات 
السلطنه در  میرزا نایب خود روانۀ خراسان شد. این لشکرکشی به علت مرگ عباس

عهدنامۀ فصل هفتم  میرزا، بنا به اند. پس از مرگ عباسنتیجه م برای ایران بی ،مشهد
، محمدمیرزا به عنوان ولیعهد انتخاب شد. یکسال بعد، شاهو تمایل فتحعلی ترکمانچای

شاه در سن شصت و هشت سالگی درگذشت. محمدشاه پس از ، فتحعلیمریق1250
هرات رفت. انگلستان از فتح  ۀسلطنت به تحریک دولت روسیه به محاصررسیدن به 

هرات توسط دربار ایران که تحت نفوذ روسیه بود سخت هراس داشت و مطابق با 
کرده بودند متعهد شده بود که در اختالف ایران و منعقد  شاهفتحعلیراردادی که با ق

های نظامی و مستشاری انگلستان به حاکم طرفی پیش گیرد. با وجود کمک، بیافغانستان
رفت، انگلستان برای ممانعت از سقوط هرات تصرف  هرات کار به نفع ایران پیش می

وستان تلقی کرد و به وسیلۀ رزمناوهای خود هرات را اعالن جنگ به حکومت هند
داد و ایالت فارس را به طغیان بر ضد جزایر خلیج فارس را مورد تعرض قرار  سواحل و

کرد و  دولت ایران برانگیخت. مقارن این زمان نیکالی اول تزار روسیه از قفقاز بازدید می
 رار فرستاد. انگلستان بناصرالدین میرزا را برای ابراز مودت به مالقات تز ،محمدشاه

ماه محمد شاه  9شدت عملیات خود افزود و ناچار محاصرۀ هرات پایان یافته و پس از 
 بدون اخذ نتیجه به تهران بازگشت. 

خان امیرکبیر و پشتیبانی دربار  میرزا به کمک میرزاتقیلدین، ناصرا1264در سال 
تعدد سلطنت به پادشاهی در میان مدعیان م ترکمانچایبه موجب قرارداد  ،روسیه
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رسید، امیرکبیر که سه سال و اندی در مقام صدارت عظمی باقی بود، دست به اقدامات 
ای در ایران زد که به موقع خود ذکر آن خواهد گذشت. یکی از اقدامات او  طلبانه اصالح

برقراری امنیت و ایجاد مرکزیت در دولت بود. امیرکبیر در برقراری امنیت به حمایت 
 های اصالحی اوتعدیل بودجه، که یکی دیگر از هدفجانب از یاغیان برخورد کرد. در ا

اعتراضات کلنل  اهای غیرقانونی را حذف کند، بخواست مستمری که می بود، هنگامی
مخالفت  اکرد. در اصالح سپاه و استخدام معلمین نظامی ارتش نیز ب برخورد «شیل»

روحانیت مشکالت عجیبی برای او فراهم شد، سیاسی مواجه شد. حتی در کاستن نفوذ 
الزمان در تبریز معجزه  انتشار دادند که بقعۀ صاحب ای[]شایعه که از این قبیل: موقعی

ای برخاست. امیر خواست آن فتنه را خاموش کند. از طرف یکی از  کرده، هنگامه
کرد.  مأمورین خارجی چهل چراغی بدانجا فرستاده شد که هیاهوی عامه را تشدید

در  را بشکند، باز مورد اعتراض کلنل شیل واقع گردید.«  بست»زمانی که خواست 
 برخورد های بسیار شدیدیو حمایت اجانب از آنها با مخالفتهای مذهبی اقلیتحمایت از 

ای شد... انگلستان در کارشکنی در  کرد. راجع به آقاخان محالتی نیز دچار گرفتاری تازه
کرد. در اوایل کار  را داشت و همواره جناح مخالف او را تقویت میمقابل امیر نقش اول 

دن میرزاآقاخان را بدون اجازۀ شاه به تهران شنید، فوراً امر به امیر خبر آمهنگامی که 
چنان صواب شمرد »بازگشت او به کاشان داد. میرزاآقاخان چون از این قضیه مطلع شد 

نجا به دربار شود تا امرا یس را دیدار کند و از آدولت انگل]نماینده و یا سفیر[ که نخست 
یش رند. دولت انگریز به خصمی ایشان جِکه اگر با او طریق مخاصمت را بسپ بدانند

چون وزیر مختار انگلیس به شکست قطعی ساالر  ،ساالر ۀدر مورد توطئ. 23«خواهد کرد
آنها بین امیر و ساالر پی برد، به معیت سفیر روس تواماً پیشنهادی کردند که با دخالت 

خان، که با دخالت نمایندگان خارجی در  تقیفقت رضایتبخشی برقرار شود، میرزاموا
حمدشاه به منتهی درجه رسیده بود، سخت امور داخلی و خارجی ایران که در دورۀ م

... فعالً این اقدام منافی مقام و  »ردی بدین عنوان داد: صریحاً جواب  نمود، مخالفت می
وجه راضی نیست از این طریق به ن به هیچاباشد و حکومت ایر ت دولت ایران میحیثی

اغتشاش خاتمه دهد و برای ایران بهتر است که اهالی مشهد را با وسایلی که در اختیار 
دارد آرام کند و اگر در این اقدام بیست هزار قشون تلف گردید به مراتب بهتر از اینست 

 .24«ای اجانب سر تمکین فرود آورده تسلیم شودهدخالتکه این شهر به وسیلۀ 
خصوص در ه ب ،او خواهانۀقتل امیر در واقع جز اقدامات وطنعلل سقوط و 

رات و قندهار نبود که برای موضوع خراسان و افغانستان و به اطاعت درآوردن ه
ن اصالحی امیر در ایرا تشکست سیاس های استعماری غیر قابل اغماض بود.سیاست
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های استعمار بوده است که در اول دورۀ ناصری مانع ایجاد یک بر اثر کوشش مسلماً
  سیاست صحیح ملی در ایران شدند.

آخرین کوشش دربار ایران که با وجود تحریک دولت روسیه جنبۀ ملی داشت، 
لشکرکشی به هرات و فتح آن در این دوره است. تصرف هرات دولت انگلیس را به 

های جنگی خود به سواحل ایران حمله نمود. جزایر ل با کشتیبه تعجی وحشت انداخت و
بوشهر و خرمشهر )محمره( قشون پیاده کرد. ناصرالدین  درساخته،  خارک را مسخر

ها نمود، ولی پیش از رسیدن او  شاه، میرزا محمد قاجار را مأمور جنگ با انگلیسی
هواز پیش آمدند و ناچار ها قوای محلی فارس و خوزستان را مغلوب نموده تا ا انگلیسی

دستور داد به توسط  ـ الدوله کاشانی خان امین فرخـ ایران به سفیر خود در پاریس 
سفیر ایران در پاریس  ( و1273)نماید، فرانسه، تقاضای صلح  امپراطورم، ناپلئون سو

معاهده را با دولت انگلیس امضاء کرد. به موجب این معاهده، دولت ایران استقالل 
ستان را به رسمیت شناخت و حقوق سیاسی قابل توجهی برای انگلستان به افغان

 ]کلی[ امضاء شده است. مفاد یالدیم1857رسمیت شناخت. معاهدۀ پاریس، در مارس 
 این قرارداد به شرح زیر است:
فصل سوم: رها کردن  ـ فصل دوم: تخلیۀ خاک ایران ـ فصل اول: صلح و مودت

ۀ هرات و افغانستان از طرف فصل پنجم: تخلی ـ عفونامهفصل چهارم:  ـ یران جنگیاس
فصل ششم: ترک دعاوی سلطنت بر هرات و افغانستان و عدم مداخلۀ ایران در  ـ ایران

فصل هفتم: اقدامات ایران در قبال تجاوز  ـ نستانامور افغانستان و استقالل هرات و افغا
 ـ گشت فوری آنها پس از غائلهایران و باز لشکرایاالت افغانستان مبنی بر حق خروج 

 ـ الوداد بین دولتین برقرار شود هفصل نهم: روابط دول کامل ـ فصل هشتم: آزادی اسرا
سیاسی  وقق: دولت انگلیس حفصل یازدهم ـ صل دهم: تجدید مناسبات دیپلماتیکف

 ـ یفصل سیزدهم: تجدید معاهدۀ تجارت ـ کند می ]حفظ[ سایر دول در ایران را کسب
 قرارداد. یفصل پانزدهم: تشریفات امضا ـ هاردهم: ترک مخاصمۀ فوریفصل چ

روبرو شد  یالدی(م1857)مقارن همین قضایا بود که انگلستان با قیام بزرگ هند 
خطر افتاد و ممکن بود که دولت ایران اگر نسبت به  سخت دردر هند  شو موقعیت

تفاده کند و زیر بار قرارداد قضایای جهانی آگاهی داشت، به نفع خود از این جریان اس
 پاریس نرود. لیکن قادر به چنین کاری نبود. 

اردوکشی سپاهیان »کند:  در مورد جنگ هرات، چنین اظهار نظر می «ایوانف»
های لیس و ایران که متعاقب آن در سالو جنگ انگ 1856ایران به هرات در سال 

، که طی آن شاه رن نوزده بود، به وقوع پیوست به منزلۀ آخرین واقعیت ق1857 ـ1856
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عه جریان نفوذ به و دولت او علیه یکی از دول اروپایی علناً  اقدام نموده و پس از این واق
سرمایۀ خارجی به ایران و تبدیل ایران به یک کشور نیمه « آمیزمسالمت»اصطالح 
 .25«شدشروع  مستعمره 

مات جنگی ایران در هرات در واقع این گفتار دور از حق نیست، هرچند که در اقدا
تحریک روسیه در کار بود. لیکن این واقعیت که روابط سیاسی و جریان نفوذ خارجی در ایران 

 غیرقابل انکار است. ،آید آمیز در میاز آن پس به صورت تجاوز اقتصادی و سیاسی مسالمت
 

 دورۀ نفوذ اقتصادی و امتیازات خارجی در ایران
ضعیف و دربار ایران به  ی دولت ایران به عنوان دولتیدر اواخر قرن نوزده میالد

عنوان دستگاهی وابسته به دول خارجی در دنیا منعکس شده بود و ثبات و سکون 
نمود. در  کالً یک کشور وابسته را در انظار مجسم می جتماعی که ایران را فراگرفته بود،ا

ازات از دولت ایران از چنین وضعی بود که پیشنهادات اقتصادی به صورت گرفتن امتی
طرف دول خارجی مطرح شد و ظرف بیست سال تمام اقتصاد کشور در دست بیگانگان 

 و نمایندگان ایشان قرار گرفت. 
 

  امتیاز تلگراف
ها ایران را مجبور ساختند که  انگلیسی 1865و نوامبر  1862در دسامبر سال 

انگلیسی  ۀجب این معاهده اداربه مو .تلگرافی انگلیس و ایران را امضاء کند ۀمعاهد
تلگراف هند و اروپا امتیاز ساختمان )به حساب دولت ایران( و استفاده از خط تلگرافی 

 بوشهر را به دست آورد.  ـ تهران ـخانقین 
شد امتیاز ساختمان و استفاده  دولت ایران مجبور 1868همچنین در ژانویه سال 

تهران را به شرکت سهامی  ـجلفا  ـتفلیس  ـا ادس ـورشو  ـتورن  ـاز خط تلگرافی لندن 
 (در برلن و پترزبورگ و غیره «هالسکه»و  «نسمزی»برادران ) تلگرافی هند و اروپا

، دولت ایران متعهد گردید که به راهنمایی 1901واگذار نماید. بعدها در اوت 
 ـخط تهران  دارد، در تکمیل ای که از انگلستان دریافت می ها و به حساب قرضه انگلیسی

کرمان بگذرد و به بلوچستان و  ـبوشهر، خط تلگرافی بلوچستان را نیز که باید از یزد 
مرز متصرفات انگلیس برسد، احداث نماید. این خط نیز پس از مدتی در اختیار ادارۀ 

شد و به  ها اداره می تلگراف هند و اروپا گذاشته شد. خطوط تلگرافی توسط انگلیسی
 ۀها، مرکزی برای توسع  ساخت. تلگرافخانه نگلیس و هند ارتباط برقرار میطور کلی بین ا

 رفت و از حق تحصن )بست( برخوردار بود.  نفوذ انگلستان به شمار می
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 رویترامتیازنامۀ 
، در دورۀ صدارت مریق1289الثانی  برابر با جمادیمیالدی  1872در سال 

از رشت به  ،مان راه آهن در ایرانامتیاز ساخت ،خان سپهساالرعظمایی میرزا حسین
 «جولیوس»نفر از اتباع انگلیس به نام بارون  به یک ،تهران و از پایتخت به خلیج فارس

به استثنای طال و نقره و ) نامه حق استخراج عموم معادن کشورواگذار شد. این امتیاز
گراف و ها و تأسیس بانک و پست و تله از تمام جنگلو استفاد (سایر احجار کریمه

نفر  کارخانجات و در واقع اختیار امور اقتصادی ایران را به مدت هفتاد سال به یک
به این ترتیب بود که دولت ایران در مقابل دریافت خارجی واگذاشت. شرایط امتیاز 

استرلینگ حاضر شد ادارۀ همۀ گمرکات کشور را تا مدت بیست سال  ۀبیست هزار لیر
معاف بود و در  از از پرداخت هر نوع عوارض گمرکیحب امتیبه رویتر واگذار نماید. صا

% از سود خالص مؤسسات مورد امتیاز 20الی  15موظف بود که فقط  ،عوض همۀ اینها
که  هنگامی»گوید:  دربارۀ این امتیاز این طور می «کرزن»را به دولت ایران بپردازد. لرد 

یر صنعتی تمام ذخا ۀالعاد کامل و خارقاین امتیازنامه منتشر شد آن را به مثابه واگذاری 
قرارداد رویتر آنچنان نابخردانه بود که حتی در  .26«ها ارزیابی کردندکشور به خارجی

میان درباریان فاسد شاه نیز با خشم مواجه شد و موجی از نارضایتی در بین مردم به 
د و اعتراضاتی که در داخل کشور به عمل آم ۀخصوص تجار برانگیخت. در نتیج

شاه مجبور شد به زودی لغو این امتیازنامه  ،همچنین به علت اعتراض دیپلماسی تزاری
 را اعالم نماید.

 
  :امتیازات روسیه

 بیمه  ـ خط شوسه ـ بانک ـ شیالت
چلینگر واقع  ـامتیاز ساختمان خط تلگرافی استرآباد  1879دولت ایران در سال 

ر نمود. این خط پس از پایان ساختمان در شمال ایران را به یک شرکت روسی واگذا
ن مؤسسات یکی از صاحبا 1888شد. در سال  توسط کارکنان روسی اداره می ،آن

خزر را از آستارا تا اترک به دست  امتیاز شیالت بحر «زوفلیانا»شیالت روس به نام 
بانک استقراضی  «فوپاالک»داران روس به نام  یکی از سرمایه 1890در سال »آورد. 

آن عبارت از دادن  ۀنزیل و قرضه( روس را در ایران تأسیس کرد که عملیات اولی)ت
و رهن و گروگیری اشیاء  اموال منقول و اوراق بهادار ،قرضه در مقابل گروکشی کاال

تزاری ارتباط کامل داشت و دولت ایران  ۀبانک استقراضی با دولت روسی .27«بود قیمتی
 کرد.  را از طریق این بانک دریافت می تزاری ۀوام و قرضه از دولت روسی
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، پاالکوف 1891در ایران میان بانک روس و انگلیس رقابت کامل برقرار بود. در سال 
مزبور باز هم موفق گردید که امتیاز تأسیس بیمه و امور حمل و نقل را از دولت ایران 

تشکیل « ل ایراندفتر حمل و نق»بر اساس این امتیازنامه شرکتی به نام دریافت نماید. 
مرکوری ـ  ـشرکت قفقاز ) جود آورددر دریای خزر به وخطوط کشتیرانی شد. این شرکت 

برداری از بندر انزلی را نیز به  ضمناً امتیاز ساختمان و بهره .(نادژدا و شرکت روسیه و غیره
 ـهای انزلی : راههای شوسه را انجام دادو همچنین ساختمان یک رشته از راهدست آورد 

 .28قوچان ـمشهد و عشق آباد  ـاردبیل، تهران  ـهمدان، آستارا ـتهران، تهران 
 
 شاهنشاهی انگلیس کانبامتیاز 

ها  جبران خسارت در اثر لغو امتیازنامۀ رویتر، انگلیسی ۀ، تحت لفاف1889در سال 
شاه را مجبور ساختند که امتیاز تأسیس بانک امپریال )شاهنشاهی( ایران را به رویتر 

امتیاز شصت سال بود و حق انحصاری انتشار اسکناس، که در واگذار کند. مدت این 
این سراسر ایران همه کس موظف بود آن را به عنوان پول رایج مملکت قبول نماید، به 

بانک داده شد. ضمناً بانک امور ضرابخانه را نیز در دست داشت و نرخ اسعار خارجی را 
برداری از مواد معدنی کشور با حق فروش  بانک انحصار بهرهکرد. به عالوه  نیز تعیین می

آن به دیگران را به دست آورد. ادارۀ بانک در لندن بود و بانک از قوانین ایران متابعت 
کرد. بانک به زودی تقریباً در تمام شهرهای بزرگ ایران شعب خود را دایر نموده و  نمی

م رسانید. در مقابل ه نفوذ زیادی به بدین ترتیب در زندگی اقتصادی و سیاسی کشور
 درصد سود خالص را به دولت ایران بپردازد. ششاین امتیازات بانک موظف بود فقط 

 
   سایر امتیازات انگلستان

 قرن نوزدهم، در 90هایرویتر در سال امتیازنامۀ انگلیس در این احوال بر اساس
 ـآباد و تهران  سلطان ـقم  ـهای شوسه احداث کرد: تهران جنوب ایران یک رشته راه

، توانست امتیاز «برادران لینچ»شرکت انگلیسی  1888غیره. در سال  واصفهان 
 رانی ایران یعنی کارون را به دست آورد. در سالقابل کشتی یگانه رود رانی درکشتی
امتیاز خرید و فروش و تهیۀ تنباکو و توتون در سراسر  مری(،ق1270یالدی )م1890

واگذار شد. مدت « کمپانی رژی»به نام « تالبوت»انگلیسی، به مدیریت  یرکتایران به ش
که در سال مبلغ پانزده  ندسال بود و صاحبان امتیازنامه متعهد شده بود پنجاهقرارداد 
به اضافۀ یک چهارم منافع خالص به دولت  ه،انگلیسی در دو قسط شش ماه ۀهزار لیر

 د.نایران بپرداز
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بر اثر مبارزات پیگیر مردم و مخالفت دول ذینفع به خصوص که قرارداد  هنگامی
 1892هزار لیره خسارت کرد و در سال  500تقاضای « رژی»روسیه لغو شد، کمپانی 

وزراء به سفارت انگلیس داده شد  ۀناصرالدین شاه و کلی یای به امضا نوشته (ق1272)
به « رژی»به کمپانی  هزار لیره 500ماه  که به موجب آن دولت ایران بعد از چهار

هزار لیره با فرع صدی  500عنوان خسارت بپردازد. برای پرداخت خسارت رژی مبلغ 
شش از بانک شاهنشاهی استقراض شد و این اولین وام خارجی دولت ایران بود. در 

ه و شهر شیراز لنگ ،عباس ،بوشهر :در خلیج فارسابنمقابل این قرضه درآمد گمرک 
 د. یواه گردتنخ ضمانت ادای این
به خاطر الغای این قرارداد انجام  نیراادم ردسته جمعی و همگانی م ۀاولین مبارز

گردید و شایسته است که این مبارزه که پیوند مستقیمی با نهضت مشروطیت ایران 
دارد جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. من این وظیفه را در مقدمۀ تاریخچۀ انقالب 

 هم آورد.مشروطیت ایران بجای خوا
 

  امتیاز دارسی 
ها به کمک عمال خود در دربار و تهدید و رشوه  انگلیسق. 1319 ـم. 1901ر سال د

برداری  قراردادهای ایشان بود، دولت ایران را وادار کردند امتیاز بهره ۀکه اساس اخذ هم
تباع انحصاری از منابع نفتی سراسر خاک ایران به استثنای مناطق شمالی را به یکی از ا

سه چهارم ]نفت[ ها امتیاز  واگذار نماید. انگلیسی «دارسیویلیام ناکس »انگلیس به نام 
البته در )و  شد ترین ثروت کشور محسوب می ر نفتی عظیم که عمدهیخاک ایران را با ذخا

در مقابل  (و اهمیت چندان برای آن قائل نبودآن زمان، دولت ایران، به اهمیت آن پی نبرده 
از ایران ربودند. به موجب این امتیازنامه صاحب امتیاز موظف بود که  مبلغ ناچیزیپرداخت 

برداری نقداً به دولت ایران  آن هم پس از شروع بهره ،استرلینگ ۀهزار لیر فقط مبلغ بیست
در اختیار ایران  ،پس از تشکیل شرکت ،بپردازد. و به اندازۀ همین مبلغ از سهام شرکت

زد. برداری نفت را به دولت ایران بپردا سود خالص ناشی از بهره درصد16بگذارد و همه ساله 
با وسایل « دارسی»های نفت که قبالً در نواحی مورد امتیاز همچنین بابت واگذاری همۀ چاه

به طور کلی قبل از جنگ »هزارتومان بپردازد.  دوشد، هر ساله مبلغ  دستی استخراج می
. سایر دول 29«استرلینگ بود ۀمیلیون لیر 6/9در ایران  گذاری انگلیس جهانی اول، سرمایه

نیز در ایران کم و بیش امتیازاتی داشتند. به طور کلی هرچه قابل فروش بود، دربار ایران آن 
به فرانسه و  1900فروخت. از جمله حق امتیاز انحصار حفریات تاریخی در سال  را می

 ها واگذار گردید. به بلژیکی 1880، در سال «التار»معروف به قرارداد  هاهتشکیل قمارخان
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، «ادوارد براون»در مورد تسلط سیاسی روسیه مقارن آغاز قرن بیستم در ایران، 
، گزارشی از مفهوم مقالۀ تایمز ، مخبرین1901اکتبر  10»دهد:  سندی به شرح زیر ارائه می

شود،  یه شناخته میروس ۀکه زبان گویای وزیر خارج گپترزبورسنت 30«برژویا ویدومستی»
ی مبارزۀ انگلیس و ترکیه دربارۀ ضمن بررس ،دربارۀ خلیج فارس داده، که با لحن معترضی

دهد که: تصمیم نهایی نه مربوط به انگلستان، نه آلمان و نه ترکیه  کویت متهورانه توضیح می
باً تبلکه با روسیه است که بحریۀ تجارتی او مر (که به حمایت آلمان متکی است)است 

ادامه داده بود که برای خاطر تأمین نقطۀ استراتژیک بحریۀ  ارتباط با بنادر خلیج دارد، و
بریتانی در خلیج فارس نبود که روسیه سرمایۀ هنگفتی برای احیای اقتصاد ایران فدا 

اد ، بلکه دیپلماسی روسیه کاری کرده بود که ایران غربی را از بند بندگی بریتانی آز31کرد
خود ایران را به یک حیات نوینی وارد  ۀبنابراین چون دیپلماسی روسیه همسای اشد.ساخته ب

ساخته و او را از حیث اقتصادی و معنوی تقویت نموده و حلقۀ اتحاد بین ایران و روسیه 
محکم گردیده، دیگر باید به آن حرف ناشایست تقسیم منطقۀ نفوذ ایران به دو قسمت که 

از آن انگلیس است، برای همیشه پایان داده شود. موضوع  شمال از آن روسیه و جنوب
تقسیم مناطق نفوذ دیگر مورد ندارد، همینطور آبهای ایران که سواحل این کشور را شستشو 

کنند، همه با هم موضوع واحدی از لحاظ صیانت مالی و معنوی روسیه به شمار  می
نگلیس در کویت صحبت این در مبارزه بر سر خلیج فارس و پایگاه ساختن ا». 32«است

 .33«بوده است که روسیه بندرعباس را اختیار کند
 

   استقراض خارجی
، از بانک شاهنشاهی 1892چنانچه مذکور گشت، اولین وام خارجی ایران به سال 

 1900بود. در سال « رژی»هزار لیره برای تأدیه خسارت کمپانی  500به مبلغ 
میلیون لیرۀ  4/2میلیون روبل، معادل  5/22مبلغ  ای به تزاری، قرضه ۀ، روسیق(1317)

شمالی ایران را به گرو  اتاسترلینگ به دولت ایران داد و در مقابل آن عایدات گمرک
قرضۀ اول بود. ضمناً دولت ایران  گرفت. شرایط پرداخت این قرضه نظیر شرایط پرداخت

رضه باز هم برای ده شد که از این پس فقط از روسیه قرضه بگیرد و مدت ق متعهد می
گردید. همچنین ایران موظف بود که از ساختمان  تمدید می 1910سال یعنی تا سال 

، ایران قرضۀ جدیدی به .(ق1319)برابر  م.1902آهن استنکاف ورزد. در سال  هایراه
مجموعاً  ،قبل از جنگ جهانی اول»میلیون روبل از روسیه تزاری دریافت نمود.  10مبلغ 
  استرلینگ، روسیه ترازی در ایران سرمایه ۀمیلیون لیر 9/17یلیون روبل برابر م 164قریب 

 ۀمیلیون لیر 6/9گذاری انگلستان در ایران  مقارن این زمان، کل سرمایه ،34«گذاشته بود
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 ،از روسیه و شرایط آن 1900کند که قرضۀ سال  استرلینگ بوده است. براون ذکر می
تنباکو، طور که امتیاز ناکام همانی بریتانی وارد آورد. ماددومین لطمه عظیم را به حیثیت 

ژیک های ایران به بلن دوره را با واگذاری کنترل گمرکدار نمود. ایحیثیت معنوی آن را جریحه
توان تاریخ آغاز کاهش نفوذ انگلیس و  می اند( ها در واقع شغالهای روسیه بوده )چون بلژیکی

دانستن این مسئلۀ اخیر برای توجیه روابط . 35ن دانستنظمی ایرا افزایش بینوایی و بی
 سزا دارد.ب ان نهضت مشروطیت ایران، اهمیتیانگلستان در جری

 
 تجارت خارجی ایران

با  ای در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، تجارت خارجی ایران نیز به طور قابل مالحظه
ها در تمام شهرها و کشورهای اروپایی توسعه یافت. مؤسسات تجارتی اروپایی و شعبات آن

، انگلستان و روسیۀ تزاری 1900هایایران پراکنده بود. در آغاز سال مناطق مهم
ها ورود  نامه  های گمرکی را با دولت ایران به امضاء رساندند. این موافقت نامه موافقت

  :دارد که ایوانف بیان میتر ساخت. را به ایران باز هم وسیع یی روسی و انگلیسهاکاال
بهره و به زیان ملت ایران بود. صادرات  ارت ایران و انگلستان همیشه بیتج»

بار بیشتر از واردات ایران به آن کشور بود. رقابت کاالی صنعتی  انگلیس به ایران چهار
های ملی ایران را صنعتگران و صنایع گشته و فابریک از انگلستان  باعث کساد کار هوارد

یل قرن بیستم به وجود آمده بود، به ورشکستگی سوق که در اواخر قرن نوزدهم و اوا
ارزی ایران و خرابی وضع  ۀداد. عالوه بر این تجارت با انگلستان سبب کمبود ذخیر می

تزاری کاالهایی را که از ایران  ۀشد، در همان زمان دولت روسی اقتصادی این کشور می
بیش از دو ثلث کاالهای  کرد، به مراتب بر کاالهای صادراتیش فزونی داشت. وارد می

ز روسیه رسید، قسمت اعظم کاالهای صادراتی ا صادراتی ایران در روسیه به مصرف می
داد. کاالهای  را قند و شکر و وسایل ضروری و مورد نیاز مردم ایران تشکیل می به ایران

گرفت.  روسی به علت کیفیت عالی خود همیشه در ایران مورد استقبال عامه قرار می
ی ایران تجارت با روسیه دارای اهمیت فراوانی بود. مناطق شمالی ایران از لحاظ برا

همراه با رشد تجارت خارجی، ارتباط  ند. اقتصادی با روسیه بستگی محکمی داشت
. مواد فالحتی اقالم مهمی از صادرات کشور شد روسیه با کشاورزی ایران نیز تقویت می

خشکبار و پنبه به روسیه  و برنج ،ی ایرانداد. مناطق شمال ایران را تشکیل می
کرد. افزایش وابستگی اقتصادی ایران به روسیه موجبات تشدید نفوذ سیاسی  صادرمی

. در صدق مطالب باال، دالیل متعدد در دست 36«کرد آن کشور را در ایران، فراهم می
ه همواره توان گفت ایوانف جهت مبالغه پیموده است. تجارت ایران و روسی است و نمی
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در دورۀ قبل از مشروطیت و در جریان نهضت مورد نظر بازرگانان ایرانی بوده است. 
که  ترکمانچایمعاهدۀ تجارتی »... کند:  ذکر می ایرانیان تاریخ بیداریاالسالم در  ناظم

ایران خیلی نافع بود، باطل و عهدنامۀ جدید بسته آمد  ۀبه حالت تجارت و صناعت امروز
لغو قرارداد تجارتی  ..«ها ضرر تجارتی و صناعتی به ایران وارد کردونیو سالی میل
، انجام گرفته است و نارضایتی تجار از لغو آن دلیل بر 1902به سال  ترکمانچای

 مبادالت زیاد تجارتی ایران و روسیه تزاری بوده است.
همچنین از میزان مبادالت تجارتی ایران با روسیه و انگلیس آماری در دست 

 پردازیم:  است که به نقل آن می
تجارت ایران  ، بالغ بر چهل میلیون منات بود.1895صادرات از راه تبریز در سال 
تجارت ایران در  کرزونترقی و توسعه بود. بنا به اظهار با همسایگان خود روز به روز در 

میلیون  50استرلینگ و با روسیه به  ۀمیلیون لیر 75با انگلستان، به مبلغ  1889سال 
تجارت  1901ـ2در سال  ،بنا به آمار مأمورین بلژیکی گمرک ایران .منات بالغ بوده است

های میلیون فرانک رسیده است. در سال 96و با روسیه به  59ایران با انگلستان به 
شود. بنا به آمار  معاهدۀ تجارتی که به نفع روسیه برقرار می ۀ، در نتیج1905 ـ1906

گردد و در  میلیون فرانک بالغ می 170تجارت ایران و روس به  ،یکیهمان مأمورین بلژ
 16میلیون فرانک و با فرانسه برابر  70همین سال تجارت ایران و انگلیس متجاوز از 

شود  رسد. به این ترتیب مالحظه می میلیون فرانک می 5/6میلیون فرانک و با اتریش به 
یابد. در سال  سیه در ایران افزایش میکه پس از جنگ روس و ژاپن نفوذ اقتصادی رو

 درصد از انگلستان 70درصد از روسیه و  15از تمام کاالهای وارداتی به ایران،  1895
درصد  5/27از صادرات انگلیس به ایران  ،یعنی ده سال بعد 1905و در سال  ،بوده است

 .37«درصد افزوده شد 5/39کم شد و به صادرات روسیه به ایران 
، رابطۀ تجارتی ایران با دول رقیب به این ترتیب بوده 1910و  1909ی در سالها

چای و نفت فرستاده از روسیه به بازارهای ایران، چیت، قند،   1910در سال  :است
و  1910های منات و در سال 8401902، معادل 1909و  1908های شد. در سال می

 درصد 25این ارقام  منات چیت به ایران صادر شده و 9962800به مقدار  1911
مقدار  گردید. منسوجات وارده به ایران و ربع تمام صادرات روسیه به ایران محسوب می

 1315606معادل  1909-10هایروز به روز درتزاید بود. در سال قند صادره به ایران نیز
قند به ایران صادر شده است.  تمنا 18750300معادل 1910-11های منات و در سال
روسیه پس از انگلستان، اولین قدم را برداشته و به ضرر  ،رات قماشاز حیث صاد

در  .38 یافت کارخانجات انگلیس صادرات قماش روسی روز به روز به ایران افزایش می
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میلیون قران بوده  860، کل مبلغ تجارت ایران )واردات و صادرات( بالغ بر 1910سال 
 ت ایران به این ترتیب است:تجار ۀاز سهمی ،رقیب مقایسۀ دو کشور .39است

 
 میلیون قران 262 صادرات به روسیه میلیون قران 219 واردات از روسیه
 ً     ً          37 صادرات به بریتانیا ً    ً         189 واردات از بریتانیا

 ً      ً         40 صادرات به عثمانی ً    ً           16 ثمانیعواردات از 

درصد صادرات ایران با  70درصد واردات ایران و  50ابق این آمار بینیم مط می
توانیم نقش  روسیه بوده است. با نظری به میزان معامالت تجارت خارجی ایران، می

 ۀجیم. و به علت فعالیت بازار )سرمایعتی بسنسرمایۀ تجارتی را نسبت به سرمایۀ صن
ن قبل از انقالب ایۀ تجارتی ایراسرم رفتهرویهم .تجارتی( در نهضت مشروطه پی ببریم

 بوده است. عتیتر از سرمایۀ صنمشروطیت خیلی مهم
 

 ی ایرانلشکرنفوذ روسیه در سازمان 
شاه رسید. این ناصرالدین ی، فرمان تأسیس بریگاد قزاق به امضا1879در سال 

یس های شدید با انگلستان و اتریش به نفع روسیه تمام شد. اولین رئفرمان پس از رقابت
افسر ارکان حرب ایروان بود. در « آ. دومانتویچ»هیئت افسران اعزامی برای بریگاد ایران 

بریگاد که مرکب از دو هنگ بود، تشکیل شد. درآمد گمرکات شمال ایران  1880سال 
گردید. به این ترتیب،  صرف تأدیۀ وام دریافتی از روسیه و نگهداری بریگاد قزاق می

سربازان بریگاد قزاق در دست دولت روسیه بود. فرماندۀ بریگاد حقوق و جیرۀ افسران و 
حقوق خود را از بانک استقراضی و تعلیمات الزمه را از سفارت روسیه و در صورت لزوم 

کرد. در یک کلمه، فرمانده عامل  قفقاز دریافت می یفرماندهی سپاه روسیه در ماورا
 24000بدین قرار بود: سرهنگ قیم حکومت پترزبورگ بود. حقوق افسران روسی تمس

حقوق و جیره و علیق اسب استواران از  (.فرانک 13000) منات 5000افسر  و فرانک
فرانک( بدانان کمک  255منات ) 96شد. حکومت ایران، نیز هر ماه  داده میپترزبورگ 
نفر افسر ایرانی وجود داشت. حقوق دریافتی  270داد. در بریگاد قزاق تعداد  خرج می

افسران، با افسران و حتی استواران روسی قابل مقایسه نبود. به طور متوسط افسران  این
گرفتند. فرماندۀ اسکادرون  فرانک( حقوق می 66الی  27منات ) 12ـ25ایرانی، در ماه 

داشتند. یک سرتیپ ایرانی که معاون  منات دریافت می 62هنگ  ۀمنات، و فرماند 42
گرفت، یک سرهنگ، سه افسر و  منات حقوق می 100بود، هرماه  «لیاخوف»سرهنگ 

افسر و یک  270که  گرفتند. در صورتی تومان می 16192در سال  یپنج استوار روس
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داشتند.  تومان دریافت می 36549سرتیپ ایرانی رویهمرفته فقط مقداری درحدود 
ود بریگاد قزاق تنها سپاه منظم ایران هنگام شروع نهضت مشروطیت بود. چنانچه مشه

ی از ارتش تزاری به جزئای در دست استعمار روس نبود، و  است، این سپاه جز وسیله
بینیم  می ،انهدام مجلس اول و یورش سرهنگ لیاخوف ۀدر واقع د. چنانچهمآ شمار می

شود و احترامی که قزاقان برای  های این بریگاد از روسیه اخذ می تمام دستورات و برنامه
 اتب بیش از احترام شاه ایران بود. تزار قائل بودند به مر

گوییم که استعمار روسیه در  می ،در پایان این فصل یعنی نفوذ بیگانگان در ایران
نفوذ اقتصادی و سیاسی و نظامی روسیه به ایران مقارن انقالب، نقش اول را داشت. 

ر کلی به مراتب بیش از انگلستان بود. انگلستان از این وضع همواره ناراضی بود و به طو
طرف نسبت به نهضت ملی را  همین علت در جریان مشروطیت نقش مدافع و گاهی بی

کرد، ایفا  اول روسیه مبارزه می ۀیعنی عامل درج ،که مستقیماً با دربار مستبد قاجاریه
نمود. دقت و امعان نظر به روابط ایران با کشورهای استعماری از اهم مسائلی است که 

ترین  گردد. زیرا یکی از عمدهطیت باید مورد توجه واقع در بررسی نهضت مشرو
های نهضت مشروطیت ایران مبارزه با همین نفوذ و کوشش برای استقالل ایران هدف

است. دول استعماری پا به پای هیئت حاکمۀ خائن ایران، بر این مملکت حکومت 
بور و شرح نفوذ ایشان اند. بنابراین اطالۀ کالم در مبحث روابط ایران، با ممالک مز کرده

 باشد. قابل گذشت می
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 فصل دوم

 اوضاع اجتماعی و تحوالت اجتماعی 
 قبل از انقالب مشروطیت

 
 
 

عهد صفویه استوار بود. تا  ۀاوضاع اجتماعی ایران در دورۀ قاجاریه، بر اساس جامع
وضع اداری و  ،ی پیش آمدهای ادارشاه در سازماندینقبل از تغییراتی که در دورۀ ناصرال

 گردید.  دولتی به طور کلی بر مبنای قبلی خود می
از نظر روابط مردم با دولت، تمرکزی در عهد صفویه به وجود آمده بود و دربار 
صفوی از نظر اداری و سیاسی و اقتصادی تا حدود زیادی بر ایران مسلط بود. از دورۀ 

عهد زندیه مرکزیت دربار  و در شدنی نادرشاه به بعد این مرکزیت دستخوش دگرگو
نکرد و فقط در پیدا بسیار ضعیف شد. آغامحمدخان قاجار فرصت احیای مرکزیت را 

شاه بود که ایران یکبار دیگر به سوی تمرکز دولت پیش رفت. لیکن در  دورۀ فتحعلی
به این دوره نیز خوانین و ایلخانان قدرت اول را در دولت داشتند و قدرت دولت متکی 

 همکاری ایشان بود. 
شاه قدرت فراوان یافتند و عهد فتحعلیدر در دورۀ قاجاریه به خصوص  روحانیان

اطالع و فاقد کاردانی بود. در  کردند. دربار از سیاست جهان بی در تمام امور مداخله می
لح خان امیرکبیر از اشخاص نسبتاً وارد و مصمقام و میرزا تقی این بین میرزا عیسی قائم

ایران سخت های اداری خان برای اصالح سازمان میرزا تقیدولت بودند و به خصوص 
س مرتجعین و عدم آمادگی عمومی برای یاجانب و بخل و دسا ۀبر اثر کین لیکوشید و

اصالحات او شکست خورد و به قتل رسید. چنانچه میرزا  ،پشتیبانی جدی و متشکل
قدرت و نفوذ ایالت باعث تاخت  شابه او دچار گردید.مقام نیز به سرنوشتی مقائم ابوالقاسم

دهقان گوسفندی بود که  ،گردید و از نظر مردم ایالتی و تازهای پیاپی و خرابی ممکت می
 ور بود. الطوایف غوطه برای شکار او آفریده شده بود. در واقع کشور ایران در دست ملوک
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 وضع شهرها و دهات
ور شهرها که در  پیشهاصناف  بزرگ شده بود. ۀدر شهرها امور تجارتی دچار سکت

دورۀ صفویه دارای کمیت و کیفیت قابل توجهی بودند آنقدر ضعیف شده بودند که در 
 آمدند.  شهرها به حساب نمی

تجارت ایران که پس از صفویه دچار رکود شده بود در دورۀ اول قاجاریه یعنی در 
بیت ایران در حالت تازۀ فقط پس از تثسه ربع قرن نوزدهم کم و بیش دچار رکود بود. 

بازرگانی ایران در  ،تثبیت به صورت یک کشور وابسته تحت فرمانروایی بیگانگانخود یعنی 
 وضع تازه نضج گرفت.

در کشاورزی اصول سرواژ برقرار بود و دهقانان اغلب وابسته به زمین بودند. 
خبری و جهلی  آنچنان بیاستثمار ایشان به شدیدترین شکل ممکن ادامه داشت و در 

کردند. بر اثر مهاجمات و  العملی در مقابل وضع خود نمی قرار داشتند که هیچ نوع عکس
لشکرکشی و غارت ایالت، دهات رو به خرابی گذاشت، قنوات خراب و متروک گردید، 

های ایالتی خالی از سکنه شد ایران بر اثر نابسامانی و کشمکش شهرهای بزرگ و معروف
شاه را چنین ایران عهد فتحعلی ،در سفرنامۀ خود 40«دروویل»هایی بیش نبود.  هو خراب

خراب که در سراسر ایران به چشم  اتنظری به مقدار بیشماری از ده» کند: توصیف می
ای از آنها باقی نمانده است،  خورد و همچنین توجه به وسعت شهرهایی که جز ویرانه می

ها، کشور ایران هفت هشتم جمعیت خود را از  غانسازد که پس از حملۀ اف روشن می
و تابلویی که نامبرده از « شوالیه شاردن»دست داده است. اگر نظری به خاطرات 
در « کو پی»های آقای بکنند و آن را باگزارش اصفهان و حوالی آن ترسیم نموده است

الیایی که در بسنجند، تصور درستی از مصائب و ب (تاریخ انقالبات و اغتشاشات ایران)
... هفتاد و شش سال تمام  صد سال بر سر ایران آمده است، خواهند داشت مدت یک

 هیجدهشاه نیز کشور ایران دستخوش هرج و مرج بود و تازه پس از جلوس فتحعلی
شهر قزوین پایتخت و مقر سابق پادشاهان ایران، با توجه به  .سال تمام جنگ ادامه داشت

هزار تن بوده  گفتگو شهر بزرگی با جمعیتی بالغ بر یکصد بی بقایای حصار عظیم آن،
کند. در سلطانیه، بنای سه مسجد  نفر تجاوز نمی ولی اکنون تعداد نفوس آن از ده هزار ،است

برپاست. روزی این سه مسجد در سه گوشۀ شهر واقع بود و فاصلۀ این مساجد به حدی است 
بزرگی بوده است اما اینک از آن جز سه خانۀ توان گفت که سلطانیه شهر  یقین می که بی

.. شهر تبریز امروز شهر رخانۀ شهر است، باقی نمانده است.مسکونی که یکی از آنها چاپا
متوسطی است که جمعیت ناچیزی دارد. شهر کنونی برابر میدان سابق تبریز است که 

 .41«گنجایش سی هزارتن لشکر داشت
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سطح زمین را قشری از نمک  ،«پیکو ـ م» بنا به ادعای ،به دنبال خشکسالی»
 ، به این عقیده نیستم. تجربه نشان داده و خود در مواردویل( )درو پوشانید. اما من

 توان جا کردن مشتی خاک و زیر و رو کردن زمین میام که با جاب بسیاری شاهد بوده
آبی  که کمهای بکر تهیه کرد. اما قدر مسلم آنست اراضی بسیار حاصلخیزی شبیه زمین

و خشکسالی به نوبۀ خود در آن زمان باعث خالی شدن دهات از سکنه و مهاجرت آنان 
ه قیمت دور هم جمع شده و ب که در النه و کاشانۀ خود ماندند، گردید. عدۀ معدودی

ا قنات آب صاف و گوارایی در یها  های مجاور و رودخانهکار سخت و جانفرسا از کوه
  .42«های خود تأمین کردندع و آبادیصول سال برای مزارف ۀهم

شد و فقر و  به این ترتیب کشاورزی ایران به دنبال سقوط و انهدام شهرها نابود می
 1253 ـ1255در سفر خود که به سال « سولتیکف»گرفت.  فاقه این سرزمین را فرا می

و از دهد  در ایران انجام داده است، همان خرابیها را که دروویل دیده است، شرح می
قزوین این شهر مشهور ایران که موقع و وسعت »گوید:  جمله در مورد قزوین چنین می

دهند و  نمایند و بر تهرانش ترجیح می کنند و آن را به هرات تشبیه می آن را تمجید می
باالخره گفت و گوی آن بوده است که مرکز حکومت را به آنجا منتقل نمایند. به نظر 

ری ناالیق آمد. در آنجا جز فقری پست و منظری خالی از جذبه من واقعاً چنین اشتها
 . 43«ندیدم

 گوید:  دروویل در مورد مالکیت و ثروت در ایران چنین می
در ایران نیز مانند تمام کشورهایی که اصول فئودالیته در آن حکمفرماست، »

 ۀدو طبق به این ترتیب افراد جامعه به  ثروت افراد هنگفت و یا بسیار ناچیز است.
وران و  شوند. البته پیشه )ثروتمند و مالک بزرگ( و مردمان )میانحال( تقسیم می

اند. زیرا وضع آنها به حدی  دهقانان جزو هیچیک از این دو طبقه به حساب نیامده
دارند. منبع دارائی  فالکت بار است که حتی غالباً آنها را جزو افراد ملت نیز محسوب نمی

ل چادرنشین است که یمالکیت روستاها و مزارع و ریاست بر قبا ثروتمندان معموالً
د نل چادرنشین به هرکجا که خیمه اندازیکنند. قبا حقوق مخصوصی از آنان دریافت می

ای از دولتمندان نیز ثروت خود را از  ناچار از پرداخت حقوق مخصوصی به دولتند. عده
ند. آنها حقوق  دیوانی را پرداخته و آور حساس دولتی و یا درباری به دست می هایمقام

در ایران هیچگونه حقی دربارۀ  ،گیرند. با مالکیت روستاها به میل خود از مردم خراج می
مزد )بیگاری( برای  به کار بی مجبور گیرد. اما دهقانان شخص دهقانان به نجبا تعلق نمی

چگونه حقی در این زمینه باشند. شاه و ولیعهد که ظاهراً اختیاردار آنانند، هی ارباب می
-های مسیحی به نام کدخدا و دهکدهنشین رئیسی های ایرانی مسلمان ندارند. دهکده
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نشین، رئیسی به نام مالک دارند. رؤسای مزبور مسئول پرداخت حقوق به مالک و باج 
توان یافت که حقوق و باج آن تمام و کمال  ای می باشند. به ندرت دهکده به سلطان می

نقدی پرداخت شود. غالباً بهرۀ مالکانه و حقوق دیوانی جنسی و از محصول  به طور
 است شود. یکی از روستاهایی را که دارای دویست خانوار گندم و جو و پنبه پرداخت می

دارد در نظر  من پنبه محصول برمی 500خروار غله و  1800و سالیانه به میزان 
آن در دست رئیس دهکده است، میزان  گیریم. بنا به قراردادی که یک نسخه از می

 600سهم مالکانه و باجی که باید به دولت پرداخت شود معلوم است. اگر از این بابت 
به نسبت محصول هر مالیات من پنبه مقرر شده باشد، در این صورت  200خروار غله و 

ری که محصول بیشتری برداشت نماید، کس شود. و هر خانوار یعنی دهقانان سرشکن می
های غیرمستعد، مالیات کمتری تعلق باید بکند. به این ترتیب به زمینمالیاتی را جبران 

خروار کمتر بود، مالک ده  1800رویهمرفته از  ،گیرد. حال اگر محصول غله به عللی می
شود. این وضع دربارۀ پنبه و مالیات نقدی نیز صادق  ل مییتخفیفی بابت سهم مالکانه قا

ه بر تحویل حقوق فئودالی معمولی باید مرغ و کره و سرشیر و خربزه و است. هر ده عالو
اری در فصول گو افرادی برای بی ،چوب برای ساختن خانه و کاه برای علیق اسبان

گاری  غالباً به در اختیار ارباب بگذارد. استفاده از حق بی ،غیر از هنگام درو ،مختلف
 ،که به نحوی از انحاء درآمد ارباب کم شود شود، زیرا هنگامی عدالتی بزرگی منجر میبی

با تهدید دهقانان به بیگاری، اموالی به عنوان پیشکش دریافت کرده و کسری بهرۀ 
یک دارای چندین  اول ایران هر ۀکند. بزرگان درج مالکانه را از این راه جبران می

راضی آنها بته همۀ اآبادیند. تعداد روستاهای برخی از آنان از صد بیشتر است. ال
 . 44«خیزی اراضی نسبت مستقیمی با آب آنها داردحاصلخیز نیست، حاصل

 
 دستگاه اداری و دربار

ورۀ ناصری به همان شاه که تا تغییرات اداری ددر دستگاه اداری دورۀ فتحعلی
ریاست سازمان اداری بر عهدۀ صدراعظم بود که از طرف شاه برگزیده  صورت باقی بود،

فرماندهی لشکر با شخص شاه بود که اغلب کسانی از ایلخانان را به  شد. ریاست و می
داد. والیتعهد همواره درباری کوچکتر در مقر خود  نمایندگی خود فرماندهی سپاه می

برای ایجاد  شاهفتحعلیکرد. در دورۀ  )تبریز( داشت و به سهم خود حکومت مجزایی می
به والیات اعزام شدند و هر یک برای  یک از پسران شاه به سمت حکمرانی هر ،مرکزیت

شاهزاده محمدعلی  ،السلطنه( خود درباری داشتند. مهمترین آنها پس از ولیعهد )نایب
با حاکم بغداد و در قلمرو های ایران و عثمانی، بود، که جنگمیرزا حاکم غرب ایران 
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ن در نحوۀ شاهزادگا یشد. لیاقت و کاردانی صدراعظم و وزرا توسط او اداره می ،عراق
امور تأثیر بسیار داشت. دستگاه اداری شامل دیوانهای چندی بود که مهمترین آن  ۀادار

شده است و  وحانیان انجام میدیوان خراج و چاپار بوده است. امر قضاوت توسط ر
ترین مقام قضایی شخص شاه بوده است که حق صدور فرمان به طور مطلق داشته عالی

ایی عمالً  و حکام در محل قلمرو خود از حقوق قض یک از شاهزادگان است. هر
 پرستی شاه و شاهزادگان یکی از علل فقر کشور بوده است. برخوردار بودند. تجمل

کومت خود پنجاه شصت تن را با شاهزادگان و حکام نیز هریک در دستگاه ح
 غالمان و گارد مخصوص بود. ۀداشتند. شاه دارای دست های مختلف در خدمت میسمت

 ۀکردند. حقوق و جیر خدمت می باشیت( شاه بودند و زیر فرمان کالنتر)اسکورغالمان 
 آنان مبلغ قابل توجهی بود. 

ولیعهد نیز به سهم خود چنین دستگاهی داشت. مهمترین مقام دولتی ایران 
بود. رسیدگی  میرزا شفیع شاغل به این سمت  ،شاهعلیحصدراعظم بود که در دورۀ فت

گرفت. و همچنین وی سمت  لی و خارجی بر عهدۀ صدراعظم قرار میبه امور داخ
مقامی است که عمالً  را داشت. دومین مقام دولتی قائم (اه)رؤسای دیوان ریاست وزراء

بزرگ و سپس ند و میرزاعیسی معروف به میرزاخواند وزارت والیتعهد را به این نام می
دین ان در دورۀ والیتعهدی ناصرالخ پسرش چنین سمتی را داشتند. همچنین میرزا تقی

 نظام لقب داشت.میرزا چنین سمتی داشت و امیر
سومین مقام دولتی وزارت بود. وزراء دارای اختیار و نقش کمی در امور بودند. در 

خدمات مختلف « میرزاها»دستگاه شاهزادگان نیز وزیر وجود داشت. گذشته از وزرا، 
حسوب در حقیقت رؤسای دوایر و منشیان دولت مدادند. میرزاها  دیوانی را انجام می

 های دیگری به عناوین زیر وجود داشت: شدند. پس از میرزاها سمت می

  .رئیس پزشکان و پزشک مخصوص شاه بود« حکیمباشی»
ریاست روحانی کشور را به عهده داشت و قاضی شرع و مرجع تقلید « االسالم شیخ»

 شیعه بود. 
اره ورئیس کل تشریفات و انتظامات، هم« باشیچی نسق»یا « آغاسیایشیک»

 حاضر خدمت شاه بود. 
باشی ابالغ فرامین شاه به صاحب منصبان دیوان و احضار کسانی را که چی نسق

بود. باید شرفیاب شوند بر عهده داشت. ضمناً وظیفۀ تأمینات اردوی شاه در سفر با او 
ز به نوبۀ خود فراشانی زیر دست و آنها نیباشی فراشایشیک آغاسی همواره چند تن 

 فراشان برافراشتن خیمه و خرگاه سلطنتی بود. ۀداشتند. وظیف
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موظف بود از بدو ورود سفیران خارجی از آنها پذیرایی کند. « باشیمهماندار»
های آنان را به وزیران را به دیوان عرضه کرده و یادداشتنامبرده ضمناً تقاضاهای سفیران 

 کرد. تسلیم می
مهرهای سلطنتی را از گردن آویخته و فرامین شاه را بدان ممهور « ردارباشیمه»

 نمود. می
مرسوم بود  شاهفتحعلیمسئول اصطبل مخصوص بود، و قبل از دورۀ « میرآخورباشی»

و میرآخورباشی مزایای زیادی در این قبیل  گرفت که اصطبل شاهی محل تحصن قرار می
 قضایا داشت. 

سرایان نفوذ فراوانی در دربار داشت و با توجه به تعداد یس خواجهیا رئ« باشیخواجه»
 شود.  شدند، اهمیت چنان مقامی معلوم می زنان شاه و شاهزادگان که بالغ بر چند هزار می

که  دارباشی اتاق)یعنی  «اودندارباشی»، «ناظرباشی»چون  یهای دیگرسمت
 در دربار وجود داشت.هم « یباشمنجم»و « باشیشکارچی»، (ها بودمسئول حفظ کاخ

مسئول « باشیدار صندوق»در شغل آشپزی و « باشیپز به»هایی چون همچنین سمت
« باشیچی ارهقن»سر دستۀ شاطران و  45«شاطرباشی» ،نگهداری لباس و هدایای شاه

 وجود داشت.
 

  شاهاصالحات سپاه و وضع سپاه ایران در دورۀ فتحعلی
ر ایران بود، نیروی نظامی ایران، شامل شصت هزار د گارداندر زمانی که ژنرال 

درجات نظامی و  .و دو هزار و پانصد توپچی بود هپیاده و صد و چهل هزار سوار
فرماندۀ « باشیالی»فرماندۀ ده سرباز، « باشیده: »آن زمان بدینگونه بود اتالحطاص

 46ه هزار سربازهشت تا د ۀفرماند« خان»سرباز،  صد فرماندۀ« سلطان»پنجاه سرباز، 

تومان علوم نبود و هر سربازی در سال سی م 47بودند. مدت خدمت سربازان بنیچه
دادند.  یک نان به او جیره می مگرفت و از مالیات معاف بود و روزی یک چهار مواجب می

افراد پیاده نظام تفنگهای سرپُر بسیار سنگین داشتند. و به هر دو سه سرباز یک اسب 
ایجان و عراق )نواحی داد. افراد پیاده نظام آذرب که علیق آن را دولت میگرفت  تعلق می

موقع تیراندازی  دو شاخه بود و یک ای داشتند که زیر آن های سرپُر فتیلهمرکزی( تفنگ
اطالع بودند و تنها به یک  های جنگی بیگذاشتند. از تاکتیک ی دو شاخه میرا روتفنگ 

 کردند. صف حمله می
های دراز خود را با خود بیاورد. تفنگ بایست هر یک اسب ظام مین هافراد سوار

بردند و  سرپُر داشتند. سواران ترکمان ایران، هنوز تیر و کمان داشتند. توپها را با گاو می
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ریزی در اصفهان و شیراز و تبریز و مشهد دایر کرده  ریزی و گلوله های توپ کارخانه
 وله توپ نداشت. بودند. هر توپی بیش از بیست تا سی گل

کردند. باروتی که در  در سپاه ایران مقداری زنبورک هم بود که بر شتر بار می
د. کر ساختند بسیار بد و پر از مواد خارجی و سیاه بود و دود بسیار می ایران می

نداشتند. علوفۀ سپاه تنها کاه بود و هنگامی که  لشکریان لباس متحدالشکل مخصوص
دادند، به همین جهت در فصلی که علف  فتند به اسبان علف تازه مییادر بیابان علف می
کردند و بدینگونه هر سال در دو ماه اول بهار  یان را مرخص میلشکرروی زمین نبود، 

کردند. و  کردند و پس از چهار ماه، در ماه اول پاییز مرخص می سربازان را احضار می
  .ندبازار بوددکاندارها و اردو  ،اردو همواره در پیشاپیش

میرزا و شاه به خرابی وضع سپاه بیشتر پی بردند  روس عباس و های ایرانجنگ در
زد. از  و در صدد اقدام برآمدند. عباس میرزا به هرسویی برای تهیه اسلحۀ جدید می

و  صدراعظم اتریش شد« مترنیخ»سل به متو گاردانجمله پس از بازگشت هیئت 
 ایران خواست.  رایی بهای اتریشهایی از تفنگ نمونه

اصالحی که در سپاه ایران انجام گردید اولین اقدام مستشاران خارجی در 
  .48 نظام ایران است

و در بین این هیئت  ،برای اصالح سپاه ایران وارد شده بود گاردانهیئت نظامی 
« فابویه»میان افسران این هیئت  افسران مهندس و مربیان کارآزموده وجود داشت. در

به فابویه برای  1222ایران شده بود. شاه در سال  ۀفسر توپخانه مأمور تهیۀ توپخانه تازا
در ( 1222 الحجهذی) 1808توپ در ایران اختیار کامل داد، و وی در فوریۀ  ۀتهی

های زیادی شکالت و کارشکنیریزی کرد. فابویه با م اصفهان آغاز به ایجاد کارخانۀ توپ
شوال ) 1808ن توپ شد و در تاریخ نوامبر موفق به ساختمواجه شد. لکن سرانجام 

فابویه با بیست عراده توپ و لوازم از اصفهان به تهران حرکت کرد و با یأس و  (1223
نومیدی دربار که بر اثر سازش ناپلئون با روسیه )قرارداد تیلسیت( به وجود آمده بود، 

 و پس از چندی خاک ایران را ترک کرد.  .برخورد
میرزا برای تربیت سپاه رفته بودند. ان دیگر هیئت به اردوی عباسافسر

به ایران آمده بود، کتابی در دو  گاردانمترجم سفارت فرانسه که با ژنرال « تانکوانی»
در پاریس چاپ کرده  1818در « آسیا ۀهایی دربارۀ ایران و ترکی نامه»جلد به عنوان 

هایی به  ماند تا میرزا بزرگ نامه ی در تبریز میاست. تانکوانی هنگام عزیمت از ایران مدت
سروان « وردیه»، یعنی گارداناو بسپارد. در این زمان دو تن از افسران نظامی هیئت 

میرزا گاه عباسلشکرسروان مهندس با سه تن از افسران جزء پیاده در « المی»پیاده و 
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سرباز داشته که به نظام  2500، «میرزاعباس»در این موقع » گوید: اند. تانکوانی می بوده
شان افسران ایرانی بودند که وردیه آنها را تربیت یها فرانسه تربیت شده بودند و فرمانده

کرده بود. اونیفورم این سربازان بسیار شبیه اونیفورم سپاه فرانسه بوده است. المی افسر 
ان را برای گاه یک مدرسۀ مهندسی نظامی ترتیب داده بود و ایشلشکرمهندس هم در 

عباس  ،گذشته از این عده سرباز و افسر فرانسوی ،ساختن توپ و تفنگ آماده کرده بود
های سابق به او پناه آورده بودند و تن سرباز فراری روس را که در جنگ 150میرزا تقریباً 

یان خود پذیرفته و آنها را زیر دست وردیه افسر لشکرجزو را یک تن سرگرد از ایشان 
 به کار گماشته بود.  ویفرانس

صرف وقت کاری  انسوی یک عده افسر انگلیسی که جزپس از مراجعت افسران فر
دادند، جای ایشان را گرفتند و اقدام مثبتی به نفع سپاه ایران انجام ندادند.  انجام نمی

ماند تا امیرکبیر از  ر، سپاه ایران به همان وضع فالکتباگاردانپس از شکست هیئت 
 .خواهم گفت ات خود اصالح سپاه ایران را قرار داد که از آن سخناصالح لۀجم

 
 اصالحات اجتماعی و اداری ایران در دورۀ امیرکبیر

ماندگی و رجال و مردم ایران را متوجه عقب های پیاپی ایران از دولت روسیهشکست
 شاهلیفتحعضعف دولت کرد. ورود هیئت فرانسوی و باز شدن باب مراوده با اروپا در دورۀ 

چشم مردم را نسبت به دنیای قرن نوزدهم باز کرد و در بین رجال و اشراف موجب بروز 
 نظرات اصالحی گردید. 

های ایران و روس و نتایج آن، استقالل افغانستان و در واقع باید گفت جنگ
 نمایی انگلیس، زنگهایی بود که مردم ایران را از خواب عهد صفویه بیدار کرد.رتقد
مقام و  عیسی معروف به میرزا بزرگ قائمن دوره رجال مصلحی چون میرزاهما در

و  واقعیت بیش از دیگران آشنا بودندمقام ثانی نسبت به  پسرش میرزاابوالقاسم قائم
عیسی اول شخص در اس میرزا شده بودند. میرزاموجب افکار اصالحی در ولیعهد عب

کند و در ایران  وم غربی اقدام میتاریخ ایران است که برای آموزش صنایع غرب و عل
اقدامات او  کتاب امیرکبیر و ایراننماید. در  مبادرت به تأسیس چاپخانه و روزنامه می

  :چنین ذکر شده است
فرستادن شاگردان جهت تعلیم به انگلستان و کارگر به منظور آموختن به »

استخراج معادن،  ریزی، باروت سازی، پارچه بافی، های توپ روسیه و احداث کارخانه
شاگردانی  .49«غیره ایجاد روزنامه و ،ترجمه و تألیف کتب علمی جدید ه،بنای چاپخان

ز ایشان فوت به انگلستان فرستاد، دو نفر بودند که یکی ا 1226که در اولین دسته به سال 
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ر به فبابا به تحصیل طب پرداخت. دومین دسته به تعداد پنج نحاجیو دیگری میرزا نمود.
از طریق  روسیه به انگلستان اعزام شدند و پس از سه سال و  (1815مری )ق1230ال س

به ایران برگشتند. یکی از ایشان میرزاجعفر مهندس است  (1819) 1234نه ماه در سال 
که بعدها به سفارت ایران در عثمانی رفت و مشیرالدوله لقب یافت و سپس رئیس شورای 

های فارسی در زی که مؤسس اولین مطبعۀ چاپ کتابشیراصالح دیگری میرزالت گردید. دو
با کفایت  رایران و همچنین اولین روزنامۀ فارسی است. وی سفرنامۀ خود را نوشته است. پس

مقام نیز از پیروان همان اصول تجددخواهانه بود و و فاضل میرزاعیسی، میرزا ابوالقاسم قائم
ه در اصالح اوضاع اجتماعی ایران مذکور گشت. ک نه اقدامات سودمند بسیار نموددر این زمی
ترین تربیت یافتگان و مدافعان این مکتب  ترین و برجسته خان فراهانی مشخصمیرزاتقی
طلب و متجدد بود، که در آذربایجان نشو و نما یافت و اصالحات بزرگی در تمام  اصالح

تأثیر مهمی در بیداری طلبانۀ امیر  اقدامات اصالح شئون اجتماعی ایران به عمل آورد.
طلب در بین اشراف و طبقات متوسط کمک  ایرانیان کرد و به ظهور یک گروه اصالح

کتاب امیرکبیر و پردازم. در این شرح لذا به شرح مختصر اقدامات مهم او می مستقیم کرد.
 تألیف فریدون آدمیت مورد استفاده قرار گرفته است. فکر آزادیو  ایران

زمام امور را به دست گرفت، مهمترین منابع مالیات ایران عبارت که امیر  هنگامی
ام و اغنام، و عالوه بر آن از احش ،های ارضی، خالصجات، گمرکات و تذکرهد از مالیاتبو

ای نقاط  شد. در پاره های آب و آسیابها مالیات مخصوص اخذ میقنوات، مستغالت، چاه
نواحی یک نوع مالیاتی به نام مالیات  و مخصوصاً در دهات، مالیات سرانه و در بعضی

مالیات ارضی همان نرخی  خگرفت معمول بود. نر ای تعلق می که به هر خانواده« در»
مقرر شده بود. این نرخ را نباید  ،درصد عایدات ارضی 20 شاه،فتحعلیبود که از زمان 

خیزی آن یک نرخ ثابت و عمومی دانست. زیرا در ایاالت مختلف، بنا بر میزان حاصل
عایدات  درصد35تا  30ممکن بود نرخ بیشتری رایج باشد. چنانچه در بعضی نقاط به 

پرداختند، زیرا خدمت نظامی بر عهده داشتند.  رسید. ایالت مالیات ارضی نمی می
 شد، مالیاتی بود که بر اغنام و احشام بسته بودند.  مالیاتی که از ایالت دریافت می

شد، نقدی و جنسی. مالیات جنسی عبارت  تقسیم می مالیات ارضی به دو قسمت
غیره که غله برای جیرۀ سربازان و کاه  بود از گندم، جو، برنج، ابریشم، کاه، نخود و

 شد.  جهت علیق اسبان مصرف می
که مالیات سرانه معمول بود، از هر مرد بالغ بر چهار قران و از زنان و   در نواحی

گرفتند بدین قرار بود:  مالیاتی که از اغنام و احشام می شد. قران اخذ می 25/2کودکان 
 تا یک قران و از هر خر و گاو یک تومان.  درصد قران 75از هر گوسفند و بز 
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    اصالح امور مالی
بعد از قائم مقام )وزیر محمدشاه( تدریجاً وضع مالی ایران دچار بحران عظیمی 

  :گشت. مثالً ه و بر مخارج افزوده میمیزان عایدات کاست شده بود و روز به روز از
و در دربار قرب  بود آغاسیز همشهریهای حاج میرزامحمدحسنخان ایروانی که ا»

تا آنجا که خواهر محمدشاه را به حبالۀ نکاح خود درآورده  بود و منزلتی بهم رسانده
را به تهران  لشکربود، منصب امیرتومانی حکومت عراق داشت. هرساله صورت 

یان لشکرگرفت. ولی از آن طرف در وجه  ستاد و حقوق و مواجب ایشان را میفر می
شاه فتحعلی هنگ مستحفظ دربار سلطنتی که در زمان»همچنین   .50«پرداخت نمی

شدند و حقیقتاً  هزار تن  محسوب می ششصد نفر بود، در زمان محمدشاه در شمار چهار
 . 51«آمد نفر به حساب میبیش از سیصد تن نبودند. ولی مواجب چهار هزار 

داشتند.  افت میهای گزاف دریعدۀ زیادی بدون انجام خدمت مقرریهمچنین 
متنفذ و مفتخواران بیکاره  روحانیانگرفتند. جمعی از  های بیجا میشاهزادگان مستمری

کار آمد اولین توجه وی دولت بودند. چون امیرنظام سرِ ۀان یغمای خزانوخوار خ جیره
بر  تنابهیعامور مالی کشور شد که دچار عدم توازن شده و قروض ممعطوف اصالح 

 مستلزم ،برای دفع توطئۀ ساالر ،عهده داشت. و از طرف دیگر لشکرکشی به خراسان
ها  های خرج، امیر یا باید حواله کافی بود. در مقابل این همه حوالهمالی[ اعتبار ] داشتن

رد یا باید نکول کرده دولت را ورشکسته را قبول کرده پرداخت وجه آن را به عهده گی
هایی که در د که اصوالً تمام براتاعالم نماید. آخرین تصمیم جدی و مهم امیر این بو

اعتبار قلمداد کرد. مگر برات کسانی را که طلب واقعی  زمان سابق صادر شده بود، بی
ها قطع مستمری بادرت بهکرد. از طرف دیگر امیر م پس از اثبات پرداخت میکه ند، شتدا

اما خواران روبرو شد.  و کسر مبالغ کثیری از آنها نمود و با نارضایتی شاهزادگان و جیره
 کار را دنبال کرد. 
کر است که در اصالح امور مالی سیاست امیر فقط منعی نبوده است و الزم به تذ

ت تجدد برای ایجاد توازن به کاستن مخارج اکتفا نکرده است بلکه اصالحات و اقداما
ات کشور بود. این منظور را او مستلزم افزایش بودجه و افزونی عاید ۀخواهان

های جدید عملی نکرد، بلکه با خان با افزودن بر مالیاتهای سابق یا وضع مالیات میرزاتقی
که  را تمام مالیاتی ،خواری مأمورین جلوگیری از رشوهانتصاب اشخاص صدیق و کاردان و 

رفت به  ن بپردازند و در سابق بیش از نصف آن به جیب مأمورین دولت میدیاوباید ممیحقاً 
خزانۀ دولت واصل نمود و از حیف و میل جلوگیری کرد. از طرف دیگر توسعۀ فالحت به 

 افزود. میزان درآمد و محصوالت اراضی می خودی خود به
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  ایجاد امنیت
برای تأمین رفاه و آسایش  برای ایجاد امنیت، امیر به دو کار اقدام کرد: در شهرها

مردم و جلوگیری از هرگونه تجاوز و اقدامات ماجراجویانه و شهرآشوب به تأسیس 
هایی ایجاد کرد که ها و رباط خانه ها نیز قراولها و راه هایی پرداخت. در جاده هخان قراول

سربازان و مستحفظین مخصوصی در آنها گماشته شدند که با کمال حسن عمل انجام 
های مخصوصی زهای کشور قالع نظامی ساخت و هنگو باالخره در مر .کردند فه میوظی

الجیشی سکنی گزیده و حفاظت سرحدات را به  را مأمور کرد که در این نقاط سوق
 د. عهده بگیرن

اولین  ،ها و ممانعت از تجاوز صاحبان قدرتایجاد امنیت و محفوظ بودن راه
بینیم امیر  مانده انجام شود و می ور عقبیک کش ۀبرای توسعباید قدمی است که 

 آگاهانه متوجه این مسئله بوده است.
 

   تأسیس کارخانجات
بافی، ریسی، بلورسازی، چلوارۀ شکرسازی، کارخانۀ ریسماندو کارخانایجاد 

ریزی از کارهای او در مدت کوتاه صدارتش  سازی و توپبافی، اسلحهحریربافی و ماهوت
ای  صنایع ملی نیز از ارکان سیاست اقتصادی امیر بود. عده ۀوسعباشد. تشویق و ت می

گری، نجاری و آهنگری به  های شکرریزی، بلورسازی، ریخته صنعتگر و هنرآموز در رشته
 ۀدو نفر از حریربافان کاشان را به استانبول اعزام کرد که تهیمسکو و پترزبورگ روانه کرد. 

 ابریشم را به اسلوب جدید بیاموزند.
 

   ستخراج معادنا
خان به منظور تشویق استخراج معادن ایران فرمان آزادی استخراج  میرزاتقی

حق استخراج هر معدنی  ،معدن را صادر کرد که به موجب آن اتباع ایران با کسب اجازه
 اتی معاف بودند. یرا داشتند و تا مدت پنج سال از پرداخت هرگونه مال

 
  کشاورزی و آبیاری 
ۀ کرخه و حفر نهر بزرگی منشعب از رودخان ۀناصری به روی رودخانساختن سد 

که تخم آن را یک  ،توان اسم برد. ترویج کشت پنبۀ آمریکایی می را کرج به تهران
و ایجاد زراعت نیشکر در خوزستان  ،به ایران آورده بود 1267کشیش آمریکایی در سال 

 ادی خوزستان توجه خاص داشت. خان نسبت به آب در آن زمان انجام گرفت. میرزاتقی
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این اقدامات اقتصادی امیر بود، اما امیر اقدامات اجتماعی کرده که مستقیم در افکار 
 ...برکناری روحانیان، تأسیس دارالفنون و روزنامه و غیره :به این قرار ،مردم اثر گذاشت

 
  برکناری روحانیان از امور دولت
گیرد. امیر به  مالها هیچ اصالحی سر نمی ۀمداخل ۀامیر بر آن بود که با ادام

دولت عثمانی وقتی توانست به احیای »قنسول انگلیس در تبریز گفته بود:  «استیونس»
. بنا بر گزارش وزیر مختار 53«کشور خود بپردازد که تسلط مالها را درهم شکست

روس  طورامپراتهران که از یک طرف از  ۀانگلیس در تهران، میرزا ابوالقاسم امام جمع
انگلیس نامۀ  ۀوزیرخارج« پالمرستون»پذیرفت و از طرف دیگر به  هدایای قیمتی می

نوشت، مورد سخط و عتاب امیرکبیر قرار گرفت و در مقابل وساطت وزیر  ارادتمندانه می
کنم ها ایستادگی جویی و دخالت یا باید در مقابل بهانه»مختار انگلیس به او اخطار کرد: 

اساساً همۀ آخوندها  ،دست بردارم. این مختص امام جمعه نیستو یا از حکومت 
 1265. همچنین وقتی در سال 54«خواهند در امور مملکتی و دنیوی دخالت کنند می

االمر معجزه کرده است و قنسول انگلیس از راه  در تبریز شایع گردید که بقعۀ صاحب
و گفتند تبریز باید از  شیطنت چهل چراغ به آنجا فرستاد و غوغایی در شهر برخاست

را  االسالم الیان تبریز از جمله شیخخان سران م میرزا تقی ،پرداخت مالیات معاف باشد
فضوالنه نکند.  ۀگر مداخلتوقیف کرد و عذر قنسول انگلیس را از ایران خواست که دی

 با دخالت بیگانگان در امور کشوری و لشکری مخالف بود و از ابراز مخالفت امیر جداً
 هراسید. نمی

 
   اتفاقیه وقایع ۀدارالفنون و روزنام

آن نمود و  ۀبر مبنای تاز مدرسۀامیرکبیر برای اولین بار درایران اقدام به تأسیس 
ای ساخت که در زمان خودش نقش دانشگاه را داشت. امیر برای کادر آموزشی   همدرس

دعوت کرد. در دارالفنون  ریشی و ایتالیایی به ایرانتدارالفنون معلمین فرانسوی و ا
شناسی و داروسازی و حکمت طبیعی و  های طب و جراحی و مهندسی و معدن رشته

دارالفنون پس از عزل امیر افتتاح  .شد علوم نظامی توسط معلمین خارجی تدریس می
 شد. 

د. اولین روزنامه را قبالً را دائر کروقایع اتفاقیه روزنامۀ  مریق1267امیر در سال 
منتشر کرده بود، و با نظری به فهرست مقاالت این  1252الح شیرازی به سال صمیرزا

توان به قصد امیر در مورد انتشار  می ،های فرنگ ترجمه شده است روزنامه که از روزنامه
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شرح  :شود هایی دیده میی برد. در بین عناوین چنین موضوعپ وقایع اتفاقیهروزنامۀ 
اروپا، اوضاع سیاسی اروپا، احواالت پیشوای بزرگ  های )پارلمان( ممالک خانه مشورت

ریش، نقشۀ ترعۀ سوئز تایتالیا و عقاید انقالبیون و آزادیخواهان آنجا و کشمکش آنها با ا
االرضی  آهن، علل معرفت و سابقۀ تاریخی آن، اوضاع اجتماعی هندوستان، احداث راه

آب  ۀدر انگلستان، تصفی تمدن در آمریکا، سرشماری ۀزلزله، اکتشافات قطبی، سابق
 .54آشامیدنی، احواالت مردم آدمخوار جزیرۀ برنئو

کوبی الصحه، آبله امیر در تأسیس مطبعه، انتشار کتب حفظ ،عالوه بر این اقدامات
بیمارستان دولتی، تأسیس چاپارخانه به سبک جدید و تنظیم امور  ثاجباری، احدا

آهن را در  رد. همچنین فکر کشیدن راهپستی، اصالح نظام و تشکیالت قشونی اقدام ک
 سر داشت و نقشۀ آن را از یک مهندس انگلیسی خواست. 

توانیم ذکر دو امر مهم را ندیده بگیریم، یکی کوشش  از اقدامات اصالحی امیر نمی
ی برای امنیت مالی و جانی افراد و کاستن قدرت محاضر شرع و اعالم آزادی مذهبی برا

و دیگر قطع شکنجه و آزار متهمین است.  ،یهودیان ، عیسویان وزرتشتیان مثل هااقلیت
 الثانی به عموم حکام دستور در بیست و پنج ربیع 1266در مورد اقدام اخیر به سال 

های نامناسب را ترک کنند و برای اطالع عموم متن دهد که اعمال شکنجه و مجازات می
 درج شده است.  وقایع اتفاقیهفرمان در روزنامۀ 

الحات امیر که از روی هوشیاری کامل نسبت به کمبودهای ایران به عمل اص
 –68آنها نسبت به سه سال و کسری حکومت امیر از   ۀآید و وسعت دامن می

محافل استعماری را به وحشت انداخت و  یالدی(م1948 ـ 51 مری )مطابقق1264
 ست به توطئه زدند. د عوامل بیگانگان نسبت به او

کاله مانده بود متحداً علیه او  ها که سرشان بیدگان و طفیلیحکام و شاهزا
نسل جدید و نژاد ایران را »گوید:  ایستادگی کردند. واتسون مورخ معاصر امیر می

توان مرد الیق و توانایی چون امیرنظام که بهترین نمونه و  توان فاسد شمرد. چه می نمی
شود که هنوز  و با ظهور او معلوم میشاهد این قبیل مردان برجسته است به وجود آورد 

خواست در ایران یک ملت و   . امیر می55«ریشۀ مردان بزرگ در ایران قطع نشده است
او طرفدار و یک حکومت باشد، به همین جهت باید حکومت را بر اساس مرکزیت بنا نهاد. 

همین مجری یک سلسله اصالحات اساسی در کلیه شئون و ارکان اجتماعی ایران بود و 
 کرد. اجرا می 56سیاست را به طریق استبداد منور

جانشین امیر، میرزاآقاخان نوری اعتمادالدوله، از عمال بنام انگلیس بود که در 
ایران حکومت کرد و ایران را به خاک  رب 1275تا  1268قتل او نقش مهمی داشت و از 
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، (1273)پاریس سیاه نشانید. شکست ایران در جنگ با انگلیس و تحمیل معاهدۀ 
تازیانۀ عبرت دیگری بود نظیر آنچه که در گلستان و ترکمانچای بر ایران وارد آمد. در 

و شش « شورای دولت»اعتمادالدوله ساقط شد و شاه مبادرت به تأسیس  1275سال 
 های خانهوزارت :های ششگانه عبارت بودند ازکرد. وزارتوزارتخانه به تقلید ممالک اروپا 

تحت ریاست میرزا جعفرخان  که و علوم ،، مالیه، داخله، وظایفجنگ، خارجه
رئیس  1279بود. وی تا سال   مشیرالدوله از شاگردانی که قائم مقام به انگلیس فرستاده

 شورای دولتی بود.
 

 خان سپهساالر و اقدامات اونیمیرزاحس
 نخان سپهساالر نیز از رجال مصلح ایران در آن دوره استیحسمیرزا

کبیر بود و بول وزیر مختار و سفیرنات. سپهساالر مدت مدیدی در اس(1243ـ1298)
پس  1290به صدارت ایران رسید و در  1288در سال  ،وزارت پس از انتصاب به پست

بول با نهضت ناتبه اروپا معزول گردید. سپهساالر در اس ناصرالدین شاهاز انجام سفر اول 
به نتیجه رسید، و رهبران این  1293ال خواهی عثمانی که سرانجام در س مشروطه

نویسندۀ قانون اساسی  ،اد پاشا و از همه نامدارتر مدحت پاشافؤپاشا و  نهضت چون علی 
کند:  آشنا گردید. سپهساالر در مورد وضع صنایع ایران چنین اظهار نظر می ،عثمانی

شده و ابواب اگر چند سال دیگر بگذرد به تدریج این نمونه هم که باقی است متروک »
امتعۀ خارجی  هع اسباب زندگی محتاج بیتجارت ایران با خارجه بکلی مسدود و در جم

توان از امتعۀ خارجی  اهالی ایران، می  اندک توجه و مراقبت اخواهد گردید. و حال آنکه ب
ای شامل اصول  کتابچه 1279الثانی سال  جمادی 26. سپهساالر در 57«صرفنظر نمود
دلیۀ اعظم تنظیم کرد که مشتمل بر دو فصل بود. فصل اول دربارۀ تکالیف ادارۀ دیوان ع

ها نسبت به دیوان عدلیه،  فصل دوم راجع به تکالیف و مسئولیت دیوان  سایر وزارتخانه
دربار »همچنین برای اصالح امور دولت به تأسیس  عدلیه و جریان گردش امور آن بود.

  یا دارالشورای کبری اقدام کرد.« اعظم
ای که سپهساالر جهت احداث این دستگاه تنظیم نمود، ادارۀ کل  به موجب الیحه

واگذار گردید. این شورا مرکب بود از  ر مملکت به عهدۀ مجلس مشورت وزراامو
اعضای این هیئت در تصمیمات مسئولیت مشترک داشتند. خود  .وزیر 9صدراعظم و 

لت مترادف با کابینه نام برده است. خان از مجلس مشورت وزرا به هیئت دونیمیرزاحس
ریش برای تربیت سپاه بود که با مخالفت تاز جمله اقدامات سپهساالر آوردن مشاق از ا

 ها نقش بر آب شد. روس
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خان بوده است که در عهد ناصری، میرزاملکمدر طلب ایران از جمله رجال اصالح
نظرهای مختلفی شده  رباب تأثیر و نقش او در تهیۀ مقدمات نهضت مشروطیت اظها

 دانم دراینجا از او نیز یاد کنم و عقائد او را بررسی نمایم. می من الزم  است.
 

 گفت؟ ملکم خان که بود و چه می
ده چگونه امتیازات روزافزون نوزه مالحظه شد که در اواخر قرن در فصل گذشت

 قارن این قضایا بود. خان مد. زندگی ملکماد خارجی امور مملکت را در دست اجانب قرار می
 ، پسر میرزا یعقوب از ارامنۀ جلفای اصفهانقمری(1249-1326)خان میرزا ملکم

پدرش مترجم سفارت روس بود و با دانش اروپایی آشنایی داشت و زبان فرانسه  بود.
خان را در ده سالگی برای تحصیل به پاریس فرستادند. در آنجا حکمت دانست. ملکم می

 ی آموخت. طبیعی و مهندس
یس به ایران بازگشت و در دبیرستان دارالفنون به تدر 1267ملکم در سال 

ات صلح بین ایران و الملک برای مذاکر خان امینهمراه فرخ 1273پرداخت. درسال 
وسایل احداث اولین  1275درمیانی ناپلئون سوم به پاریس رفت. در سال  انگلیس به پا

در باب اصالح « دفتر تنظیمات»ای به نام  ت. رسالهخط تلگراف را در ایران مهیا ساخ
را تأسیس کرد و « خانهفراموش»اخت. همچنین در همین سال حکومت ایران منتشر س

التحصیل دارالفنون را در آن مجتمع  ای از اعیان و شاهزادگان و بعضی جوانان فارغ عده
که هرگاه بعد از این  در روزنامۀ دولتی اعالم گردید 1278الثانی سال  ساخت. در ربیع

اجاسر و اوباشِ شهر لفظ فراموشخانه را جاری کنند و پیرامون این مزخرفات بروند، 
 .58مورد خشم و غضب دولت قرار خواهند گرفت

سپهساالر به سمت صدارت منصوب شد، ملکم را  ۀکه مشیرالدول 1288در سال 
الدوله شد برای او  دها ناظمبه عنوان مستشار صدارت برگزید و لقب ناظرالملک را که بع

موفق به گرفتن  1289گرفت. چنانچه در مبحث امتیازات گذشت، رویتر در سال 
ظیم این خان نقش اساسی در تنسابقۀ خود شد. در این هنگام ملکم امتیازات مهم و بی

 خان سپهساالر تابع نظر او قرار گرفت. حسینامتیازنامه داشت و میرزا
نمایندۀ ایران بود و  (م.1878)ق. 1295ن سال یبرل [فرانسکنکنگرۀ ]در متن در 

که سی سال قبل،  «قطور»گرفتن بلوک پس موفق به  «بیسمارک»با جلب نظر 
ی و لقب پرنسی ها آن را اشغال کرده بودند شد. پس از آن به مقام سفیرکبیر عثمانی

پیش آمد سفارت که داستان التاری  1306تا  1290های خان در سالارتقاء یافت. ملکم
 شاخیر از سمت خود خلع شد و کار ئلۀایران را در لندن به عهده داشت. در مورد مس
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را منتشر  قانون به محاکمه کشید و او علیه دربار طغیان کرد، و در این هنگام روزنامۀ
( به مقام سفارت ایران در رم شاه مظفرالدیندر زمان )  1316ساخت. مجدداً در سال 

در هفتاد و هشت سالگی در  1326پس از ده سال سفارت رم در سال  منصوب شد. و
 یس درگذشت. ئسو

خان  توسط عباسقلی 1313که در سال  «جامع آدمیت»از نظر افکار و عقاید، 
 شود.  د، وارث ملکم خان محسوب میشتشکیل  (شمسی 1318ق تا 1278)آدمیت 

که در آن  59ن وطنیدۀ جهایگرد عق خان به طور کلی برعقاید اصالحی ملکم
گردید، دور  مقاومت کشورهای آسیایی اعالم می یی برای رفعزمان از طرف محافل اروپا

حال دیگر »گوید:  حسینخان میخان به میرزا، ملکم1294شعبان  20در نامۀ  زد. می
وقت آن گذشته است که یک دولتی بر دور خود سدی بکشد و به سایرین بگوید این 

خواهم ترقیات این عهد را اخذ بکنم. حال از اطراف جواب  من نمی ملک مال من است و
 .60«دنیا تعلق به عموم انسانیت دارد بله این ملک مال شماست اما آبادیدهند که  می

االن عموم حکما و کل ملل »توضیح بیشتری داده است:  1294صفر  دومدر نامۀ 
انسان است و مأموریت ایشان و دول معترف این حقیقت هستند که تمام دنیا مال بنی 

غیرالنهایت ترقی بدهند. هرگروهی مادامی که آبادی این است که آبادی این دنیا را الی
دهد، مالک بالحق آن ملک است، لکن  یک ملکی را به اندازۀ استعداد و طبیعت ترقی می

 بدیهی است که موافق احکام هر دین و به حکم اصول آبادی دنیا که حال مذهب عامۀ
ملکم معتقد  .61«دول شده است، باید آن ملک را از دست آن گروه ناقابل خالص کرد

توان اقتباس کرد. در دفتر  بود که اصول حکومت غرب را عیناً مثل صنعت اروپایی می
توان از فرنگ آورد و بدون زحمت  ی که تلغرافیا را میهمانطور»نویسد:  می« تنظیمات»

توان اصول نظم ایشان را اخذ کرد و بدون معطلی  یز مین در تهران نصب کرد. همانطور
 .62«در ایران برقرار ساخت

اوضاع : »دارد که همچنین ملکم در موردسلطنت مشروطه یا مطلقه اظهار می
ما الزم است،  حالت ایران اصالً مناسبتی ندارد. چیزی که برای اب 63های معتدلسلطنت

سلطنت ایران سلطنت » :نین گویدهمچ .64«های مطلق استتحقیق اوضاع سلطنت
وضع «. »و عثمانی منظم (ریشتا) نفسه مطلق غیر منظم است، و سلطنت روس و

لکن «. سلطۀ سلطنت تنظیمات به جهت مزید قدرت پادشاه است، نه به جهت تحدید
اصول دمکراسی را از قبیل: برابری در  ،با وجود اعتقاد و بیان حکومت سلطنت مطلقه

برابری در مناصب دیوانی، امنیت فردی، امنیت  ،غو موروثی بودن مشاغلمقابل قانون، ل
 کند. مسکن و شغل و... را بیان می
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است که به سلطنت مشروطه و مجلس شورا و تفکیک  1300فقط بعد از سال 
 یاعضانماید. لکن برای تشکیل این مجلس، ذکری از  قوۀ مقننه از مجریه اشاره می

شمارۀ  قانونند. برای تشکیل چنین مجلسی در روزنامۀ ک عمومی نمی یمردم و آرا
لین قوم و اعیان ملک به مک و این فضال ۀباید اجل»نویسد:  چنین می 1308االول  ربیع

 «. یک تدبیر ملی در یک شورای کبری جمع بشوند
دانشجو  1000خان برای نجات ایران چنین است: فرستادن طرح اقتصادی ملکم

مهندس و متخصص و مدیر برای ادارۀ  100، استخدام «آدم بشوند»خارج برای اینکه  به
های خارجی به ایران به وسیلۀ اعطای امتیازات ی کمپانیامور ایران، باز کردن پا
ها به روی  بنادر و رودخانه آهن، ایجاد طرق و شوارع، بازکردن اقتصادی در احداث راه

لی، ایجاد کارخانجات، های خارجی، اصالح وضع مسکوکات، تأسیس بانک مکشتی
 افزایش تولید محصوالت صنعتی و فالحتی و باالخره توسعۀ تجارت داخلی و خارجی. 

خان به خصوص در مسائل اقتصادی شود عقاید اصالحی ملکم چنانچه مالحظه می
ام شد، برای کشور مضر بود و که به میزان زیادی در ایران انج ،مثل طرح امتیازات

های آخر تیازات نداشت. معذالک در سالخطر شدید ناشی از این امخان توجهی به ملکم
خان در ایجاد یک گروه شاه عقاید ملکمر دورۀ مظفرالدینو د ناصرالدین شاهسلطنت 
ست. مهمترین ع شده اطلب در طبقۀ اشراف و متوسط متمایل به اشراف مؤثر واقاصالح

 ،نهضت مشروطه با این نهضتطلبان قبل از طلبی و کوششهای اصالحاختالف اصالح
 کردوسعت و دامنۀ مبارزه است. در دورۀ نهضت مشروطه مردم بودند که این عقاید را 

رم اجتماعی بدون پشتیبانی و درک عمومی مردم ممکن ورف .کرده به جنبش درآمدند
 نیست موفق شود. 

ل دنبا «جامع آدمیت»خان در همانطور که مذکور گشت دنبالۀ فکر و روش ملکم
خان یازات. در باب شخصیت اخالقی ملکمشد. البته بدون پذیرفتن نظریۀ او در مورد امت

ت و نیز مطالبی مبنی بر وجود نقایص اخالقی در او بیان شده است که تقریباً دوس
خان بوده طلبی ملکماند. مهمترین این نقایص پولدوستی و مقام دشمن منکر آن نبوده

 ای جز پولدوستی نداشته است.  عۀ التاری انگیزهخان در واقاست. کار ملکم
 

  الدین اسدآبادی و میرزارضا کرمانی: سیدجمالنهضت اتحاد اسالم
باشد که  است، نهضت اتحاد اسالم می ناصرالدین شاهدورۀ جریان دیگری که مقارن 

الدین اسدآبادی بود. این نهضت در اواخر قرن نوزدهم در  درخشان آن سیدجمال ۀچهر
در بین روحانیان و طبقۀ  به خصوصران مانند سایر کشورهای خاورنزدیک و میانه  ای
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ی اسالمی که در امپراطورمتوسط بروز کرد. اساس این فکر اتحاد ملل مسلمان در یک 
رم ورأس آن یک خلیفه قرار داشته باشد، بود. این نهضت در هیچ کشوری معتقد به رف

نسبت به تمدن اروپایی در قطب  به خصوصو همه جانبۀ اجتماعی و اقتصادی نبود 
توانست مخالف بقای رژیم  خان قرار داشت. در ضمن این نهضت نمیبل عقاید ملکممقا
ودالی در کشورهای مزبور بشود. با ظهور نهضت مشروطیت این طرز فکر مطرود ئف

 گردید.
 

 هجری قمری( 1254ـ1314)اسدآبادی الدین سیدجمال
نخستین »نویسد:  چنین می بیداری ایرانیانمؤلف تاریخ  ،نالدی راجع به سیدجمال

آزادی و حریت و ء فروزندۀ آسمان شرف و جالل و اولین مربی عالم تربیت و کمال حامل لوا
یافتگان تربیت ۀطلبان مملکت عجم و سرسلسلهواخواه استقالل حقوق بشریت پیشرو آزادی

اشخاص  از اول » ... «الدین السیدمحمدجمال الربانی و البحرالصمدانیالعالم  طوایف و امم
 . 65«مشهور این قرن است
الدین در تاریخ آزادی ایران انجام داده است، به شرح زیر  جمالاما آنچه سید

 به در کشورهای افغانستان، هندوستان، ایران، عثمانی و مصر اقامت کرده و :باشد می
را در پاریس با « الوثقی  عروه»روزنامۀ فرانسه و انگلستان و روسیه و آلمان سفر کرد و 

ها روبرو  کمک محمد عبده، مفتی تبعیدی مصر منتشر ساخت که با مخالفت انگلیسی
بنا به دعوت شاه  یالدیم1889شد و هجده شماره بیشتر از آن منتشر نگردید. در سال 

او بر  برای بار دوم به ایران آمد و از طرف مردم سخت استقبال شد. رفتار و بیانات
عبدالعظیم به وضع فجیعی از ایران اخراج  درباریان خوش نیامد و پس از تحصن در شاه

 شد.
الدین عقیده به تشکیل و تجدید خالفت اسالمی برای مقابله با نفوذ   سیدجمال

کرد و پس از  غرب داشت و برای تحقق فکر خود اول به خدیو مصر توفیق پاشا فکر می
م( به دربار عثمانی متوجه شد. به هرحال سید برای 1879ق/1296اخراج از مصر )

محمد ای که به عنوان سید ه است و در نامهفکر آزادی در ایران کوشش کرد ۀتوسع
محمدحسن شیرازی )مراجع تقلید شیعه( و به به عنوان حاج میرزا ای طباطبایی و نامه

روشنی افکار او در  ،است ایران در مورد لغو قرارداد انحصار توتون و تنباکو نوشته یعلما
مورد حوائج ایران نمایان است. سید دارای شجاعت و ایمان بسیار بوده است و در 

 ناصرالدینرضا کرمانی ترورکنندۀ شته است. میرزاگذا اطرافیان خود چنین تأثیری می
وی قبل از مبادرت به قتل شاه دو بار به زندان رفته بود که  .از پیروان او بوده است شاه
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وس بوده است. بحه در زندان قزوین به حالت فجیع مدر بار دوم به مدت بیست و دو ما
ر عثمانی الدین بود و قبل از انجام هدف خود با سید د سیدجمال ۀشیفت لرضا از اومیرزا

 مالقات کرده بود. 
خواهانه بوده است، در مقابل سؤال میرزارضا کرمانی که دارای افکار روشن وطن

( را السلطنه )نایبرا همچو خیال کردم که اگر او  ج ـ» گوید: چنین می علت قتل شاه
پس باید قطع اصل شجر با این قدرت هزاران نفر را خواهد کشت.  ناصرالدین شاهبکشم، 

 . 66«اقدام کردم .ظلم را کرد نه شاخ و برگ را. اینست که به تصورم آمد
... سید تعهد کرد که  »ید: گو الدین چنین می میرزارضا در باب عقاید سیدجمال

  عنقریب تمام دول اسالمیه را متحد کند و همه را به طرف خالفت جلب نماید و سلطان
کربال و نجف و  ۀتمام علمای شیعبرا امیرالمؤمنین کل مسلمین قرار بدهد. این بود که 

نها مدلل یه بر آو به وعده و نوید و استدالالت عقل تمام بالد ایران باب مکاتبه باز کرد
توانند به آنها دست  کرد که ملل اسالمی اگر متحد بشوند تمام دول روی زمین نمی

  .67«... بیابند
رضا در جواب این مسئله که امتیازات خارجی موجب ترقی بوده است، چنین میرزا

شد اسباب ترقی بود نه به دست  بلی اگر به دست خودمان می ـ ج»گوید:  می
هاست که ... سال ـج »نماید.  ل ترور خود را چنین توجیه می.  همچنین عم68«خارجی

شود که  بصیرت باز باشد ملتفت می ۀ. اگر دید.. رعیت جاری است ۀسیالب ظلم بر عام
در همان نقطه که سید را کشیدند در همان نقطه گلوله به شاه خورد، مگر این مردم 

قدری پایتان را از خاک ایران بیچاره و این یک مشت اهالی ایران ودایع خدا نیستند. 
آباد و اوایل خاک روسیه  هزار هزار  بیرون بگذارید در عراق عرب و بالد قفقاز و عشق

م فرار کرده ایرانی ببینید که از وطن عزیز خود از دست تعدی و ظل ۀرعیت بیچار
 .شود ... از این باالتر چه می اند ها را از ناچاری پیش گرفتهترین کسب و شغل کثیف

صدهزار تومان از دهند.  باز شکاری میچند جره خورده ، بکنند گوشت بدن رعیت را می
یا مملکتی را و ناموس یک شهر  ضرجان و مال و عِ ،تیملک ۀگیرند قبال مروت می فالن بی

کنند که یک مرد  زن منحصر به فرد  .. در زیر بار تعدیات مجبور می. دهند به دست او می
گیرند. حاال که این اتفاق  طالق بدهد و خودشان صد تا صدتا زن می خود را از اضطرار

ب برداشته شد. مردم سبک بار سنگین از تمام قلو بدست من جاری شد، یک ... بزرگ
 .69«... حالیه حضرت ولیعهد چه خواهند کردها همه منتظرند که پادشاه شدند. دل

 ،استعمار و نفوذ خارجی الدین در مبارزه علیه گذشته از تأثیر فکری سیدجمال
ای به بار  صحیح متکی نبود و هیچ نتیجه ۀول اسالم بر پایدعقاید او مبنی بر اتحاد 
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 و ،هااسالمیست مانند همۀ فعالیتهای پان ناصرالدین شاهل قت» :نیاورد. ایوانف معتقد است
رد. خان در سیاست داخلی و خارجی کوچکترین تغییراتی را به وجود نیاوپیروان ملکم

قاجار قرار داشت، باقی  ۀحکومت در دست همان اشراف فئودال که در رأس آنها خانواد
 . 70«ماند

بدی بود. این پادشاه، با  برای ایران ایام بسیار شاهناصرالدین ۀبه طورکلی دور
تقاضاهای روزافزون این دول  های خود مرعوب دول اروپا گردید، و در مقابلمسافرت
پنداشت و  ها می داشت. همواره خود را تحت حمایت روس وا نمیترین مقاومت رکوچک

خان سپهساالر را امیرکبیر و میرزاحسین ۀطلبان مرعوب ایشان بود، تمام اقدامات اصالح
، است در پنجاه سال سلطنت او آنچه تصدیق شده... »نیمه تمام گذاشته و یا نابود کرد. 

و اتباع خارجه ی و امتیازی با دول و سیاسی و سرحد یتارتج هشتاد و سه مقاوالت
 وسیلۀ به له و امتیازمقاو «سی و پنج». «گردید نایران مغبوآنها  عیدر جم که بست

فروشی نامی بر آن  که جز وطن «و اخذ پیشکش چشم بسته به صحه رسید هرشو»
 :اراضی مشروحۀ زیر از ایران منتزع گردید همچنین در طی سلطنت او  توان نهاد. نمی
مسقط و  ، سرخس،مرو ،قائنات ،سیستان ،، نصف از خاک خراسانتمام غانستاناف»

ر و سواحل خلیج فارس و ئصد و هفتاد و سه قطعه از جزا .عمانات و تمام خاک ترکمان
 . 71«... دو ثلث از بلوچستان
های شاه و درباریان و نحوۀ صدور امتیازات در مبحثی خواری و ضعف در مورد رشوه

ن گفتگو خواهد شد، نمونۀ جالبی به آ یو مبارزات مربوط به الغا د رژیقرارداکه از 
 دست خواهم داد. 

 
 شاهصالحات اجتماعی ایران در دورۀ مظفرالدینا

هایی گردید، در عین حال که دوران اخیر دچار دگرگونیوضع مالکیت ارضی در 
ت بود، شاه که السلطان )شاهزادۀ قاجار( دارای دو هزار ده با نیم میلیون جمعی ظل
کوشید خزانۀ خود را بیشتر غنی سازد به فروش اراضی دولتی )خالصجات( شروع  می

 نمود.
 زدند که مصرف مالکین در اراضی خریداری شده به تولید محصوالتی دست می

به کار انداختن سرمایه در امور  ،رحمانۀ دهقانانصادراتی داشت. با آن استثمار بی
مؤسسۀ صنعتی یا کار تجارتی پرسودتر بود. به این ترتیب در  زراعتی از صرف آن در هر

اوایل قرن بیستم، امالک مالکین نوع جدید یعنی مالکینی که جزو اشراف فئودال 
ای توسعه یافت.  نبودند بلکه بیشتر با بازار خارجی ارتباط داشتند، به طور قابل مالحظه
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ها از دست جزیه بود. زمیندر حال ت« اقطاع» در عین حال سیستم قدیمی مالکیت
شد و به دست مالکان جدیدی که از میان تجار، روحانیان و  اشراف خارج می

افتاد. در نتیجه قسمت بورژوازی بزرگ و  مستخدمین عالی دولتی برخاسته بودند، می
متوسط تجاری در آغاز قرن بیستم به میزان بسیاری با مالکیت فئودالی مربوط شده 

  بود.
کت دهات و خرابی وضع فالحت، قحطیهای ، بر اثر فال19قرن  مۀ دودر نیم

و  1879، 1872، 1869، 1861، 1860های مکرری روی داد که بخصوص در سال
درصد ده بسیار وحشتناک بود. گفته شده است که در زمان این قحطی یالدی م1980
تعداد کثیری  وران فقیر و خانه خراب به دهقانان و پیشه»سکنۀ ایران تلف شدند. تمام 

کردند. در اواخر قرن  برای کسب و کار به روسیه، ماوراء قفقاز و ماوراء خزر فرار می
نوزدهم و در آغاز قرن بیستم، هر ساله تا دویست هزار نفر برای کسب و کار از ایران 

 . 72«شدند عازم روسیه می
 بر اثر تحوالت اجتماعی که شرح آن گذشت، از اوایل قرن بیستم تعداد

 1910تا  1905های در سال یچووکارخانجات ایرانی رو به افزایش گذشت. بنا بر قول پاول
متجاوز از ده هزارنفر  به در تبریز بالغ بر یکصد کارخانه وجود داشت و تعداد کارگرها

شد. همچنین در تهران و اصفهان و رشت کارخانجات متعددی وجود داشت،  بالغ می
 . 73ات بالغ بر سی میلیون منات بوده استمحصول سالیانۀ این کارخانج

ایران نسبت به سرمایۀ  تیصنع ۀمعذالک باید متذکر بشوم که میزان سرمای
تجارتی بسیار ناقابل بود و عمده سرمایۀ بورژوازی ایران در این زمان در تجارت داخلی 

 رفت. و خارجی به کار می
 

 شاهالدیندر دورۀ مظفر فهرست صنایع و رفرم اداری و اجتماعی
 ایجاد کارخانۀ قند در سال دوم سلطنت در کهریزک تهران. ـ 1
 انکشاف صنعت کاشی طالئی در تهران به دستیاری خواجه عبدالکریم قاجار کلدانی  ـ 2

 در سال چهارم سلطنت. 
 سلطنهشیوع ماشین زراعت در خالصجات دولتی در سال چهارم سلطنت که ناصرال ـ 3

 ن خواست.از فرنگستان به تهرا 
 تأسیس راه شوسه از رشت به تهران در سال سوم سلطنت. ـ 4
 معابر تهران در سال سوم. شروع به سنگفرش ـ 5
 بخاری در سال ششم که از چاه آب جاری، آب باال آوردند. یها شیوع تلمبه ـ 6
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 .قمری 1320ۀ جدید در سال آباد و ضرابخان بنای قصر فرح ـ 7
 مارت سلطنتی در سال هفتم.ازدیاد چراغ برق در ع ـ 8
 تخم چای در گیالن و تخم جنگل در جاجرود در سال ششم سلطنت.]کشت[ بروز ـ9

 ترقی گمرک و تذکره و پست ایران که چندین برابر شده و گمرک را مخصوص ـ  10
 دادند و گمرک داخله را موقوف کردند، در سال هفتم. سرحدات قرار 

 الدوله. نه برای ثبت و ضبط احکام در سال دهم به امر عینایجاد و اختراع وزارت کابی ـ 11
 ایجاد صندوق مالیات در سال هفتم. ـ 12
 .آوردن چرخ خودنویس در تهران ـ 13
 شیوع تلفن و فتوگراف در سال سوم و در رشت در سال نهم. ـ 14
 الدوله در سال ششم سلطنت. بخار در تهران به دستیاری صنیع آسیای تأسیس( ـ 15
 بخار در تهران در سال هشتم. ۀشیوع )اتومبیل( کالسک ـ 16
 ها و مساجد و مدارس در سال یازدهم. شیوع چراغ برق در خانه ـ 17
 .تأسیس راه شوسۀ آستارا ـ 18
 .احداث رختشویخانه در سال دهم ـ 19
 ایجاد ماشین آجرپزی در تهران در سال یازدهم. ـ 20
 ، سال دهم سلطنت.1323ل ایجاد تمبر بروات دولتی در سا ـ 21
 .شیرین در سال هفتمتأسیس چاه نفت کرمانشاه در قصر ـ 22
 الدوله  بافی در حوالی دروازه شمیران تهران به همت صنیع ریسمان ۀایجاد کارخان ـ 23

 .1315و شرکت حاج محمد تقی شاهمرادی  
 .دار شیوع آستر کاله چاپ و منگنه ـ 24
 .سلطنت 11گراور چاپ عکس در سال  ـ 25
 .74عکاس در سال ششم سلطنت ماشین عکس بی ـ 26
  اندازد. مخترع این توپ استاد تیر می شصتاختراع توپ مسلسل که در دقیقه  ـ 29

عفر خیاط تبریزی است که نمونۀ آن را ساخته و در اتاق موزه گذارده است. ج 
 فرار به تبریزنالید و در خیال  ولی این مخترع را دیدم که از گرسنگی و فقر می

 خود نداشت.  ۀبود و به قدر کرای
  کنتو  سه تفنگداراز قبیل  یکتب خارج ۀترجم اهای رمان بظاهر شدن کتاب ـ 30

 و غیره و از توقیف در آمدن آنها. مونت کریستو 
 .ها ادارۀ بلدیه و کشیدن تلفن به خانهتأسیس  ـ 31
 .75ویش و مشروطه شدن دولتبه حقوق خ بیداری ایرانیان و آگاه شدن مردم ـ 32
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 شاهدر دورۀ مظفرالدین و مدارس اسامی جراید
 ـ ایرانروزنامۀ  ( ـالممالک و سپس مجداالسالم نویسندۀ آن ادیب) ادیبروزنامۀ 

روزنامۀ مصور موسوم به  ـ وجود داشت شاهمظفرالدینکه قبل از دورۀ  اطالعروزنامۀ 
 ثریا ۀروزنام ( ـمدیر و دبیر ذکاءالملک) ربیتتروزنامۀ  ( ـنویسنده مجیرالدوله) شرافت

اله کاشانی دائر  سید فرجدر اواخر در تهران به مدیریت آقا مدتی در مصر دائر بود و)
 عدالتو در اواخر به نام  حدیددر تبریز، بعد از مدتی به نام الحدید  ۀروزنام ( ـگردید

 نوروزروزنامۀ  ـ خان بود حسینبعد سیدسیدمحمد و گردید. مدیرش آقا نشر و طبع می
در  انجمن اخوتروزنامۀ ـ  گردید کوکب دریدر اواخر به نام  (االسالم به قلم ناظم)

 ۀروزنام ـ معارفنامه زرو ـ احتیاجروزنامۀ  ـ گردید انجمن ظهیرالدوله طبع و نشر می
)به مدیریت میرزاجهانگیرخان و دبیر آن  صوراسرافیل ۀ؛ روزنامالحقدعوت

 ( ـعبدالمطلب)به مدیریت میرزا آدمیت ۀروزنام ( ـبود (دهخدا) اکبرخان دخو میرزاعلی
 ۀروزنام ـ کشکول نامۀهفته ـ ندای وطن ۀروزنام ـ تنبیه ۀروزنام ـ مساوات ۀروزنام

 ـ عراق عجم ۀروزنام ـ تمدن ۀروزنام  ـ نیراعظم ۀروزنام ـ الجمال ۀروزنام ـ محاکمات
 ۀروزنام ـ تدین ۀروزنام ـ االمین روح ۀروزنام ـ القدس وحر ۀروزنام ـ شاهنشاهی ۀروزنام
( صادق طباطبایی)به مدیریت میرزا محمد مجلس ۀروزنام ـ اقیانوس ۀروزنام ـ نما عیب

 ۀمجل ـ بامداد ۀروزنام ـ تهران ۀروزنام ـ مکتب رشدیه ۀروزنام ـ رهنما ۀروزنام ـ
)به  المتین حبل ۀروزنام ـ (میرزانبه مدیریت شاهزاده سلیما) حقوق ۀروزنام ـ استبداد

 ـ آموزحلم ۀروزنام ـ صبح صادق ۀروزنام ـ (حسن برادر مؤیداالسالمسیدمدیریت میرزا
فالحت طبع و  ۀبه مدیریت مسیو داشر در مدرس) فالحت ـ معرفت ـ شرف و شرافت

 )هر چهار اتحاد  و شورای بلدی ـ دانش بلدیه ـ مفنگجفنگ ۀروزنام ـ (شد نشر می
 ـ شت و زیباۀ زروزنام ـ بیداری ۀروزنام ـاخیر به مدیریت معتمداالسالم رشتی(  ۀروزنام
 ۀروزنام: های فارسی منتشر در خارج همچنین روزنامه .الحوادث خالصهۀ روزنام
 قاهره. در حکمت ۀروزنام ( وبه مدیریت مؤیداالسالم) کلکته المتین حبل

اتحاد  ۀروزنام ـ انجمن ملی تبریز ۀروزنام :زها عبارت بودند اهای شهرستان روزنامه 
در شیراز  ندای اسالم ـ در تبریز عدالت ـ آذربایجان مصور ـتبریز  مالنصرالدینـ  تبریز

 ـ مجلۀ  اصفهان انجمن ـ در اصفهان اکبرجهاد ـ  اصفهان ۀروزنام ـدر بوشهر  مظفری  ـ
در رشت به مدیریت  ایهنامروز ـدر مشهد  بشارت ـمشهد  در خورشید ـ انصار اصفهان

ها همه مرتب  هرچند که این روزنامه .76یک روزنامه هم در همدانـ و ین مالمتکل افصح
ای از  تواند نمونه منتشر نشده و اغلب آن متعلق به دورۀ اول مشروطیت است، لکن می

  .77کوشش روشنفکران به دست دهد
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 کنم: اینک فهرست مدارس را نقل می
مؤسس  ،علمیه ۀمدرس ـ2مؤسس سیدمحمد طباطبایی  ،اسالم ۀمدرس ـ1
میرزا مؤسس آقا ،رشدیه ۀمدرس ـ3السلطنه و انجمن معارف  الملک و احتشام مفتاح

 ،افتتاحیه ۀمدرس ـ5الملک سیرجانی  مؤسس شیخ ،علمیهۀ مدرس ـ4حسن تبریزی 
 ،شرف ۀمدرس ـ7سیدمهدی، مؤسس آقا ،هدایت ۀمدرس ـ6الملک  مؤسس مفتاح

تربیت،  ۀمدرس ـ10 ۀ سلطانیمدرس ـ9 ۀ ثروتمدرس ـ 8االطباء کرمانی  ناظممؤسس 
مؤسس  ،سادات ۀمدرس ـ 12 آبادی مؤسس حاج میرزا یحیی دولت ،ادب ۀمدرس ـ11

 ،معرفت ۀمدرس ـ14عبدالرضاخان مؤسس میرزا ،خرد ۀمدرس ـ13حاج میرزا یحیی 
 ـ17امانت  ۀمدرس ـ16 الدوله مؤسس مترجم ،سعادت ۀمدرس ـ15مؤسس ظهیرالدوله 

 ،سیاسی ۀمدرس ـ20فالحت  ۀمدرس ـ19ناموسه  ۀمکتب رشدی ـ18اقبال  ۀمدرس
 ۀمدرس ـ 22مؤسس حاجی میرزایحیی  ،دبستان دانش ۀمدرس ـ21مؤسس مشیرالدوله 

 ـ25میه اقو ۀمدرس ـ24مدیریه  ۀمدرس ـ23کریمخان سردار مؤسس میرزا ،خیریه
 ۀمدرس ـ29 ۀ مدیریهمدرس ـ28فرهنگ  ۀمدرس ـ27شرافت  ۀمدرس ـ26تمدن  ۀمدرس

قدسیه مؤسس  مدرسۀ ـ 32قزاقخانه  ۀمدرس ـ31نظامیه  ۀمدرس ـ30ایمانیه 
 ـ36افتخاریه  مدرسۀ ـ35همایون  مدرسۀ ـ34اقدسیه  مدرسۀ ـ 33الحکما  نظام

 ـ40 پروتستانها مدرسۀ ـ39ارامنه  مدرسۀ ـ38الیانس  مدرسۀ ـ37اعتضادیه  مدرسۀ
 ـ44شریعت  مدرسۀ ـ43رفعت  مدرسۀ ـ42 دارالرشاد مدرسۀ ـ41تأدیب  مدرسۀ
 مدرسۀ ـ48یهود  مدرسۀ ـ47مظفریه  مدرسۀ ـ46کمالیه  مدرسۀ ـ45 فضیلت مدرسۀ

  .آباد شاه مدرسۀ ـ49اتفاق جاوید 
عالوه بر تهران در سایر شهرهای ایران به خصوص تبریز، اصفهان، یزد، کرمان، 

مفتوح  بوشهر و رشت مدارس و مکاتب متعدداه، شیراز، مشهد، همدان، کرمانش
سیاسی  مدرسۀدارالفنون نسبت به سایر مدارس نقش دانشگاه را داشت و  مدرسۀ .78گردید

های تدریس  ها دورههمچنین در تهران و شهرستان کرد. حقوق را ایفاء می ۀنقش دانشکد
 مذهبی و مدارس علوم دینی وجود داشته است. 

ن عدۀ زیادی از فرزندان تجار ثروتمند و اشراف به اروپا اعزام شده و عالوه بر ای
 آوردند.  ای با خود به ایران می بینی تازه جهان

خارجی از روسیه به عمل آمد که تمام  ه فقره استقراضس شاهمظفرالدیندر دورۀ 
 ها افتاد و همچنین شاه مملکت را در گرو آن گرفتند و امور گمرک به دست بلژیکی

دست به اقداماتی زد و  روحانیانپس از برگشت از سفر اروپا برای محدود کردن قدرت 
 سرانجام اقدامات او با شکست مواجه شد.
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این بود طرحی از اوضاع اجتماعی و اداری و اقتصادی عهد قاجاریه. اینک الزم 
 ،ستهای انقالب مشروطیت( به صورت فهرر عنوان این رساله )نیروها و هدفاست بنا ب

 طبقات اجتماعی ایران را در دورۀ مقارن انقالب شرح دهم.
 

 طبقات و قشرهای اجتماعی ایران

بزرگترین طبقۀ اجتماعی ایران در دورۀ قاجاریه طبقۀ دهقان بوده است. اقتصاد 
ترین شته و نقش اقتصادی دهقانان اساسیایران بر اساس اقتصاد کشاورزی قرار دا

رود. گذشته از دهقانان طبقات دیگر به این شرح  مار میاقتصادی ایران به ش ۀمسئل
اند: طبقۀ مالکین بزرگ و اشراف و ایلخانان، طبقۀ متوسط شهری که عبارتست از  بوده

وران و از جهت دیگر روشنفکران وابسته به این  یک جهت بازاریان و اصناف و پیشه
ن به وجود آمده بود. مردم طبقه، طبقۀ کارگر که با ظهور صنایع به حالت ضعیف در ایرا

کلی خارج از این طبقات باشند. مثالً توانند به طور هر صنف و گروه نمیایران در 
و ایلخانان و  ،سپاهیان در قسمت فرماندهی عالی و سپهساالران وابسته به طبقۀ اشراف

و افراد   ،نیز فرمانداران جزء از بین مالکین دهات و تا حدودی طبقۀ متوسط شهری
 ،ۀ لشکری از افراد ایالت و دهقانان تشکیل شده است. در مورد دستگاه بوروکراسیساد

لها، و در حکومت ایلخانگری از طبقۀ اشراف و فئودا و وزارت و صدارت ۀدر مقامات عالی
به  اند. متوسط انتخاب شده سادۀ ادارات از طبقۀ یها و اعضامدارج میرزاها و منشی

 پردازم.یک میهرحال، به اختصار به شرح هر 
 
  دهقان طبقۀ 

شود: رعایای بدون زمین و وابسته به زمین، که  دهقان به اشخاص ذیل اطالق می
اند.  در دهات و روستاها کشت و کار کرده و از لحاظ کمی اکثریت دهقانان ایران بوده

پردازند و یا از چند  کار میو  که دارای زمین و آب اندکی بوده و خود به کشت اشخاصی
دردورۀ آخر قاجاریه رو به توسعه ]این طبقه[ گیرند.  کار کمک میو  نفر برای کشت
کلی این دو طبقه از حقوق سیاسی خرده مالک به ظهور رسید. به طور گذاشته و طبقۀ

خبری از اوضاع به در بی ،و بر اثر جهل و نادانی و استثمار شدید هو اجتماعی محروم بود
خورد و کوشش برای  های دهقانی به چشم نمیدوره جنبشبردند. در ایران این  یسر م

 نتیجه است.  یافتن موارد نهضت دهقانی بی
کافی صنایع در ایران است زیرا تا  ۀماندگی دهقانان عدم توسع علت این عقب

اند پر  ها با دهقانانی که تبدیل به کارگر شدهیکها و فابر هنگامی که الزم نشود کارخانه
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دهقانان همچنان در سکون و رکود باقی  ،نزدیک برقرار شود ۀه رابطشود و بین شهر و د
نبش و در حقیقت رابطۀ نزدیک کارگران با دهقانان باعث بیداری و ج خواهند ماند

 .شودمیها دهقانان علیه فئودال
صنعتی با بیداری دهات رابطۀ مستقیم دارد. به همین علت است که  ۀتوسع

ایران )دهقانان( مجهول ماند و فقط در موارد جزئی  نهضت مشروطه برای اکثریت ملت
 ان در مبارزه شرکت کردند. که به موقع خود به آن اشاره خواهد شد.نو به ندرت ای

باشند. این افراد  با دهقانان می ،از نظر مشابهت ،ترین صنفۀ ایالت نزدیکافراد ساد
ز دهقانان قرار داشتند. زیر سلطۀ خوانین به سر برده و از نظر جهل و نادانی در طرا

کردند و بنابراین درمواردی له و در مواردی علیه نهضت  ان از خوانین خود پیروی مینای
 نقشهایی ایفا کردند.

 
 ها و اشرافدالفئو

گیرند. حکومت  مالکین بزرگ اراضی و ایلخانان تحت عنوان این طبقه قرار می
ولت در دست این عده بود. شد و مقامات عالی د ایران توسط این عده اداره می

دانیم ارتش ایران به  فرماندهی لشکرها منحصر به این طبقه بوده است. چنانچه می
آوری  شده است. سربازان دولتی که با سیستم بنیچه از دهات جمع دوگروه تقسیم می

های مسلح ایلخانان بود و در لشکرکشی شدند و لشکر چریک که عبارت از افراد می
کردند. مالکیت ارضی وسیع کشاورزی و  تقاضای شاه و دولت شرکت می دولتی بنا به

تسلط خوانین بر قلمرو وسیع و قدرت و نفوذ ایالت و خوانین ایشان در امر حکومت که 
الطوایفی  همواره در قرون اخیر عامل قطعی سیاسی ایران شده بود، یک سیستم ملوک

داری ایران خودمختاری و حکمرانی بدون در ایران به وجود آورده و تا قبل از اصالحات ا
و بعد در دورۀ ناصری به خاطر  شاهفتحعلیقید و شرط حکام بسیار رایج بود. تا از دورۀ 

 اصالحات اداری به عمل آمد که قبالً شرح آن آمد.  ،ایجاد مرکزیت
های ۀ فئودال قرار داشتند مالکیت نسلشاه و شاهزادگان قاجار در رأس طبق

کمیت اجتماعی این طبقه در طول زمان ایجاد اشرافیت برای ایشان کرده و متوالی و حا
مالکین بزرگی وجود داشتند  روحانیاندانستند. در بین طبقۀ  خود را بر مردمان برتر می

چیز و  کردند. همچنان که در بین همین صنف مردمانی کم که با سایر اشراف برابری می
 وابسته به طبقۀ متوسط کم نبود.

در  ،، درباریان و اشراف برای جلوگیری از تسلط انقالبیون نه تنها ایلخانان راشاه
ز ایشان در سرکوب بلکه ا ،گونه حکومت و قضاوت داده بودند حق همه ،قلمرو خود
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گرفتند. اشراف در جریان نهضت با استعمار ساخته و عمالً  های زیادی میانقالبیون کمک
 آن تبدیل شدند.ۀ به حرب

ها کاسته شد، در ( با اینکه از نفوذ و اقتدار خاندوم قاجاریه )دورۀ ناصریدر دورۀ 
های خود متکی دربار در کوششآستانۀ انقالب مشروطیت هنوز آن قدرت را داشتند که 

به ایشان باشد و یا به خاطر مصالح خودشان علیه حکومت مشروطه علم مخالفت بر 
 افرازند. 

ۀ انقالب مشروطیت سه و نیم میلیون نفر ارزیابی عدۀ افراد ایالت ایران در آستان
ها که بین پانزده و دوازده میلیون توجه به جمعیت ایران، در آن سال ، و با79شده است

 اند. داده قالب توجهی را تشکیل می ۀنفر بوده است، عد
 

 طبقات متوسط
ی بررسی این طبقه در آستانۀ انقالب مشروطیت از اهم مسائل مربوط به شناسای

آمار بازرگانی خارجی ایران در آستانۀ انقالب  ۀرود. با مالحظ این جنبش به شمار می
و توجه به اهمیت این امر از نظر کشورهای همین رساله(  30تا  28 فحاتص) مشروطه

در  ها به عمل آورد.ۀ بازرگانی ایران در این سالتوان قیاسی از مجموع استعماری می
های ایران به خصوص شهرهای شیراز، اصفهان، تهران، انقالب در تمام شهر ۀآستان

اساس اقتصاد شهرها به  ومشهد، تبریز و رشت یک صنف معتبر تاجر وجود داشت 
اول دارای اراضی قابل توجه  ۀشد. همچنین بازرگانان درج ان اداره میندست ای

 عتی بود. کشاورزی شده بودند. هر بازرگانی به فراخور حال کم و بیش دارای اراضی زرا
، نیشکر، چغندر قند، توتون و تنباکو، توسعۀ کشاورزی وابسته به صنعت مثل پنبه

تر رتباط نزدیکغیره، موجب ا که اهمیت صادراتی داشت و همچنین صادرات خشکبار و
افزون اشراف شود. تمرکز پول در دست تجار و احتیاج روز بازرگانان با مالکیت اراضی می

دهد. لیکن  از اراضی را در دست بازرگانان قرار می یابل توجهفئودال به پول سهم ق
به میزان توسعۀ تجارت است و بسته نباید فراموش کرد که اهمیت اراضی برای تجار 

های اجتماعی و شرکت در حکومت و نف ضرورت آزادیبنابراین منافع اقتصادی این ص
نفوذ اجتماعی این  نماید. یخالصه مبارزه با طبقۀ حاکم اشراف را برای ایشان ایجاب م

صنف از اینجا نمایان است که عناوین و القاب متعددی برای بازرگانان از طرف شاه 
 اول داشتند. ۀاعطاء شده بود. در شهرها تجار بزرگ نفوذ و حیثیت اجتماعی درج

ها کشمکش و مغلوبیت با دربار بر سر قدرت که پس از مدت روحانیانمخالفت 
. به خصوص و بر دربار غالب آمد رو به فزونی گذاشت« رژی»ر قضیۀ نسبتاً طوالنی، د
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در ایران  روحانیانوابسته به طبقۀ متوسط اتحاد با بازرگانان ضروری بود.  روحانیانبرای 
قبل از انقالب دارای امکانات متعددی برای تسلط اجتماعی بودند. امور قضاوت به طور 

موری که در حیطۀ ادارۀ ثبت امالک انجام کلی و امور معامالت و امور مالکیت )ا
شد. عالوه بر هدف مشترک تضعیف دستگاه سلطنت  شود( به دست ایشان اداره می می

 داشت.  را به نزدیکی بیشتر وامی آنها ،با بازرگانان روحانیانبستگی منافع اقتصادی 
ترین صاحبان کارگاههای کوچک مهم ،وران اصناف و پیشه ،بعد از بازرگانان بزرگ

سرمایه را در دست داشتند و از نظر اهمیت اقتصادی و اجتماعی در شهر نقش اول بر 
ترین همو از نظر کیفیت م بودند ایشان بود. این عده از نظر کمیت قابل توجه ۀعهد

در صنف  نقش را در نهضت مشروطیت داشتند. اهمیت سیاسی طبقۀ متوسط فقط
وشنفکران، این اردوی اصالح طلب فعال، وابستگی ، رهتتر نبودوران مس رگانان و پیشهزبا

قبل از جنبش مشروطیت در نیمۀ دوم قرن نوزدهم  کامل به طبقۀ متوسط داشت.
های اصالحی را برداشتند و هرچه به انقالب  نفکران وابسته به اشراف اولین قدمروش

یابند  یتوسعه م نزدیک شویم، روشنفکران وابسته به طبقۀ متوسط از نظر کمی و کیفی
ید، و شرکت در این طبقه به صورت تأسیس مدارس، ایجاد جرا ۀطلبانو اقدامات اصالح

 اول را بر عهده دارد. ۀهای اداری در بیداری مردم شهری نقش درجسازمان
بینی روشنفکران دست به دست هم داده ستاد  و روشن روحانیاننفوذ اجتماعی 

نقش  ، به سهم خود،وران و اصناف پیشه ،ن ستادآورد. در ای را به وجود میرهبری انقالب 
ها که از طرف این  قابل توجهی دارند. در صفحات قبل آماری از تعداد مدارس و روزنامه

در متن رساله، که فصل اول آن منحصر به  شد به دست دادم. صنف )روشنفکران( اداره می
 مل داده خواهد شد.بررسی نیروهای انقالب است، در مورد نقش این طبقات توضیح کا

 
 طبقۀ کارگر

محدود بوده های ایران بسیار  چنانچه در صفحات قبل مذکور است، تعدادکارخانه
وری نقش اول را در تولیدات صنعتی ایران بر  های کوچک پیشهاست. بنابراین کارگاه

های کوچک فاقد شعور طبقاتی بوده و ه داشته است. کارگران این کارگاهعهد
اند. تنها اتحادیۀ کارگری رسمی قابل توجه در  خصوص به خود نداشتههای م اتحادیه

ها بوده است که بنا بر نحوۀ کار خود از سایرین جلوتر  ایران، اتحادیۀ کارگران چاپخانه
 . 80«تشکیل شد 1906های تهران در سال  اتحادیۀ کارگران چاپخانه»اند.  بوده

داخل در  ،هابا سوسیال دمکرات به علت نزدیکی همچنین کارگران شیالت درشمال
چندین بار در مؤسسات ماهیگیری  1908اند. در سال  جریانات سیاسی خاصی بوده
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 که برای سرکوب در بحر خزر عصیان و اعتصاب کارگری به وقوع پیوست« لیانوزوف»
  .81آن نیروی قزاق اعزام شد

خصوص در تبریز های کارگری به  در آذربایجان، برای تشکیل اتحادیه ،طی انقالب
لکن طبقۀ کارگر در ایران از نظر کمی و کیفی  ر مورد تهران.اقدام شد. همچنین است د

ای در انقالب ایفاء نکرد. قابل تذکر است که عدۀ  آنچنان ضعیف بود که نقش عمده
 ۀها برای کار به قفقاز و روسیه مهاجرت کرده و عدی از ایرانیان آذربایجان، طی سالزیاد

کارگران تعداد  1904در سال »ایشان به کارگری در قفقاز مشغول بودند.  کثیری از
درصد مجموع کارگران باکو را  22هزار نفر بود و این عده ایرانی در باکو قریب هفت 

 .82«دادند تشکیل می
که آن  اند تری نسبت به سایر کارگران بازی کردهدورۀ انقالب این کارگران نقش مهمدر

های کارگری روسیه بوده است. مقارن انقالب ایران حزب سوسیال در جریاننیز بر اثر شرکت 
های زیاد شکست خورده یام مسلحانه زده و پس از خونریزیدموکرات کارگران روسیه دست به ق

. نسبت کمی کارگران رابطۀ مستقیم با سرمایۀ تولیدی دارد که در ایران (1905انقالب ) بود
ها بدون اینکه صف جارتی داشته است. کارگران کارگاهت ۀایبه مراتب اهمیت کمتری از سرم

انقالب  ۀاند و نیروی ذخیر مشخصی در این دوره داشته باشند در انقالب همواره شرکت کرده
های جنبش کارگری در ایران از  کوشش به خاطر یافتن نمونه شوند. در شهرها محسوب می

مملکت اخیر در  شود.ناشی می با روسیه هماهنگی اوضاع اجتماعی و صنعتی ایران تصور غلط
 این زمان دارای نهضت کارگری قوی بوده است.

که « رژی»ورود به مبحث انقالب مشروطیت ایران الزم است از واقعۀ  قبل از
 به اختصار یاد کنم. استاولین مبارزۀ جمعی مردم ایران 
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 فصل سوم

 نهضت عمومی مردم اولین ، و تحریم تنباکو« رژی»قرارداد 
 
 
 

های ایران از روسیه قبل خاطرنشان گردید، پس از شکست طور که در صفحاتهمان
بنا بر تأثیر شکست در اذهان و بنا بر  گردید، ترکمانچایانعقاد قرارداد  که منجر به

در ایران به وجود آمد.  طلبانه آشنایی با دول و تمدن اروپایی کم و بیش نظرات اصالح
اشراف باشد. در واقع تمام  توانست خارج از طبقۀ این قبیل نظرات نمی میدان رشد

در فصل دوم به شرح آنها پرداختیم چنین خصوصیتی داشته  که طلبانه های اصالحجریان
علیه دربار و دولت « رژی» ۀجمعی مردم در واقع هاست. لکن اولین مقاومت دست

این  در یان پی بردند و با کامیابیانگلیس انجام شد و مردم به نیروی خود در این جر
از آن پس کم و بیش پای مردم به میدان مبارزه باز شد. به خاطر این امتیاز،  ،مبارزات

یعنی ورود مردم به مبارزه، الزم است واقعۀ رژی و نقش مردم و طبقات در آن بررسی 
 شود.

 
 قرارداد چه بود و چگونه امتیاز آن صادر شد

مبادرت به سفر اروپا کرد. در این سفر که برای  1306 در سال ناصرالدین شاه
روسیه مالقات کرده و به این وسیله از  امپراطوردیدار از اروپا بود، شاه قصد داشت با 

ها  بکاهد. انگلیس« پرنس الکساندر دالکورکی»فشار و تقاضاهای وزیر مختار آن دولت، 
تند و توسط می داشدر تحریک و تشویق شاه به این مسافرت نقش مه

خواندند. منظور  ( او را به انگلستان می1275 ـ1325السلطان ) خان امیناصغر میرزاعلی
خواستند به واسطۀ امتیاز بانک و تراموای در  ها از این اصرار این بود که اوالً می انگلیس

 اظهار امتنان دولت»ایران که تازه به آنها واگذار شده بود، بنا به قول اعتمادالسلطنه 
و ثانیاً تقاضای بعدی خود  83«به بندگان همایون متوجه و معلوم سازند روبروانگلیس را 
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السلطان که در  را دائر بر گرفتن امتیازات دیگری در همانجا به شاه عرضه دارند. امین
وزیر « لفاهانری ر» سِرداد، به دستیاری  ها انجام می اوایل کار امور را با اشارۀ انگلیس

السلطان و  یس در تهران وسائل سفر را فراهم ساخت. در این سفر امینمختار انگل
ای دیگر همراه شاه بودند.  اعتمادالسلطنه )طراح فکر انحصار دادن تنباکو و توتون( و عده

به هریک از ایشان نشانی اعطاء کرد که هیچکدام انتظار آن  ملکۀ انگلیس، ویکتوریا، »
ها پیشنهاداتی از جمله  در انگلستان، انگلیس ین شاهناصرالددر مدت توقف  را نداشتند.

پیشنهاد امتیاز توتون و تنباکوی ایران را دادند. مأموریت این کار را به عهدۀ یکی از 
ن و نزدیکان لرد ااز مشاور «جرالد تالبوت»مهمانداران همراهان به نام ماژور 

 .84«نخست وزیر انگلیس واگذار کردند «سالیزبوری»
نماید و او پس از  تالبوت را به ایران دعوت می ، ماژورشاهرالدینناصنکه نتیجه ای

 650داران انگلیس، شرکتی با سرمایۀ  به کمک دولت و سرمایه ناصرالدین شاهبازگشت 
 هایگفته ناصرالدین شاههزار لیره تأسیس کرد و خود عازم تهران شد. در تهران باالخره 

ای نیز به جهت حسن  امه را امضاء کرد و تقدیرنامهالسلطان را قبول و امتیازن امین
بنا بر آنچه آن زمان شهرت  السلطان نوشت و خلعتی گرانبها به او داد. خدمت به امین

السلطان و  هزار تومان به امین قرارداد در حدود چهارصد یداشت، کمپانی برای امضا
در  «فوریه»ده بود. دکتر السطلنه و سایر درباریان متنفذ رشوه دا کامران میرزا نایب
شرکت انگلیسی این امتیاز را با »نویسد:  ، می«سه سال در دربار ایران»کتاب خود به نام 

شود، گرفته و حق این است که  های گزاف که به دو میلیون فرانک بالغ می دادن رشوه
 . 85«ارزیده است تحصیل آن به این خرج می

 مواد قرارداد به این شرح است: 
خودشان صادر  یسال است که به نام ماژور تالبوت و شرکا 50رارداد برای مدت ق
شوند که در  صاحبان امتیازنامه متعهد می که در مادۀ اول ذکر شده استشده است. 
  ران بپردازند.یه ایلّهزار لیرۀ انگلیسی به خزانۀ دولت عٍ 15سال مبلغ 

ه به توسط کمپانی شده به شود مخارجی ک در مادۀ سوم، از آنچه عاید کمپانی می
ماند و  درصد هرچه باقی می پنجشود و پس از وضع مخارج و  درصد کسر می پنجعالوۀ 

شود سه ربع آن هم راجع به کمپانی خواهد بود و یک ربعش باید به  عاید خالص می
 خزانۀ دولت پرداخته شود. 

 ؟ خواهد اما کمپانی در مقابل چه میو  ،این سهم ایران از قرارداد
... بجز صاحبان امتیازنامه احدی حق نداشته و نخواهد داشت که به مادۀ دوم: 

به لهم اجازۀ کتبی امثاجهت خرید و فروش توتون و تنباکو و سیگارت و سیگار و انفیه و 
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توانند به  کنند می فروشی میاحدی بدهد. اشخاصی که الحال توتون و تنباکو را خرده
ولی مشروط بر این است که از کمپانی دخانیات در این باب این تجارت مداومت نمایند، 

 اجازه تحصیل نمایند. 
ماده چهارم: جمیع اسباب و آالت الزمه به دخانیات که صاحبان امتیاز نامه به 

 ود. بآورند از جمیع رسوم گمرکی و هرگونه مالیات معاف خواهد  ایران می
 ن قدغن است. مادۀ پنجم: حمل و نقل توتون و تنباکو به ایرا

فرمایند که بر رسوم گمرک و سایر عوارض که  دولت ایران تعهد میمادۀ هفتم: 
شود از روز امضای این امتیازنامه  تاکنون از توتون و تنباکو و سیگارت و انفیه گرفته می

 تا پنجاه سال، به هیچوجه نیفزایند. 
 

 ها و خسارات قراردادزیان
 نویسد:  ر کتاب شرح حال خود میآرا برادر شاه د میرزا ملکعباس

به قیمتی خیلی نازل بدون شرایط به یک را انحصار تنباکو و توتون ایران »
کمپانی انگلیسی فروخت. چون مبالغی گزاف به اطرافیان شاه داد و هیچ کس که 

لهذا تماماً  ندکه پولی گرفتان رفت منشاء اثری شود، باقی نماند. اما آن احتمال می
انگلیسی  ۀهزار لیر 25ند و کمپانی در ضمن شرایط متقبل شد که سالی تصدیق نمود
ن شرط نامه هم قرار داد به هزار لیره بود( به شاه بدهد و در خارج ای 15)سهم ایران 

گذرد،  علی اصغرخان و بعضی دیگر مبلغی بدهد. شاه که از مداخل یک تومان نمیمیرزا
هوش از سرش به در رفت و فوراً قرارنامه را  هزار لیره را شنید، 25همین که اسم سالی 

 . 86«امضاء نمود
دارد که چگونه منافع سرمایۀ تجاری ایران مورد  نظری به مفاد قرارداد معلوم می

تهدید و خطر جدی قرار گرفته است. در این هنگام در داخل و خارج با این قرارداد 
ی قراردادی در زمینۀ انحصار مخالفت شروع شد. قبل از صدور این امتیاز کشور عثمان

قرارداد ایران بسیار متضرر شده دو این  ۀنعقد ساخته بود، اما در مقایستوتون و تنباکو م
در عثمانی یک مقالۀ انتقادی نوشت که ترجمۀ فارسی آن در ]؟[  صباحاست. روزنامۀ 

االول سال  ربیع 27هفدهم، مورخ چاپ استانبول، سال  اخترروزنامۀ  13شماره 
منتشر شد. در این مقاله پس از ذکر نحوۀ شرکت و قرارداد  (1810نوامبر )1308

این امتیاز را از  ۀتوان گفت قول صاحب امتیاز که منافع سالیان بنابراین می»نویسد:  می
پایه است. از  کند، از جمله سخنان بی هزار لیره وانمود و تخمین می 500حاال در انظار 

که برخالف اعالن صاحب امتیاز، اولیاء دولت ایران در این  شود این یکی هم معلوم می
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اند، سهل است که از  ش امتیاز انحصار توتون ممالک عثمانی سرمشق نگرفتهرو باب از
 .87«اند احکام آن ابداً اطالعی هم نداشته

نمایندگان و  ـمخالفین و متضررین این قرارداد به طور کلی عبارت بودند از: اول 
تجار ایرانی از تنباکوفروش  ـ لت روسیۀ تزاری و ایرانیان وابسته به آنها. دوممأمورین دو

ناپذیر برای امتیازنامه باعث ورشکستگی و زیانهای جبرانو غیره که اجرای مواد این 
پرستان ایران که این امر را مخالف  روحانی و یک عده از وطن یعلما ـشد. سوم  آنان می

شمردند. زیان  ن را مباین حیثیت و استقالل کشور خود میبا قوانین شرع دانسته و آ
پس از آنکه  قرارداد برای ایران فقط زیان اقتصادی نبود، یکی از معروفین اصفهان

های حاصله را اران و زیانکضایع شدن تنباکو و سختی کار کشت های متعدد از قبیلانزی
یک هزار و پانصد نفر از خامساً جمیع کثیری قریب به ... » گوید: چنین مینوشته، 

دالل گرفته و مخصوصاً برای  مسلمانان را که تاکنون به طمع اجرت زیاد چاکر و عمله و
ببرد غالم معین  گردی اطراف دهات مبادا به خفیه و پنهانی کسی تنباکو بخرد ودوره

کرده و اسب و اسلحه و لوازم داده و به اشد مایکون از آنان حمایت دارد چنانچه 
فرنگی بلند حرف بزند  ۀآن نیست که به یکی از بستگان و اقوام تبع جرأتکس را هیچ

تا چه رسد به اینکه کسی بتواند با آنان در امری طرف واقع شده و این مردم اراذل و 
اطرخواه فرنگی گردیده و شناسی، چنان قلباً خ اوباش خودمان را هم که می

امد فرنگی از ضررهای فاحش و خوشها برای او دارند که به خاطر یک رقصی خوش
داند که امساله این  هیچ رو باکی ندارند. خدا می های خیلی بزرگ مسلمانان ازخسارت

. ها کشیدند.. خاطر فرنگی چه مان بهرعیت بیچاره از دست همین مسلمانان خود
باشد و  خواهد در بلد فعال مایشاء زیاد هرکس می ۀگذشته از طمع و اجرت و شهری

عدالتی کند و کسی را بر او هیچ تعرضی نباشد خود را تعدی و هر قسم بی هرگونه
  .88«دارد... دخیل در کار فرنگی و منتسب به فرنگی می

برای ایجاد دستجات مسلح « رژی»ها و دالیلی در دست است که کمپانی هنشان
ایران برای اخالل و اعمال نفوذ در ایران مبادرت به حمل و ورود اسلحه و مهمات به 

« کمپانی رژی»کرده بود. چنانچه پس از لغو امتیازنامه، چند صندوق که دارای عالمت 
های جنوبی  شده است به یکی از گمرکخانه بود و بدون بازدید معموالً وارد ایران می

سابق بدون بازدید  خواست آن را به طریق صاحب امتیاز می ایران رسید. نمایندۀ
گشایند و مأمورین از  ها را می جعبه ،قرارداد یاغبه علت ال مأمورین ایران حمل نماید.

ها گشوده شد، پُر بود از تفنگ  هنگامی که جعبه نمایند.  این امر خودداری می ارتشاء در
گلیس در مقابل اعتراض ایران ندود و غیره. سفارت ا و باروت بی کو فشنگ و نارنج
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در سفارت انگلیس بازداشت کرده  کند که صاحب امتیاز را برای این عمل اعالم می
ها کمپانی رژی در تمام شهرستان .89دگلستان خواهد فرستاناست. و برای محاکمه به ا

کرد و وضعی که  مراکز قدرتی برای خود ایجاد کرده بود که با نیروی مسلح حکومت می
ایران  ۀهم شرکت نفت ایران و انگلیس بعدها توانست در خوزستان به وجود آورد در

 ظاهر شده بود. 
 

خراسان کمپانی مبادرت به ساخت قالع و استحکامات به نام ادارات و  در: خراسان
انبارهای کمپانی کرده بود. برای ادارۀ امور کمپانی عدۀ زیادی خارجی وارد ایران شد. 

نویسد:  در این باب می« ماثرالکبری فی تاریخ سامرا»المحالتی در کتاب  هلـال شیخ ذبیح
زیادی که حدود صد هزار تن زن و مرد بود به ایران  ۀن موقع از طرف فرنگیان عددر ای»

نکشید که این عده بین آمده و مرکز تبلیغ خود را در تهران قرار دادند و طولی 
ها پخش شده و در هر نقطه مشغول تبلیغ مردم به دیانت مسیح شدند. شهرستان

هایی بنا کرده و دختران مسلمان  هکلیساها ساخته شد و برای پیشرفت خود مریضخان
حجاب  عصمت بودند برای پرستاری استخدام کرده و آنان را بی ۀکه تا آن روز زیر پرد

 ... به امور پرستاری واداشتند. مردم که

 73مطلب از صفحۀ  ای که ما در دست داریم موجود نیستدر نسخه 72صفحۀ ]
 یابد[:مه میااد

قرار داشتند سخت به وحشت افتادند و به علمای الضرب  حاج محمدحسن امین... 
ز با جریانات خصوصی در تهران متوسل شدند. ناصرالدین شاه مستبد که تا آن روز بج

ای مواجه نشده بود، در اول کار نه حرمت علماء را نگاه  ها با مبارزه رفته  بین فرنگ
ن شد که همۀ بازرگانان داشت و نه از تهدید و به کار بردن زور خودداری کرد. نتیجه ای

بزرگ دست به مبارزه زدند و علمای داخله به میرزای  روحانیانایران و مردم به دنبال 
عشری متوسل شدند. در مقابل اعتراض میرزای ، مرجع تقلید شیعۀ اثنیشیرازی
شود که مشیرالوزراء  گذارد و اکتفا می ورزد و به آن وقعی نمی شاه مقاومت می ،شیرازی
 به سامره بفرستد. هلـال ی اعالم نظر دولت ایران و روشن کردن ذهن آیترا برا

 
، به خصوص آنها که اهمیت تجارتی بیشتری مقاومت در همۀ شهرهای ایران: فارس

ترین تجار ایرانی که در بین آنها بزرگ فارسداشت نضج گرفت. بازرگانان تنباکو فروش 
مشغول فعالیت « رژی»دائماً برای لغو کار ننشسته  از همان اوایل بی ندشد دیده می

سخت و برخورد ۀ بودند و با توسل به علماء و تحریک مردم زمینه را جهت یک مبارز
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، وقتی مأمورین انگلیسی مریق1308نمودند. در ماه رمضان سال  شدید آماده می
رسند، جمع کثیری از مردم شهر که عمده محرکین آنان  کمپانی به نزدیکی شیراز می

 خاناکبرن تجار بودند در دکاکین و بازار را بسته، به رهبری و هدایت حاج سیدعلیهما
اسیری شیرازی در مسجد وکیل شیراز جمع شده و بنای اعتراض را گذاشتند و روحانی 
مزبور به منبر رفته بیاناتی علیه دولت و صاحب امتیاز نمود و در پایان شمشیری از زیر 

 داشت: عبای خود درآورده و اظهار 
موقع جهاد عمومی است، ای مردم بکوشید تا جامۀ زنان نپوشید. من یک شمشیر »

ای که برای انحصار دخانیات شیراز بیاید شکمش را با  و دو قطره خون دارم، هر بیگانه
  .«این شمشیر پاره خواهم کرد

شود و  السلطان مأمور نظم و امنیت شیراز می الملک از طرف امین سرانجام قوام
اکبر را به بصره و سامره نزد میرزای کند و حاجی سیدعلی متظاهرین را  سرکوب می

ن و بازار را کند. تجار شیرازی موقع را غنیمت دانسته تمام دکاکی شیرازی تبعید می
روند.  ن برای تحصن به محل امامزاده شاهچراغ میگویا«اسالماوا»بسته جمع کثیری 

ای زخمی  بندد. سه نفر کشته و عده به گلوله میچراغ مردم را الملک در شاه قوام
 .90گردند شوند و به این ترتیب مردم سرکوب می می

 

تجار آذربایجانی در تجارت خارجی توتون و تنباکو نقش اول را داشتند. : آذربایجان
ر نظام گروسی )والی( و حاج که تجار دست به اقدام زدند، دولت روسیه که با امی هنگامی
( رابطۀ نزدیک داشت، در تحریک ایشان روحانیانآقا مجتهد )رئیس جوادمیرزا
هزارنفر  20کوشید. سرانجام مردم در اطراف میرزاجوادآقا جمع شدند و در حدود  می

های کمپانی را از  آمدی حاضر نمودند، و آگهی خود را برای مقابله با هر پیش 91مسلح
های زننده بر ضد کمپانی منتشر کردند.  در و دیوار شهر پاره کردند و به جای آن نوشته

نمایند و تهدید  تقاضای لغو آن را می ناصرالدین شاهمردم تبریز طی تلگرافاتی از 
اگر تقاضای آنها مورد قبول واقع نشود، با اسلحه از حقوق حقۀ خویش »کنند که:  می

 . 92«دفاع خواهند کرد
ائله غدهد و امین حضور را برای رفع  میبه مردم تبریز وعدۀ لغو امتیاز را  ناصرالدین شاه
د و شو فرستد. امین حضور به زحمت موفق به حفظ جان خود در تبریز می به تبریز می

ها و خانۀ مجتهد را مملو از مردم مسلح دید که تمام ها و باغ تمام کوچه»گوید:  می
 شاهلدینناصرا. 93«تفنگ مارتین در دست و تپانچه در کمر و قطار فشنگ بسته بودند

میرزا ولیعهد و امیرنظام گروسی پیشکار پس از اطالع از طرز رفتار مردم به مظفرالدین
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دهید  با داشتن اسلحه و فشنگ کافی، چرا به سربازها دستور نمی»کند که:  تلگراف می
لیکن سرانجام اقدامات شاه در آذربایجان منتج به شکست  .«؟به شورشیان شلیک کنند

دهد فعالً کمپانی انحصار از آذربایجان صرفنظر کند تا مردم  تور میشود و شاه دس می
کمپانی برای موفقیت خود نیرو با وسیلۀ دیگری به اطاعت درآورد.  ۀآن سامان را با تهی

خرد و  را با رشوه می بولناتچاپ اس، اختر های فارسی زبان خارج از جمله بعضی روزنامه
 به»نویسد:  کند. این روزنامه می پانی مبادرت میناگهان این روزنامه به پشتیبانی کم
الناس آنجا به سبب  مأموریت  اند بعضی از عوام موجب کاغذی که از مشهد نوشته

برخاسته و به ولوله و آشوب همداستان شده... ولی در ثانی به  ویبه های و ه« رژی»
صاحب اب اجل اکرم آقای طسبب اندرزهای مشفقانه و نصایح سودمند جناب مست

 . 94«اند ای خزیده طلب متنبه شده، به گوشه دیوان فرمانروای ایالت خراسان مردم آشوب
پرده  آقایان بی»گوید:  پردازد و می السلطان سرانجام به تهدید علماء می امین

اند تغییر و تبدیل در این  گویم اعلیحضرت همایون شاهنشاهی صریحاً فرموده می
ممکن نیست. این معنی محال و ممتنع است. شما از این عهدنامه از هیچ رو دولت را 

پرده  ما هم بی»علما هم جواب دادند: .« معنی قطع نظر نموده فکری دیگر بکنید
 «.گوییم مساعدت با دولت در خصوص این عهدنامه از ما نیز محال و ممتنع است می

بود، سید  در صدور حکم تحریم مؤثر ،ایران ی داخلبجز علما ،از جمله کسانی که
میرزا محمدحسن شیرازی را در جریان  هلـال الدین اسدآبادی بود که همواره آیت جمال

، بازرگانان و عامۀ روحانیانگذاشت. باری سرانجام در میان انتظار شدید  واقعی امر می
مردم برای اطالع از آن به مردم، حکم تحریم از طرف میرزای شیرازی صادر شد و 

مژدۀ  (1891دسامبر ) 1309االول  شنبه اول جمادی آوردند. روز پنج روی هاخانهتلگراف
برای مردم ایران توسط پست رسید. این فتوا در جواب سؤالی بود که به طور  ،تحریم

الرحیم، الرحمنهلـال بسم» .مکرر از طرف عموم طبقات از مرجع تقلید به عمل آمده بود
العالی با این وضعی که در بالد اسالم از بابت  اتمح هلـال االناما ادام االسالما، مرجع حجت

دارد تکلیف مسلمانان  رعاً چه صورتمیل تنباکو پیش آمد، فعالً کشیدن غلیان ش
جواب چنین بود: «. چیست؟ مستدعی آنکه چگونگی تکلیف مسلمانان را مشخص فرمایید

کان در حکم محاربه  حونبه این الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو و توتون هلـال بسم»
  «.الحسینیاالحقر محمدحسن حررهمبا امام زمان است. 

االول در تهران کسی نبود که از این حکم خبر  روز بعد یعنی جمعه دوم جمادی
ادارات دولتی و حتی  های خصوصی،اماکن، شرکتها،  خانه نداشته باشد. در تمام قهوه
آوری کردند.  به طوری که در  ها را جمعپقو چ هاها، غلیان حرمهای شاهی و سربازخانه
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شد.  ای از پایتخت بلند نمی عصر روز جمعه دود سیگار و چپق و غلیان از هیچ نقطه
 در مقابل عمارت کمپانی انباشتند. هم مقدار زیادی چپق شکسته

شود و طی آن  آمدن با علماء تشکیل می ای برای کنار جلسه ،پس از تحریم
 ۀآید. مشیرالدوله در دنبال شان و نمایندگان شاه پیش میبرخورد شدیدی بین ای

این امر برای شما خوب نیست و مخالفت »السلطان خطاب به علماء گفت:  اظهارات امین
اکبر تفرشی سخت از این تهدید سیدعلی .«تواند داشت خوبی نمیعاقبت شما علماء 

فهمید چه  دارد؟ می چه معنیکالم سربسته چیست و این »ر گفت: برآشفت و با تغیّ
ن بار در نزد رجال بزرگ دیگر علما هم شروع به پرخاش کردند و برای اولی« گویید؟ می

هایی زدند که هیچ انتظار آن را نداشتند. از جمله سیدمحمدرضا طباطبایی دولت حرف
باید انحصار دخانیات لغو شده و خسارت دولت را باید کسانی »السلطان گفت:  به امین
السلطنه و مشیرالدوله و  و با دست هم به نایب «اند د که از انگلیس رشوه گرفتهبپردازن

برداشتن » :و گفت کردالدوله روی خود را درهم  دیگران اشاره نمود در این موقع قوام
آیا رئیس »  :اکبر تفرشی مجدداً جلو آمد گفتسیدعلی« این امتیاز محال است

خیر ایشان نایب »السلطان به شوخی گفت: امین«  باشید؟ دخانیات و رژی شما می
در پایان سید محمدرضا طباطبائی مجدداً  .«باشند... الدوله وزیر امور خارجه می قوام

به هرحال اگر این حکم را  دولت داده است که باید با رضای ملت باشد و »چنین گفت: 
 .95.«اگر شخص شاه داده که ... حقی نداشته و ندارد

 بر سر قدرت است و از کادر قرارداد رژی خارج شده است. در واقعارزه بینیم که مب می
حسن آشتیانی را مردم تهران شاه حکم تبعید میرزا رای رفع غائله و سرکوبیب

و شهر را به حالت  جریان بازار را بسته صادر کرد و مردم تهران برای ممانعت از این
منزل میرزا روان شدند و این شعر تعطیل درآورده، دسته دسته کفن پوشیده و به طرف 

این اولین تظاهرات بزرگ  .«رود سرور ما القربا می یا قریب»خواندند:  را با آهنگ می
شود.  خیابانی در تهران است که منجر به برخورد شدید با مأمورین مسلح شاه می

ته به منزل تن رسید و نزدیک ظهر زنان نیز دسته دس جمعیت تا ظهر به چندین هزار
و وقتی جمعیت زیاد شد، زنان از جلو و مردان از دنبال به طرف  میرزای آشتیانی آمدند،

جمعیت زنان با روبنده و چادر و چاقچور که اغلب  ۀمنظرقصر سلطنتی روانه شدند. 
گفتند بس  کردند و یا علی و یا حسین می روی سر خود لجن مالیده و شیون و ناله می

 دلخراش بود.
ها را طلی به بازار ریخته بعضی از دکانبزه میدان رسیدند بدون معنها وقتی به سز

کرد، دکانش معرض غارت  که هنوز باز بود بسته و اگر کسی از این دستور سرپیچی می
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گرفت. جمعیت مرد و زن به طرف میدان ارک رهسپار شدند.  و چپاول زنان قرار می
یدان رسیدند همهمه و کردند وقتی به م زنان که در پیشاپیش مردان حرکت می

دادند و  مکرر با صدای بلند فحش می ناصرالدین شاهفریادشان بیشتر شد و خطاب به 
ای لچک بسر، ای المذهب ما تو را  ،شاه به جای شاه باجی سبیلو»گفتند:  می
های رکیک، مردان در فواصل فریاد و از این قبیل حرفها و فحش« خواهیم نمی
 «.الزمان ین یا صاحبیاعلی، یا حس»کشیدند:  می

وقتی که این هیجان را  ،میرزا نایب السلطنه که مردی ترسو و جبون بودکامران
د به خیال گفتگو با مردم با چند نفر از نوکران خود از ارک بیرون آمد، ولی هنوز دی

ای خدا »گفتند:  ای از دهانش خارج نشده بود که فریاد جمعیت بلند شد، زنها می کلمه
«. ها نماز بخوانندا بیرون کنند، بر جنازۀ ما فرنگید دین ما را ببرند، علمای ما رخواهن می
کنم. هیچیک از  ها را بیرون میبابا فرمودند فرنگی ها شاه مشیرهه»گفت:  السلطنه می نایب

تادند. ها به طرف مسجد شاه به راه اف. بعداز این زن«گذارم بیرون بروند ... علما را نمی
العابدین امام جمعه و داماد شاه بر منبر رفته بود و  سیدزینسجد شاه، میراتفاقاً در م

ت شروع به فحاشی کرده ها در برخورد با این حال کرد. زن مردم را نصیحت و موعظه می
ند و چند نفر امام جمعه را از منبر به زیر ک به او تحویل دادهای رکیمقداری حرف

دیدم در ارک بسته و قراوالن اسلحه »نویسد:  یکشیدند. دکتر فوریه در یادداشت خود م
العماره ساعت یک را  کنند. برگشتم زنگ ساعت شمس به دست از جمعیت ممانعت می

شاه به غایت »نویسد:  عباس میرزا می .«. سر و صدای مردم کم کم بیشتر شدزد
ا را خواست. او هم گفت اگر یک نفر از علم السلطنه عالج کار می مضطرب شده از نایب

کنم. هیچکس جرأت بیرون رفتن از عمارت شاهی  به من برسانند، فتنه را آسوده می
کرد  السلطان پیاپی به شاه تلقین می امین«. السلطان در آبدارخانه مخفی شد نکرد. امین

اند لغو انحصار نیست. بلکه قصد تغییر  که مقصود کسانی که این غائله را بپا کرده
کند:  دار جمهوری هستند. شاه ناچار این فرمان را صادر میحکومت است و اینها طرف

خارجه را هم برداشتیم و  را که برداشته بودیم، حال امتیازالسلطنه، امتیاز داخله  نایب»
«. مردم مجبور در کشیدن غلیان نیستند تا حکم از جانب میرزای شیرازی برسد. شاه

رود و  حسن آشتیانی میبه منزل میرزاوله پسر خالوی شاه برای ابالغ فرمان شاه مجدالد
اکبر پسر آقا جمال  شود آقا علی شود و سرانجام موفق می با پسرخالۀ او مواجه می

السلطنه از دروازۀ ارک خارج  بروجردی مجتهد را به همراه بیاورد. در این هنگام نایب
ن شرح اکبر شد. عباس میرزا چنی شده به میدان درآمد و مشغول مذاکره با آقا علی

اکبر بنای فرمایشات گذاشتند و اصل مقصود از شورش را جویا آقا علی»با دهد:  می
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السلطان و ثانی لغو تمام قراردادهایی  شدند. جواب شنیدند که مقصود اول عزل امین
حصار تنباکو انحصار ، از امتیاز انقاًحچه ال گذارده شده. چه سابقاً است که با فرنگیان

آهن شاهزاده عبدالعظیم و راه شوسه ... بعد از  و تراموای شهر و راه سازیانگور و شراب
حال اینطور »اکبر هم گفت السلطنه قدری تند شدند، آقا علی نایب ...این جواب

رجاله زور  و خود را عقب کشید. دو مرتبه «.شود فرمایید، سازش ما نمی فرمایشات می
السلطنه  کثیر به جانب نایب ایا عده.. در این هنگام سیدی بآورده به ارک ریختند.

و حاجی معصوم سیدنگی که از ... هجوم آوردند تا نزدیک او رفتند. وقتی مهدی ناون
در میان خشم و  ... لطنه دادند و سیدالس هایی به نایبمردم بودند فحشهای  سردسته

و  وزیر جنگ، حاکم تهران فرزند شاه، ـالسلطنه  غضب شمشیر خود را به طرف نایب
پرتاب نمود، مردم هم به تعاقب آن دوان دوان به اطراف خانۀ  ـدولت کارۀ  خالصه همه

ها را شکستند. و چوب  در و پنجره و شیشه و چراغالسلطنه ریخته با سنگ  نایب
هر دقیقه جسارت »نویسد:  لک میماعلیخان معیرالم السلطنه غش کرده بود. دوست نایب

...  "خواهیم نمی را ما شاه"ه به صدای بلند فریاد کردند آنکگشت تا  شورشیان زیادتر می
به شاه خبر دادند که عنقریب وارد دیوانخانه خواهند شد... شاه چند تن تفنگدار در 

حال که به ناحق کشته "اطرافش واداشته خود نیز تفنگ به دست گرفت و گفت: 
 «. "شویم ما هم خواهیم کشت می

باالخان فرماندۀ فوج ان به این حد رسید، آقارأت شورشیهنگامی که جسارت و ج
دهد به  السلطنه بود به سربازان ترک تبریزی دستور می مخصوص که مورد توجه نایب

دوست با غیرت به عنوان اینکه به  و مرد شلیک کنند. ولی ترکان وطن جمعیت زن
الخان ناچار توان گلوله انداخت از این فرمان سرپیچی کردند. آقا با علماء و سادات نمی

السلطنه امر شلیک  ای داشته باشد به سربازان نایب بدون آنکه از کسی دستور یا اجازه
پناه و  جمعیت بیبه  ،خواندند می« پدران فوج بی»مردم آنها را  که دهد. این سربازان می

نفر کشته و بیست نفر زخمی  هفتاسلحه شلیک کردند. دکتر فوریه تلفات آن روز را 
میرزا منظور پسرش کامران« .یقین آقا را کشتند»شاه گفت  ،پس از شلیک نویسد. می
شلیک  ردمیان ممهرچند آقا را کشته باشند قدغن کن »السلطنه بود، و اضافه کرد  نایب
   .)از مشاهدات دکتر فوریه( «نکنند

حسن آشتیانی آوردند برداشته و به خانۀ میرزا هایی را که به دستمردم نعش
لوا به اشد خود رسید. مردم سخت خشمگین بودند. آن شب بر درباریان شب رفتند، و ب

سختی گذشت. شهر به صورت اشغال نظامی درآمد و جمع کثیری از اروپائیان مقیم 
تهران با تغییر لباس فرار کردند و بقیه پنهان شدند. نتیجه این بود که شاه نمایندگان 
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رارداد رژی ملغی شده است. علماء نیز پس از خود را نزد علماء فرستاد واعالم کرد که ق
حسن شیرازی اطالع دادند و حکم لغو قرارداد، مراتب را به میرزا اطمینان خاطر از

 تحریم از طرف او لغو گردید. 
برای اطالع از نحوۀ رقابت دیپلماسی دو کشور استعماری درجه اول در ایران به 

 کنیم.  د اشاره میاقدامات سفیر روس و دولت روسیه در این مور
 

 رقابت دیپلماتیک روس و انگلیس
 امپراطوردر خالل مبارزه و فعالیت شدید در همان ایام شبی وزیر مختار جدید 

ای از رجال ایران دعوتی به عمل آورد تا  از نمایندگان خارجی و عده «دبوتزوف»روسیه 
در این وقت  در مهمانی سفارت روس شرکت کنند. مدیر شرکت انحصار دخانیات که

بود نیز دعوت داشت. در این مجلس به ابتکار سفیر روس  «ارنستین»شخصی موسوم به 
سیگار و غلیان به هیچوجه استعمال نشد. سفیر روس گیالس خود را بلند کرد و با 

همگی غرق در  .«به سالمتی اتحاد و اتفاق ملت مسلمان ایران»صدای بلند گفت: 
ها را هنگام که هر آن خطر بزرگی خارجی ند در اینپرسید تعجب شدند، از خود می

دولتی که  کند، انعقاد این مجلس و گفتن این جمله از طرف نمایندۀ رسمیِ تهدید می
هاست با رقیب نیرومند خود مشغول دست و پنجه نرم کردن بوده و هرکدام برای مدت

 96اند برای چیست؟ ها طرح نموده بلعیدن این کشور نقشه
روس در این مجلس پس از اشاره به وضع نامطلوب موجود، گفت:  وزیر مختار

قریب یک میلیون اجناس از قبیل غلیان و سر غلیان چینی و بلور ساخت روسیه که »
برای فروش به ایران آورده شده در انبارها معطل افتاده و معلوم نیست سرنوشت آن 

اجناس هستند، بیم ای از تجار کشورهای دیگر که دارای این قبیل  چیست؟ عده
آمد هم عملی است که بر خالف  دانیم که علت این پیش رود و می ورشکستگی آنها می

آیین و شریعت اسالم شده و رئیس مسلمانان هم برای برهم زدن آن حکم تحریم 
استعمال توتون و تنباکو را صادر کرده ... منشاء این خسارت و خسارات بعدی کیست؟ 

لیسی که اکنون هم نمایندۀ رسمی آن در این مجلس حضور پرست انگیک شرکت نفع
نمایندگان دول معظم اروپا هستید، دقت  که شما آقایان سفرای محترم.. . دارد.

وارد شده زیاد نیست و اگر  اروپائیانبفرمایید البته زیانهایی که تاکنون از این قضیه به 
ولی اگر کار به همین منوال  آن پیش از این کشیده نشود جای حرفی نخواهد بود ۀدامن

پیش رود و مثالً رئیس مسلمانان بنویسد چای هم مثل توتون و تنباکو است. آیا فکر 
از همه باالتر اگر این مرد  شود. ای به تجارت اروپا در ایران وارد می کنید چه لطمه می
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باید مردم  اروپا را صادر کند و بگوید مایحتاج ۀالتجار مال ۀالقول حکم تحریم کلی مسلم
های مقیم این کشور را بدهد آیا عواقب قتل عام خارجی درداخل تهیه گردد یا اگر حکم

خود را در معرض این مخاطرات  ۀوخیم آن را متوجه هستید؟ من که اتباع دولت متبوع
کنم که تا زود است اقدامی  خاطرنشان می و بینم، شما را از خواب غفلت بیدار کرده می

ارنستین که خود را در معرض  .«آمدی شماها خواهید بود... سئول هرپیشوگرنه م بکنید.
اعتراض نمایندگان خارجی و حضار آن مجلس دید، وعده داد که هرچه زودتر )به خیال 

  .97خود( با دادن رشوه، رضای علماء را جلب کند و به این کار سر و صورتی بدهد
نظر میرزای شیرازی را به خود روس پس از الغای قرارداد برای آنکه  امپراطور

به مرحوم میرزا  ،نویسد همانطور که برای پاپ می ،ای در نهایت ادب نامه ،جلب کند
من اوامر »گوید:  کند و ضمناً می نویسد و از اقدام او در تحریم تنباکو سپاسگزاری می می

ت کنم و حاضرم برای پیشرف شما را در ممالک روسیه نسبت به مسلمانان اجرا می
این نامه را سرکنسول روسیه در بغداد .« مقاصد شما در مملکت ایران هر اقدامی بنمایم

ها نیز  کند. انگلیس دهد و شفاهاً تشکر می برد. ولی میرزا جواب آن را نمی به سامره می
 زنند. ها دست به چنین اقدامی می به تقلید روس

ات ذکر کردیم و از مالیات را در باب امتیاز «رژی»به هرحال پایان کار قرارداد 
ها شرحی دادیم. پس از پایان کار و شکست دولت و شاه، نفوذ علما در ایران رو  انگلیسی

که تا قبل از این جریان بر ایشان تسلط داشت به ضعف  ناصرالدین شاهبه تزاید گذاشت و 
م. علما در دانستی حقیقت، ما قدر علما را نمی»خود پی برد. شاه بعد از این قضایا گفت: 

گویی  این تملق«. مطلب را حالی ما کرده بودند دیگرواقع دولتخواه ما بودند و به طوری 
ای بود، چنانچه نفوذ و رهبری علماء در  نسبت به علماء برای شاه مستبد قاجار امر تازه

 مبارزات آتی که بعد از این واقعه شروع شد به همان میزان تازگی داشت.
حیثیت شدن دولت انگلیس دراین ماجرا، نفوذ روسیه  بیپس از شکست شاه و 

ولت خوار د در دولت ایران رو به نضج گذاشت و رجال درباری ایران همه جیره
های آخر قرن نوزدهم با اولین قرضۀ بزرگ از روسیه تزاری شدند. این نفوذ در سال

باقی ها  به صورت کامل اقتصادیات ایران را برگرفت و سهم کمی برای انگلیس
به همین علت در  گذاشت. از این دوره انگلستان در پی تجدید حیثیت خود بود و

کرد و حداقل تا  مخالف دستگاه سلطنت قاجار را ایفاء می نهضت مشروطیت نقش
زمانی که دنیا در آستانۀ قطعی جنگ اول جهانی قرار نگرفت، انگلستان علیه روسیه 

با آلمان دست روسیه را در ایران  کرد تا آنکه به نفع اتحاد سخت کوشش می
 بازگذاشت و ماجرای اشغال ایران از طرف قشون روس در جنگ اول پیش آمد. 
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 فصل چهارم

 تاریخچۀ انقالب مشروطیت ایران
 
 
 

 مبارزۀ تجار علیه بلژیکیان و اتحاد علماء علیه دولت
بزرگ از  ۀضدر فصل اول نفوذ استعمارگران در ایران مذکور گردید. به دنبال قر

ها  ها در زیر نظر بلژیکی این قرضه بود به توصیۀ روس یروس، گمرکات ایران که در گرو
بلژیکیان عالوه بر تسلط کامل بر ادارۀ گمرک، موجبات نارضایتی بازرگانان  قرار گرفت.

ساختند. از طرفی بین مسلمانان و مسیحیان فرق  را در جوانب مختلف فراهم می
طرف دیگر بازرگانی ایران را بیشتر در دست بیگانگان و ایرانیان )زیر گذاشتند و از  می

 دادند. پرچم بیگانه( قرار می
علیه  روحانیاندر زمانی که شاه در خارج بود، در تهران اولین پایۀ همکاری 

 ، سیدعلیایرانیان تاریخ بیداریاالسالم در  السلطان گذاشته شد. بنا به قول ناظم امین
ای از درباریان علیه اتابک  محمد طباطبایی و امام جمعه با عدهسید اکبر تفرشی و

 های ایشان غیرممکن شد.ن کردند، لکن با آمدن شاه همکاریانجم
ها اعتراض شد و مخالفت  در تهران و تبریز علیه نفوذ بلژیکی 1321در سال 

ها و  هخانظاهر تمدن اروپایی منجر به تاراج و تعطیل میمتبریز با اخذ  روحانیان
الدوله  ، اتابک معزول و عین1321الثانی  ها گردید. در جمادیها و دبستان مهمانخانه

الدوله مردی بسیار مستبد بود. به هیچوجه حاضر به معامله و  جانشین او شد. عین
خواه این دشمنان ملت باشند، خواه  ،شد نشینی در مقابل دشمنان خود نمی عقب

امام  ،روحانیاناختالف  ۀالدوله واقع ز فرمانداری عیندستجات درباری مخالف. در آغا
الدوله چهارده تن از ایشان را  ها دخالت کردند و عین رخ داد که طلبه ،جمعه با بهبهانی

الدوله پیام  بهبهانی پس از این واقعه به عین هلـالبه زندان اردبیل تبعید کرد. سید عبد
«. ام آزاد کنید، من ایشان را عفو کردهها را  من از شما متشکرم، طلبه»فرستد:  می
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من آنان را برای دلخواه آقا نگرفتم که او تشکر کند، که چون دهد:  الدوله جواب می عین
 الدوله به دست داد. ای از استبداد عین این نمونه«. خواست آزادشان گردانم

 ای به دست بلژیکیان با روسیه آماده شد که پیمان گمرکی تازه 1319در سال 
پس از بازگشت شاه از سفر دوم امضاء شد. این پیمان همانطور که در فصول قبل اشاره 

نیا،  داد. صفی شد، تجارت ایران را به ضرر تجار ایرانی و تولیدات داخلی تغییر می
ای این قرارداد ضربت سختی غال»نویسد:  می« استقالل گمرکی ایران»کتاب  ۀنویسند
تقلیل تعرفۀ گمرکی از «. چای به استقالل ایران وارد شدپس از عهدنامۀ ترکمان بود که

ها  روسیه به ایران و اختالف قیمت تعرفه بازرگانی ایران را دربست در اختیار روس
 ،الدوله استبداد عین ۀدر زیر سای ،1322سال  ،گذاشت. با وجود اعتراضات بازرگانان می

 یدر لباس روحانی ایران« وزن»عکس  1322پایان سال  بدون برخورد شدید طی شد. در
 به دست مردم افتاد و بهانۀ خوبی برای تاختن به او به دست داد.

دو سید بزرگ طباطبایی و بهبهانی متحد شدند، در  قمری 1323اول در سال 
کرد، طباطبایی  الدوله دعوت می جواب بهبهانی که طباطبایی را به اقدام علیه عین

، مقصود را تبدیل کنند، و غرض شخصی هلـالیدعبداگر جناب آقا س»چنین پاسخ داد 
  ... 98«.در کار نباشد، من همراه خواهم بود

موجود نیست. مطلب از  ،86 ۀصفحای که ما در دست داریم در نسخه در اینجا،]
 یابد[:ادامه می 87صفحۀ 
 ایشان ۀچند تن از ایشان را نامبرده به فلک بسته و آنان را چوب زدند. از جمل... 

بود. بالفاصله همان روز بازارها  که از بازرگانان آبرومند تهران حاج سید هاشم قندی بود 
بسته شد و بازاریان رو به مسجد شاه آوردند. در این واقعه امام جمعه توطئه کرده بود تا 

جمال واعظ ای از وعظ آقا سید دستگاه را مفتضح گرداند و کلمه ]مخالف[ روحانیان
با افراد خود و فراشان حکومتی به مردم و مالیان تاخته آنان  ار دادهرنه قاصفهانی را بها

 را مضروب ساختند. 
خواهان قرار گرفت. به دنبال  تهران در مقابل مشروطه ۀاز این واقعه امام جمعبعد 

 ها و مردم به ای از علماء و طلبه عده 1323شوال  16این جریان روز چهارشنبه 
بزرگ طباطبائی، بهبهانی، حاج  روحانیانند. از شستیم رفته بست نعبدالعظ

ای، شیخ محمدصادق  الدین افجه مصطفی، صدرالعلماء، سید جمالمرتضی، میرزاسید
با کسان خود دربست نشستن شرکت کردند. شیخ  ،شیخ محمدرضا قمیو کاشانی، 

صف مانه در با ایشان یاری نکرد ولی پسرش شیخ مهدی از این جریان صمی هلـال فضل
 نشینان بدین قرار بود:  و بست روحانیانهای ملت قرار گرفت. خواست
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  .ودن عسگر گاریچی در راه قم )مرد بدسیرتی بود(بن ـ1
بازگرداندن حاج میرزا محمدرضا از رفسنجان به کرمان )در واقع از کرمان تبعید  ـ2

  .شده بود(
م جمعه آن را بازگردانیدن تولیت مدرسۀ مروی به حاج شیخ مرتضی )اما ـ3

  .تصاحب کرده بود(
  .همه جای ایران بنیاد عدالتخانه در ـ4
  .روان گردانیدن قانون اسالم به همگی مردم کشور ـ5
  .ایران ۀبرداشتن مسیو نوز از سر گمرک و مالی ـ6
  .الدوله از حکمرانی تهران برداشتن عالء ـ7
ات بر درآمد کم نکردن تومانی دهشاهی از مواجب و مستمری )مالی ـ8

 کارمندان(. 
ایشان را قبول کرده و به  هایسفیر عثمانی واسطۀ مذاکرات شد. شاه خواست

اال من  البته مقاصدآقایان را اجرا دارید و آنها را تا فردا بیاورید شهر، و»الدوله گفت:  عین
حالت  بازارها همچنان بسته بود و تمام کارهای شهر به«. آورم روم و آنها را می خودم می

 تعطیل درآمده بود.
زمان ایران ظاهراً دارای در همان  ،بود نشینانبستدر مورد عدالتخانه که خواست 

شد. لکن عمالً عدالت  نامیده می« وزیر عدلیه»الملک  بود و مقارن این قضیه نظام عدلیه 
 در مملکت وجود نداشت. خواست ایشان مبنی بر ایجاد عدالتخانه که همه در برابر آن

بود. و با صدور فرمان ایجاد عدالتخانه گامی در راه قانونی شدن کشور  مساوی باشند، 
نظیر  در میان استقبال بی ،ذیقعده پس از یک ماه 16در روز  نشینانبستبرداشته شد. 

های شاهی  مردم و استقبال رسمی درباریان و نمایندگان شاه وارد تهران شدند. کالسکه
رسال شده بود و دو سید و حاج شیخ مرتضی و صدرالعلماء و و اشراف برای ایشان ا

 ـ آهن تهران میربهادر در کالسکۀ شش اسبۀ پادشاهی نشستند. برای این روز راه
 عبدالعظیم را مجانی کردند.

عده سعدالدوله وزیر تجارت که طرف تجار را گرفته بود و دکتر القذی 13در 
د کردند و در واقع پس از این جریان تا محمد خان احیاءالممالک را از شهر تبعی

الدوله به  کردند و عین علماء و مردم تقاضای تشکیل عدالتخانه می ،مهاجرت دوم به قم
 انداخت. عناوین مختلف این کار را به عقب می

در جریان این وقایع نام عدالتخانه کم و بیش به مجلس تغییر یافت و تقاضای 
الدوله به این شرح  ای به عین داد. طباطبایی نامه عدالتخانه جای خود را به مجلس
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مسلم است از خرابی این مملکت و  کو آن همه راز و عهد و پیمان.»د: نویس می
استیصال این مردم و خطراتی که این صفحه را احاطه نموده است خوب مطلعید و هم 

اتحاد منحصر است به تأسیس مجلس و  هادانید اصالح تمام این می کهبدیهی است 
دولت و ملت و رجال دولت با علماء ... تأخیر اینکار ولو یک روز هم باشد اثر سم قاتل را 

شود مگر به این مجلس و اتحاد ملت و دولت و رجال  دارد. فعالً دفع شر عثمانی نمی
 «.است  نتایج حسنۀ دیگر محتاج به بیان .دولت و علماء

کنتراتچی  ح که حاج محمدحسن،شهد رسید به این شردر این ایام خبر آشوب م
 ند. مردمد و حاکم و دیگران با او شریک هستافزای نان و گوشت شهر، به بهای آن می

ای کشته  کنند و عده های حاجی به مردم شلیک میکنند و تفنگچی علیه او شورش می
 شوند. می

 
 تظاهرات تهران و مهاجرت به قم

مد که منجر به قتل عبدالحمید پیش آ یدیگر وقایع 1324االول سال  در جمادی
ساخت. قضایا به اختصار  قم را فراهمبه مهاجرت بزرگ  ۀها شد و مقدم نامی از طلبه

 :چنین بود
الدوله فرمان  تاخت و عین الدوله می حاج شیخ محمد واعظ در منابر شدیداً به عین

أمورین او (. هنگامی که م1324االول  جمادی 18بازداشت او را صادر کرد )چهارشنبه، 
را گرفتند، بر اثر دخالت مردم و هجوم ایشان به قراولخانه، رها شده و در هنگام 
بازگشت از قراولخانه، مأمورین شلیک کرده و سیدعبدالحمید نامی کشته شد. جنازۀ 
سید به دوش مردم به مسجد جامع حمل شد و پس از تجمع مردم، علماء را نیز 

هرکسی که فردا »باال گرفت. از طرف دولت جار زدند که: آوردند. بازار تعطیل شد و کار 
روز جمعه «. دکان یا حجرۀ خود را باز نکند، کاالیش تاراج و خود او کیفر خواهد یافت

االول تمام شهر به صورت اشغال درآمد و قصرهای سلطنتی به شدت  جمادی 20
به درخواست ایشان  الدوله مبنی بر رسیدگی شد. علماء در مقابل پیام عین محافظت می
است که پس از این کسی ظلم و تعدی  مقصود ما تأسیس مجلس عدل»جواب دادند: 

نماید، پس  الدوله مانع عدالتخانه است و دستخط شاه را اجراء نمی نکند و چون عین
 .99«خائن دولت و ملت است و باید از مسند وزارت برخیزد

گرد آمده و تظاهرات  تمام مدت چند روزه مردم در اطراف مسجد جامع
خوانی  و در بازار نوحه شد کردند. هر روز از مسجد دستجات تعزیه خارج می می
آمد. لکن در این روز اخیر دستۀ  کردند که آن زمان دمونستراسیون به شمار می می
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 ،طرفداران دولت ،ای کشته شدند، عدۀ ایشان را عده ،مردم با شلیک سربازان روبرو شد
های بازار سنگر شد و در بین مجتمعین بام اند. پس از این واقعه پشت  تهن نوشت دوازده

مسجد نیز شلیک شد که موجب پراکندن مردم از مسجد جامع شد. علماء روز شنبه و 
تا سرباز نیاید و ما را مجبور »جواب دولت گفتند:  یکشنبه را در مسجد تنها ماندند و در

خواهیم رفت. یا باید عدالتخانه برپا شود یا ما را نکند، ما از این مجلس و مسجد بیرون ن
  .100«بکشید

کند:  الدوله در این زمان چنین تفسیر می به پشتیبانی عین المتین حبلروزنامۀ 
چون قومی را جهالت دامنگیر و ملتی را سفاهت و نادانی گریبانگیر گردد، خیر خویش »

 ...«نند القاء شبهات مغرضین حرکات وحشیانه ک اندانند و ب
بینند شاهزاده اتابک اعظم  بیگانگان چون می»نظر او این است که  ۀخالص

برد، برای کارشکنی از او اینان  گرداند و ایران را پیش می کارهای کشور را در دست می
های مستبد برای رفع هایی است که همواره دولت هاین اتهام یکی از حرب«. را برانگیختند

شوند. باری شب دوشنبه با  ت مخالف خود به آن متوسل میمخالفت و توجیه مبارزا
اجازۀ شاه علماء از مسجد خارج شدند و صبح دوشنبه اولین دسته از شهر خارج شده و 

تن به سوی قم عزیمت کردند. قصد خود را  ای در حدود هزار با پیوستن دیگران عده
باید توجه داشت که در  یانروحانعتبات گفته بودند. با توجه به نفوذ معنوی و اجتماعی 

 د.یآمیشکالتی برای دولت پیش مخیزد و چه  ای در شهر برمی چنین هنگامی چه غائله
 

 تحصن در سفارت انگلیس
دو روز پس از رفتن به قم، کسانی به قلهک رفته و از سفارت انگلیس پرسیدند: 

یان در این مورد سخت یم، راه داده خواهد شد یا نه؟ سفارتآور اگر ما به سفارتخانه پناه
 نگرفتند. 

ها به محل  االول )تیرماه( پنجاه تن از بازرگانان و طلبه جمادی 26روز پنجشنبه 
 858نشینان به سفارت در شهر رفته و در آنجا متحصن شدند. روز دوشنبه عدۀ بست

ن از طرف یهزار تن افزایش یافت. خرج متحصن 5نفر رسید و تا سه روز بعد تا حدود 
معاودت  ـ1 ن در روزهای نخست چنین بود:یشد. خواست متحصن رگانان تأمین میباز

ایجاد  ـ3 .بدون علت و جهت ۀقطع بازداشت و شکنج ـ2 .علمای مهاجرین به تهران
افتتاح عدالتخانه از طبقۀ علما و تجار  ـ4 .امنیت در مقابل خودکامگی و امنیت عمومی

مجازات  ـ 5 .که در آن شرکت داشته باشند و سایر اصناف برای رسیدگی در مرافعات
 .قاتل شهدا
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طلبی و مدتی که مردم در سفارتخانه متحصن بودند، از نظر توسعۀ افکار مشروطه
 که روشنی اذهان در مورد آینده تأثیر مهمی داشت. چه از یک طرف همواره برای آنان

توانستند بدون  یگر میاز طرف د روشن بودند امکان مذاکره و بحث و خطابه بود و
ن به این طریق یهای متحصنکه خواست ابراز دارند. نتیجه این های خود راهراس خواست
 ـ4 .افتتاح دارالشوراـ  3 .عزل شاهزاده اتابکـ  2 .بازگشت علماء ـ1توسعه یافت: 

 عودت مطرودین.  ـ 5 .قصاص قاتلین شهدای وطن
 ر عهده داشت. بین مردم و دربار را ب بطرانقش دافر انگلیس  شارژ

هایی موضوع را به و مردم طی تلگراف [101]در تبریز در این روز تظاهرات شد
ایجاد چنین موجی در تمام شهرهای بزرگ بود.  ،نتیجه دادند.های دیگر اطالع شهرستان

تبریز پشتیبانی کرد و تلگرافی در قبول  یمحمدعلی میرزا در این جریان از علما
 خابره نمود.های ایشان به شاه مخواست

الدوله معزول گردید و مشیرالدوله به صدارت برگزیده  الثانی عین روز ششم جمادی
مطابق سیزدهم مردادماه فرمان مشروطیت  1324الثانی سال  جمادی 14گردید. روز 

پس از اعالم  هزارتن رسیده بود. 14متحصنان به  ۀصادر گردید. در این هنگام عد
نامی از ملت  هازیرا در آن و اعالنهای آنرا کندند نپسندیدندیت مردم آن را فرمان مشروط
 ،در پایان جریان الثانی اصالحاتی در فرمان به عمل آمد.جمادی 17روز  .برده نشده بود

ای خواند و از شاه تشکر کرد  ( به نام ملت خطبههلـالالمتکلمین )حاجی میرزا نصر ملک
 .[102]و پس از برداشتن عکس تحصن پایان یافت

 
 افتتاح مجلس

را تهیه « انتخابات ۀنظامنام»شد تا  مجلس موقت، هر هفته دو روز تشکیل می
شاه  یرجب یک ماه پس از صدور فرمان به امضا 16کند و این نظامنامه به تاریخ 

اولین  ر(مه 14شعبان ) 18های درباریان و مرتجعین به تاریخ رسید، و با وجود کارشکنی
 تشکیل شد. جلسۀ نمایندگان تهران

در اواخر ماه رجب در تبریز، نهضت مشروطیت با تحصن در کنسولگری انگلیس 
 به تقلید تهران آغاز شد.

ای از سردمداران روحانی و غیر روحانی به کنسولگری رفتند و  رجب عده 29روز 
شما را با این اندکی نتوانیم  و ا نتوانیم به کارهای درونی ایران درآییمم»کنسول گفت: 

ولی اگر بازار ببندد و علما و دیگران نیز بیایند، چون به نام توده است توانیم  ذیرفتپ
تن نبودند. روز  15یا  14ای  که مراجعه کرده بودند، بیش از  . عده103«پذیرفت
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خواستِ مردم تشکیل  .چهارشنبه بازار بسته شد و از فردا رو به کنسولخانه آوردند
ها ز را وارد دورۀ خطیری کرد که سالول انجامید و تبریمجلس بود و جنبش ده روز به ط

ادامه داشت. پس از این جریان بیست نفر از سران جنبش برای عضویت انجمن انتخاب 
 شدند. 

را تأسیس کردند. این عده عبارت « مرکز غیبی» ۀای از سران نهضت کمیت عده
افروش، سید حسن دوبودند از: کربالیی علی موسیو، حاجی رسول صدقیانی، حاج علی 

میرزاعلی اصغر  میرباقر،ای، آقا ان تربیت، جعفرآقا گنجهخ محمدعلیزاده، میرزا شریف
نفر.  12جمعاً  ؛رضا و یک نفر دیگرصادق خامنه، سیدمحمدخویی، آقاتقی شجاعی، آقا

 این کمیته در قضایای آینده نقش مهمی ایفا کرد.
مرکز مشغول انتخابات  شته و دردر این هنگام نظامنامۀ انتخابات از امضاءگذ

کرد، بدینسان:  گروه )طبقه( تقسیم می ششبودند. این نظامنامه مردم را به : 
تن(،  10و بازرگانان )  تن(، اعیان 4ها ) علماء و طلبه تن(، 4شاهزادگان و قاجاریان )

تن( که هریک جداگانه نمایندگان  32وران ) تن(، پیشه 10داران و کشاورزان ) زمین
 شد. نماینده انتخاب می 60در مجموع  کردند. و خود را انتخاب می

 ،پس از بازشدن مجلس در تهران، در تبریز به دنبال جریانات داخلی انجمن
 هاشم دوچی و امام جمعه حاج میرزا کریم را به تهران تبعید کردند. میر

ایران به  شاه قانون اساسیقعده در آخرین روزهای زندگی مظفرالدینالذی 14در 
 دهها وارد شدند. ن پس به تدریج نمایندگان شهرستانشاه رسید. از آ ءتصویب و امضا

فوت کرد و محمدعلی  شاهمظفرالدینقعده الذی 24روز پس از تصویب قانون اساسی در 
 میرزا به سلطنت رسید. 

طنت، علی میرزا با آشنایی به اوضاع تبریز از اول نگران آنجا بود و در بدو سلمدمح
مجلس در این مورد گفتگو شد. نارضایی خود را از تبریز و انجمن آن علنی کرد. در 

میرزا از نمایندگان مجلس رسماً کسی را در تاجگذاری دعوت نکرد و این اول  علیمحمد
  کشمکش مجلس با او بود.

)بهمن ماه( در تبریز یک سلسله وقایع پیش آمد که هدف آن به قرار  الحجهذیدر 
 :بود ذیل

 .شاه، مشروطه راعلیتصدیق محمد ـ1
 مجلس ممکن است.  ۀوزارتخانه با اجاز أسیسوزراء در مقابل مجلس مسئولند و ت ـ2
 .از این پس وزیر خارجی استخدام نخواهد شد ـ3
 .هاـ تأسیس انجمنها در شهرستان4
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  .باشد افتخاری وجود نداشته یوزرا ـ 5
  .تبریز ۀالروس رئیس گمرکخانتوقیف  زل موسیو نوز و پریم،ع ـ 6
 عزل ساعدالملک. ـ7

گانه در میان شور و احساسات در تجمع مردم در یک هفتهای سرانجام خواست
شاه گذشت و تلگراف شاه برای تبریز ارسال شد.  یساعت و نیم از شب گذشته از امضا

قالب است و ترین مرکز انداد که تبریز مهم انجام این خواستها عالوه بر منافع آن نشان
 به پایداری و پیشرفت خواستهای مجلس بسیار بیفزود.

حسن مجتهد را از تبریز به علت بدخواهی با میرزا 1325االول سال  در ربیع
ول پس از اخراج مجتهد، حاج میرزامحسن، اال ربیع 8مشروطه اخراج کردند. روز 

شهر بیرون رفتند. االسالم از  صادق و حاجی سیداحمد خسروشاهی و همچنین ثقهمیرزا
 انجمن تصمیم به بازگرداندن علماء گرفت.

و در ظاهر اظهار ندامت اصغرخان اتابک به ایران بازگشت  علیدر همین ماه میرزا
خان نیز گواهی کرده بود که او عوض شده کرد و ملکم از مخالفتهای خود با ملت می

را در دست گرفت. مجاهدان  است. باری اتابک به ایران آمد و به زودی زمام امور دولت
ر و خیانت او بودند. برعکس در بین غدو مردم اغلب به اتابک بدبین بوده، منتظر 

 وجود داشت. یرهبران نسبت به او خوشبین
 

 تصویب متمم قانون اساسی
در مجلس مطرح شد، و اینکه از علمای بزرگ « متمم قانون اساسی»که  هنگامی
اخیر در جریان مسجد  ۀنامبرد) هلـال نی و شیخ فضلطباطبایی، بهبها ؛تهران سه تن

با طرح این مسئله اختالف مشروطه و  ،در میدان مانده بودند (جامع به ایشان پیوست
را گرفت و مورد پشتیبانی « شریعت»جانب  هلـال مشروعه پیش آمد، و شیخ فضل

 پراکنی کرد تاهایران شروع به نام معنوی و مالی محمدعلی شاه قرار گرفت. وی در تمام
 سازد. صدابا خود هم سرشناس را یعلما

بزرگ شیعه جانب مشروطه داشتند. این  یدر این هنگام در نجف سه نفر از علما
محمد کاظم مازندرانی، آخوند مال هلــالحاجی شیخ عبد سه تن عبارت بودند از:

و « یخواه مشروطه»خراسانی و حاجی میرزاخلیل تهرانی که در جریان 
ب ملت و مشروطه را گرفتند و جوابهای صریح دادند. آگاهانه جان« یخواه روعهمش»

در  هلـال از مالیان با شیخ فضل هلـال محمد آملی و حاج میرزا لطفهمچنین مال
 کردند. عبدالعظیم همکاری می
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کرد و علیه  خان تاخت و تاز میشاه در آذربایجان پسر رحیمعلیبه تحریک محمد
 نهضتکرد. این جریان مصادف بود با فشار  برید و تاراج می ها را میتبریز راه امنیت

  .ساسیاتبریزیان برای تصویب متمم قانون 
تبریز دچار تعطیل و آشوب بود. در سیزدهم  1325االول سال  در تمام ماه ربیع

الثانی موج اعتصاب تهران را فراگرفت و به طلب متمم قانون اساسی که حقوق ملت  ربیع
 کرد جنبش کردند. ساخت و مشروطیت را واقعی می را مطرح می ایران

 ،این جنبش که امنیت آذربایجان و تصویب متمم قانون اساسی هدف آن بود
 موفق شد و دربار را یک قدم دیگر به عقب راند.

 
 هطه یا مشروعمشرو

طور که ذکر شد اختالف مشروعه و یان تصویب متمم قانون اساسی هماندر جر
پس از شکست در تهران به حضرت عبدالعظیم  هلـال یش آمد و شیخ فضلمشروطه پ

کرد. حاجی  ه مجلس اقدام میعلی ،رفته آنجا را سنگر خود ساخت و با پخش لوایح
کاظم یزدی به او پیوست، در نجف نیز سیدحسن مجتهد تبریز نیز در عبدالعظیم میرزا

گر حاج خمامی که طرف دی خواهان قرار داشت. از در جهت مشروعهعلیه مشروطه و 
حسن مجتهد داشت و از رشت اخراج شده بود، نیز در جنبش علیه وضعی مشابه میرزا
السلطنه با اتکاء به نیروی کُردان جاللی در ماکو  در این هنگام اقبال مجلس شرکت کرد.
کرد. و از طرف دیگر ساالرالدوله برادر شاه در غرب علم طغیان علیه  کشتار و تاراج می

در این زمان  شاه را برداشته بود، سرانجام ساالرالدوله به جای خود نشست.محمد علی
خاصی در  ۀآمده بودند که دارای عقیدبه تبریز زیادی از مجاهدان ایرانی قفقاز  ۀعد

نیز کز قدرت در تبریز یکی مرکز غیبی، یکی کمیتۀ قفقازیان و امورد انقالب بودند، مر
 تی بود.سازمان رسمی انجمن ایال

اصغرخان اتابک توسط عباس آقا صراف علیمیرزا 1325رجب سال  22روز 
ناچار از عبدالعظیم بیرون  خواه مشروعهنشینان تبریزی کشته شد و به دنبال آن بست

)انجمن به نام ان دربار خواه مشروطهآمدند و درباریان مرعوب شدند. تا جایی که انجمن 
 تشکیل شد.  خدمت(

میدان توپخانه که اولین توطئۀ رسمی و علنی شاه علیه  ۀواقع 1325در ذیقعده 
ه تجهیز قوا زد و در مقابل مجلس بود، به وقوع پیوست و در مقابل آن مجلس دست ب

یک نهضت بود، مقاومت ورزیده و در  ۀهای شاه که اخراج چند تن از فعالین درجخواست
 شاه مغلوب شد. هابانی شهرستانپایان کار بر اثر قدرت مجلس و پشتی
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 کودتا :مجلس به توپ بسته شد
های اخیر کامالً محسوس بود که انجمن ایالتی تبریز دارای نفوذ محلی و در ماه

ده ش نظیری در ایران است. در این هنگام در کشور تعداد کثیری انجمن ایجاد قدرت بی
هایی برای  ها کمیتهنوع انجمن وجود داشت. در این انجمن 140بود و تنها در تهران 

در جیرفت »نویسد:  می تاریخ مشروطه 34ف بود. ایوانف در صفحۀ اصنا همۀ جلب افراد
 وها  انجمن غالمان آزاد تشکیل شد و در تهران انجمن خدمتگزاران سفارتخانه

های شیعه و در بندر لنگه )خلیج فارس( انجمن های خارجی به وجود آمد.قنسولگری
 «. سنی تشکیل شد

، 1908اوت  24در  :در دست استچنین سند رد قدرت انجمن تبریز در مومثالً 
در گزارش خود به پطرزبورگ وضع تبریز را در اواخر  ،سفیر روس در ایران گارتویه

ها قبل عمالً در دست انجمن تمام قدرت از مدت»ین توصیف کرد: چن 1907ژوئیه سال 
ای دارد که  و در تهران شعبهباشد  های ایران میلی است که متنفذتر از سایر انجمنمح
 . 104«وکالی مجلس گوش به فرمان آنند ۀکلی

روس  1907دورۀ اول انجام شد، انعقاد پیمان مجلس[ زمان ]از وقایع مهم که در 
 24 مطابق 1325رجب  25و انگلیس در مورد تقسیم ایران به مناطق نفوذ است )

اهم کرد، موجب دخالت بیشتر آن بیشتر گفتگو خو از، این پیمان که (1907سپتامبر 
استعمار روس و سکوت انگلیس در مورد ایران شد. تأثیر داخلی این پیمان بسیار مهم 

که مجلس شورای ملی ایران منعقد بود، دو دولت خارجی بدون اطالع  بود. هنگامی
کنند و با این عمل به دنیا و به ایرانیان اعالم  ایران کشور را بین خود تقسیم می

 ند که چیزی به نام دولت و ملت ایران مطرح نیست.کن می
 .فشار آزادیخواهان برای تبعید اطرافیان مرتجع شاه بود ،آخرین وقایع دورۀ اولاز 

از جمله  مرتجع،ای از درباریان  شاه مجبور شد عده 1326االول سال  سرانجام در جمادی
مشارالیه به سفارت روس که مورد نفرت مردم بود تبعید نماید و را  ،امیربهادر جنگ

در همین ماه جمادی االول بود که شاه از شهر به باغشاه نقل مکان کرد و  پناهنده شد.
 در مقابل مجلس سنگر گرفت و تقاضای تبعید و یا تحویل هشت تن از مبارزین را کرد. 

و در  بود ت علیه شاه برانگیختهخدر همین ماه شهرهای ایران به خصوص تبریز س
شاه شاه را شاه غیرقانونی دانستند. همچنین علمای نجف علیه محمدعلیحمدعلیتبریز م

 فتوا داده و کسانی را که علیه مشروطه و مجلس عمل کنند، دشمنان امام زمان اعالم کردند.
 «لیاخوف»، قشون قزاق تحت فرمان (1287تیرماه  2)االول  جمادی 23در روز 

پ بست و مشروطیت را ملغی ساخت. شاه مجلس را به توبه فرمان محمدعلی
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مجلس را به در این روز شاهد وقایع بوده است و هجوم ]خبرنگار روسی[  «مامانتوف»
توصیف کرده است. به هر حال در کودتای علیه مجلس، روس و انگلیس توافق کرده 

دافر  و شارژ 105«گارتویه دو»کند که قبل از کودتا مستر  می ذکر «شوستر»بودند. 
ایران را مالقات نموده و دولت ایران را  ۀوزیر امورخارج، 106«مارلینگ»س مستر انگلی

های شاه  که مخالفت و ضدیت با خیاالت و نقشه حقیقتاً تهدید کردند که در صورتی
ات خود و وزیر مختار روس سبقت گرفته تهدیدطرح شود، روس مداخله خواهد نمود. 

خود را  ۀدگان انگلیس همراهی دولت متبوعولی نمایننمود.  بیانهای شاه را خواهش
 .107ندفقط موکول به قبول مقاصد وزیر مختار روس گردانید

ضمن تخریب مجلس، متجاوز از سیصد نفر کشته شده  ،های رسمیبنا به گزارش
. مدافعین مجلس که غالباً ندتن به قتل رسیده بود 2500، ولی در واقع در حدود ندبود

قبیل خنجر و نیزه بودند چند بار به توپخانۀ دشمن هجوم سرد از  ۀمسلح به اسلح
االول همه ذکر شده است.  جمادی 23فعالیت افسران روس و وضع خونین روز ند. دآور

های روسی مدافع تزار نیز به عنوان پیروزی عملیات علیه اخاللگران آمار  روزنامه
عملیات  منحصر به های روسیه در کودتای مجلسدخالت .108اند الذکر را داده فوق

، بلکه تزار صریحاً در این مورد یستی ماوراء قفقاز مربوط بود، نهلیاخوف که با فرماند
تزار پس از انحالل دومای دولتی، شاه را به بستن مجلس تشویق »اظهارنظر کرده است. 

سفیر روس در  گارتویه 1907دسامبر  31کرد. نیکالی دوم در جواب گزارش مورخ  می
ه نجات ایران و سلطنت شا»داد، چنین نوشت:  وضع بحرانی ایران را اطالع می تهران که

سایر اجتماعات انقالبی میسر است. این یگانه  فقط وسیلۀ انحالل مجلس و سرکوب
  .109«پاسخ من است

 انگلیس پناهنده شدند که از جمله اینان تقی ۀای به سفارتخان در روز کودتا عده
شاه مبارزه به خارج از ایران رفته علیه حکومت محمدعلیزاده و دهخدا بودند که 

المتکلمین اعدام  ی، ملکقکردند. پس از کودتا اشخاصی چون صوراسرافیل، قاضی اردا
 شدند و سیدجمال واعظ اصفهانی بعدها در همدان بازداشت و در بروجرد اعدام شد.

 
 کند تبریز همچنان مقاومت می

ایران بود و چون آتشی در میان خاکستر  قالبز این پس تبریز تنها مرکز انا
تبریز دو دوره جنگ و تهاجم را از سر گذراند و تا هنگامی که جنبش در  .درخشید می

اصفهان و رشت آغاز شد و حکومت استبداد در آن شهرها ساقط گردید، پایداری کرد. 
 ند. خواهان تاخت االول مرتجعین بر مشروطه جمادی 23در تبریز در همان روز 
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الحالی چون  ان مرفهخواه مشروطهدر همان اوایل انجمن از هم پاشید و 
الملک و بصیرالسلطنه در کنسولخانه روس پناهنده شدند. لکن کمیتۀ سری و  اجالل

قفقازیان و به طور کلی مجاهدان با وجود اطالع از خبر تهران مقاومت ورزیده و 
شد، مقاومت  رت مرتجعین افزوده میستارخان و باقرخان در حالیکه هر ساعت به قد

 کردند. می
نیروی اصلی ارتجاع بودند و  خان، سواران بیوک ،الثانی تا پایان هفتۀ آخر جمادی

خان مرتجع و یاغی معروف برای سرکوبی تبریز عازم این شهر شد.  در این ایام رحیم
شون قدست الثانی تمام تبریز بجز محلۀ امیرخیز به  سرانجام در نیمه ماه جمادی

ای معدود از  خان افتاد و در این محله، سردار ملی و گرد آزادی، ستارخان با عده رحیم
کرد و با پیوستن باقرخان به او هر روز مرتجعین عقب  اطرافیان خود پافشاری می

 نشستند.
الدوله نیز عازم تبریز شد و این شهر را در محاصره  اردوی تهران به فرماندهی عین

رسید  این هنگام از طرف کمیتۀ سوسیال دمکرات قفقاز برای مجاهدان کمک می گرفتند. در
در استانبول در رساندن اخبار تبریز به دنیا و پشتیبانی از « انجمن سعادت ایران»و همچنین 

رابطۀ تبریز با نجف را بر عهده داشت و آنچه از دست  انجمن سعادتتبریز کمک کردند. 
حفظ تبریز کردند. از صدور فتاوی مبنی بر پشتیبانی مالی و  آمد، برای نجف برمی یعلما

از جمله سرداران اردوی دولتی، سپهدار بود  شاه.جانی از تبریز و لعن و تحذیر از محمدعلی
ها با ستارخان و باقرخان به پیام الدوله جدا شد و پس از مبادله از عین 1326که در رمضان 

 سوی گیالن عازم گردید. 
، انجمن ایالتی تنکابن تشکیل شد. در طی این مدت قشون 1326عده ذیق 14در 

های شمالی آذربایجان را سد کرده و راهکو ازجانب دیگر به تبریز تاخته ارتجاعی ایاالت ما
بودند. در همین ماه محاصرۀ تبریز شکسته شد و مجاهدان به فتح شهرهای آذربایجان 

ظیر و اقدامات مهمی در توسعۀ قدرت ن بی یمبادرت ورزیدند. در داخل تبریز نظم
 ان در آذربایجان به عمل آمد. خواه مشروطه

، به 1326 ذی الحجهای، در  های دورۀ دوم تبریز با آمدن قشون صمدخان مراغهجنگ
نشینی طرفین ادامه داشت.  تبریز کشمکش آغاز شد و از آن پس پیوسته پیشرفت و عقب

« باسکرویل»جمله وقایع این دوره کشته شدن مستر  لکن تبریز هیچگاه از پای درنیامد. از
را برای جنگ آماده کرده ای از جوانان  )فرزندان تجار(  معلم آمریکایی در تبریز بود که دسته

های دورۀ دوم شش ماه ادامه داشت و سرانجام با مداخلۀ سفیر روس و انگلیس و بود. جنگ
 ان پایان یافت.خواه مشروطهپیروزی 
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 و رشتفتح اصفهان 
در پاریس سکونت داشت.  1326سردار اسعد از خوانین بزرگ بختیاری در سال 

وی چون از پایداری تبریز آگاه شد به برادر و خویشان خود نوشت و ایشان را به مبارزه 
شاه دعوت کرد. خوانین بختیاری با یکدیگر متحد شدند و سردار اسعد نیز با محمدعلی

السلطنه به  فتح اصفهان را فراهم آورد. در این هنگام صمصاماز اروپا وارد شد و مقدمات 
ترین ایالت ایران ده بود. ایل بختیاری یکی از بزرگخانگری معزول شلفرمان شاه از ای
در طلبی و میل به  شود و عالوه بر تحریک و راهنمایی سردار اسعد، جاه محسوب می

 در جانب ملت قرار داد. دست گرفتن حکومت، خوانین را در یک صف علیه دربار و
ای مخفی برای متحد کردن و زمینه سازی فتح  در این هنگام در اصفهان کمیته
وقایع را « جنبش وطن پرستان اصفهان، بختیاری»اصفهان فراهم آمده بود. مؤلف کتاب 

، یک شب بعد ازاشغال مسجد شاه مریق1326حجه الشب نهم ذی»کند:  چنین نقل می
خان  هلـالالتجار و شکر امین هلـال ( حاج حبیبهلـالآقا نور )پاشاری از طرف مجاهدین شه

 وخان لبنانی و نویسندۀ این سطور به دستگرد خیاخان و میرزا آقا انی و دکتر مسیحلبن
کره و بالفاصله بعد از  شرف مالقات و مذااالسلطنه باغ  رفتند و صبح اول آفتاب با ضرغام

عت نمودند و دو ساعت بعد از حرکت آنها اردوی های الزم به شهر مراج طرح نقشه
ای از مجاهدین  ، عدهالحجهذیالسلطنه به طرف شهر حرکت کرد. روز نهم  ضرغام

 مطبخپشت  هراز پل چوبی گذشته وارد کو بختیاری به سرکردگی ابوالقاسم خان ضرغام،
ه بود با چند الدول خان قشقایی که در ظاهر نوکر دولت و خدمتگزار اقبال شدند و غریب

شخصی، به دستور کمیته برای راهنمایی مجاهدین در آنجا مستقر گردیده  وارنفر س
ها را به طرف در کوچک مسجد شاه راهنمایی کرد. مجاهدین شهری در را  بود، بختیاری

ها و سردر مسجد را  درنگ منارهبختیاری وارد مسجد شدند و بیباز کردند و سوارهای 
 .«آوردتفنگ شهر را به زلزله در ۀی گلولسنگربندی نموده صدا

با  (الحجهذی 11) السلطنه رسید، در روز بعد خبر فتح اصفهان که به صمصام
ها وارد شهر شد و طولی نکشید که چهارسو شیرازی ۀو پیاده از طرف درواز های سوار عده
و کار رقرار گردید، و مردم از نو مشغول کسب ش انقالب فرونشست و نظم و آرامش بآت

 ان افتاد.خواه مشروطهشدند. به این ترتیب شهر اصفهان به دست 
که کودتا علیه مجلس واقع شد، شهر رشت سه روز در مقابل  هنگامی ،در گیالن

ای از  الحرام عده محرم 16ام مغلوب شد. در روز لف مقاومت ورزیده و سرانجتایای مخقض
و با اسلحۀ زیاد و افراد نسبتاً کم به ادارات خان ها از جمله یپرم قفقازی و داشناکمجاهدان 

بر سر حاکم تاختند و او را از پای درآوردند. سپس سپهدار با سپاهیان خود از تنکابن وارد و 
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خان با دستۀ مسلح به ، یپرممجاهدان حکومت را به او سپردند. بعد از فتح نواحی گیالن
ها در سفارت انگلیس که سالرچیل ترجمان مستر چمنجیل آمد و آنجا سنگر گرفت. 

من از آنچه »ایران بوده است در این ایام سفری به گیالن نموده و چنین نوشته است: 
دیدم و یا جستجو نموده دریافتم، این را دانستم که نقشۀ شورش گیالن را در قفقاز 

 اند. در د انجام دادهرسی ایشان به پنجاه تن می ۀه شمارریخته و با دست داوطلبانی ک
این شش هفته که از آن زمان گذشته بر شمارۀ آنها افزوده شد و چنان که گفتند 

بزرگ از آزادیخواهانی  ۀدر این میان یک دست .درس تن می 350آنان به  ۀکنون شمارا
 اند. بازارها باز بود و داد و ستد و که از ایران بیرون رانده شده بودند، به رشت آمده

هایی  شد. در آن خانه ها دیده می های سرخ باالی خانهبیرق بازرگانی راه خود را داشت.
 « خواهی نبود بیرق روس یا عثمانی زده بودند. که این نشان آزادی

به این ترتیب گیالن و اصفهان آزاد شده و بار سنگین تبریز را سبک گردانیدند. 
 فتح شمالی و جنوبی متحد شده و لشکرکشی بزرگ انقالبی را که به ۀاین دو ناحی

 انجام دادند.  ،تهران انجامید
 

 فتح تهران، اردوکشی انقالبی
الثانی  در گیالن هزاران نفر مسلح شدند، لشکر آزادی به تاریخ چهاردهم ربیع

شاه را در اردو و ادارۀ حکومت جشن گرفته علیکه در قزوین تولد محمد ، هنگامی1327
ر نیز به ایشان پیوستند. در این بودند، وارد شهر قزوین شده و آزادیخواهان این شه

خواهان میانجی شده و  ت از پیشروی مشروطهمانعروس و انگلیس برای می هنگام سفرا
 ای برای تشکیل مجدد مجلس داد. شاه مشروطه را قبول کرد و وعدهمحمدعلی

تهران سوی ان بختیاری و گیالن تصمیم پیشروی به خواه مشروطهلکن سرانجام 
بختیاری  انسردار اسعد با اولین دسته سوار 1327الثانی  ام جمادی یرا گرفتند و در س

 به سوی تهران حرکت کرد.
الثانی  های تبریز پایان یافته بود، لکن به تاریخ هشتم ربیعدر این هنگام جنگ

پیاده و دو  باطالیونای از قشون روس که مشتمل بر چهار دسته قزاق و سه  ، عده1327
د وارد شهر جات بود به اطراف تبریز رسیده و روز بع سته عملهری توپخانه و یک دطبا

در تبریز تا آن های موثق و معتبر داد که اقامت و ساخلو بودن شدند. دولت روس ضمانت
ها و رعایای خارجه الزم باشد. یت شهر و محافظت جان و مال قنسولوقتی است که امن

هد نمود. لکن این کلی اجتناب خوا و نیز تعهد کرد که از مداخله در امور پلیتیکی به
یزی نبود و از آن پس قشون روس تبریز را ترک نکرد تا وقایع جنگ قولها جز فریب چ
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جهانی اول پیش آمد که قشون روس آذربایجان را اشغال کرد و در تعقیب ملیون که به 
 حضور قشون روس درقم مهاجرت کرده بودند، تا این شهر جلو رفت. به هر حال 

آن در فتح تهران  ۀایجان و تبریز، مانع این شد که نیروی انقالبی مسلح و کارآزمودآذرب
شرکت جوید. باری قشون روس از بدو ورود به تبریز بنای بدرفتاری را گذاشت و به 
بازداشت و خلع سالح مجاهدان اقدام کرد تا آنکه سردار و ساالر ملی ناچار شدند به 

 عثمانی بست نشستند. نسولگری( )کانجمن در شهبندرخانه  ۀتوصی
اما سرانجام قشون مشروطه از قزوین و اصفهان به پیشرفت پرداختند در جنوب 

 به یکدیگر پیوستند، و پس از شش روز جنگ خونین و الینقطع (در قراتپه) غربی تهران

 27تهران را کامالً فتح کرده و در )سه روز در بیرون شهر و سه روز در داخل شهر( 
محمدعلی میرزا دست از تاج و تخت برداشت و  (1288تیرماه  25) 1327الثانی  جمادی
ها و افسران ۀ روسها قشون قزاق تربیت شدروس پناهنده شد. در این جنگ خانۀفارتبه س

 روسی شرکت داشتند و ناکام گردیدند. 
ول اال جمادی 23)خواهان پیروز شدند  از سیزده ماه دوباره مشروطه پسبه این ترتیب 

لکن در این هنگام قشون روس در تبریز مستقر شده بود  (1327الثانی  جمادی 27تا  1326
و از این پس امکان هر نوع اقدام مثبت از دولت مشروطه سلب شده بود. در ایران بجز 

 رفت.  خواست سفارت روس و انگلیس و موافقت ایشان کاری پیش نمی
نوری را اعدام کردند.  هاللـ فضلان در اول فتح تهران حاج شیخخواه مشروطه

همچنین شخصی به نام آجودان باشی را به دار زدند و سپس میرهاشم دوچی، از 
 خواهان بسیار دشمنی کرده بود به دار آوریخته شد. مالیان مرتجع تبریز که با مشروطه

 
 افتتاح مجلس دوم و وقایع مهم این دوره

دورۀ جدید تشکیل داد و وزارت خارجه  را در در این هنگام سپهدار اولین کابینه
الدوله داده شد که اول از اطرافیان شاه بود، و  به عالءالسلطنه و وزارت عدلیه به وثوق

خان فرماندۀ قشون گیالن داده ان شده بود. ریاست نظمیه به یپرماکنون از او رویگرد
 قعده مجلس دوم افتتاح شد. الشد. در تاریخ یکم ذی
ای از طرف مجلس  از شهدای مشروطه یادآوری گردید و سپاسنامهدر آغاز مجلس 
 لتهای مردم تبریز نخستین عاقرخان صادر شد که در آن فداکاریبه نام ستارخان و ب

همچنین از اقدامات سردار اسعد و سپهدار و  آزادی و خالصی ایران دانسته شده است.
نون جدید انتخابات که لغو سیستم قا ،نهضت گیالن و بختیاری تشکر شد. قبل از انتخابات

تومان و یا پرداخت  250و شرط داشتن دارایی  ایمرحلهصنفی را ضمن حفظ انتخابات دو 
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ز حق انتخاب کردن و سایر محدودیتها را مالیات به میزان ده تومان و محرومیت زنان ا
مل آمد، تعداد انتخاباتی که بالفاصله به ع»گوید:  کرد منتشر شد. ایوانف می بینی میپیش

 .110«نمایندگان مالک را در مجلس باال برد و از شمارۀ نمایندگان دمکرات کاست
بندی سیاسی به صورت دمکرات و اعتدالی پیش آمد و سید در مجلس دوم دسته

ها ترور شد. در این هنگام ستارخان و باقرخان به تهران بهبهانی از طرف دمکرات هلـالعبد
نشست. مجاهدین که  رک اتابک )محل فعلی سفارت شوروی( میآمده و ستارخان در پا

هایی در مورد حقوق خود بردند، خواست در تهران به سر می ای کثیر از ایشان عده
داشتند که با مخالفت دولت روبرو شد. ضمناً وجود ایشان به صورت مسلح در شهر 

 ت بود. امنیت و مرکزیت دول بر خالفآورد که اغلب  ل متعددی پیش مییمسا
در یکی از جلسات مجلس )دهم مردادماه( قانونی گذشت که بجز افراد رسمی 
کسی حق داشتن اسلحه نداشته باشد. این جلسه در حضور ستارخان و باقرخان منعقد 
شد و تصویبنامۀ آن مورد قبول و تأیید ایشان قرار گرفت. لکن در واقعۀ معروف پارک 

خان و دستۀ او از  ز یک سو و بختیاریان و یپرماتابک برخورد شدیدی بین مجاهدان ا
ای کشته شدند، و ستارخان در این واقعه تیر خورد. تمام  سوی دیگر درگرفت و عده

اند که ستارخان نظر به خلع سالح مجاهدان و  منابع له و علیه مجاهدان ذکر کرده
امی بازارها را خروج ایشان از تهران داشته است. مردم تهران با وجود اعالم حکومت نظ

 بسته و از این واقعه سخت افسرده بودند.
 هاالممالک به پشتیبانی دمکرات یمستوف ۀپارک اتابک کابین ۀپس از واقع

 ها دستخوش آشوب بود.لکن شهرستانشد م آرابه کار پرداخت و تهران  ون(انقالبی)
ظر افراد مسلح در جنوب ایران تحت ن ستقراردر این دوره انگلیس تقاضای ا

در مقام ) سرکردگان انگلیسی به نام پلیس جنوب نمود. با ورود ناصرالملک به ایران
الممالک سقوط  مستوفی ۀمجلس به دو گروه مخالف تقسیم شد وکابین (السلطنه نایب
در اواخر دورۀ دوم  ها معروف بود جانشین او شد.و سپهدار که به دشمنی با دمکرات کرد

ی به معیت هیئت مستشاران آمریکا به ایران آمد و در آمریکای «شوستر»مجلس مستر 
 کرد.« ژاندارم خزانه»قرار گرفت و اقدام به ایجاد « دار کل خزانه»مقام 

ها به ایران آمد و طی یک سلسله جنگ میرزا مجدداً به کمک روسمحمدعلی
ای مغلوب و دوباره متواری شد. از طرف دیگر ساالرالدوله برادر شاه از کرمانشاه بن

او هم مغلوب گردید. در آذربایجان نیز  ولیپیشروی به سوی تهران را گذاشت 
الدوله علیه دولت وارد عمل شدند. شکست همگی  ها و در گروس شجاع شاهسون

 شد.  دشمنان پیروزی بزرگی برای مردم محسوب می
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، صمدخان به تبریز تاخت، هرچند که پیروزی نیافت، لیکن 1329در پاییز سال 
 ن پس تبریز زیر دست او ماند.از آ

 
 لتیماتوم روس و تعطیل مجلسوا

مهمترین واقعۀ مجلس دوم که آخرین آن است کشمکش مجلس با دولت روس 
السلطنه  اععشو بر سر اقدامات شوستر در مصادره و ضبط اموال و امالک ساالرالدوله 

لتیماتومی به وینه اتر را بهانه قرار داد و در این زمساست. در حقیقت روسیه وجود شو
تهران تسلیم کرد. چون مدت قانونی مجلس در شرف اتمام بود نمایندگان باالتفاق به 
اضافه شدن شش ماه به دورۀ مجلس دوم رأی دادند زیرا با تعطیل مجلس و تسلط 

لتیماتوم روس ودومین ا روس معلوم نبود که چه وقت مجلس سوم تشکیل خواهد شد.
ایران که در آن زمان  به دولت (شمسی 1290آذر  7) 1329 الحجهذی 7به تاریخ 
 :بایدآن میوزیر آن بود تسلیم شد که به موجب السلطنه، نخست صمصام خان نجفقلی
 ـ2اخراج شوند. ( مالیه در آذربایجان ۀنمایند)مستر شوستر و مستر لکفر  ـ1

 ـ3رج نگیرد. کارکنانی از خا روسیه دولت ایران از این پس بدون مشورت با دولت
هایی از  خسارت و مخارج لشکرکشی روس را باید ایران بپردازد. در این هنگام دسته

که به قزوین برسند. چهل و هشت ساعت  خطر این بودسپاه روس به رشت رسیده و 
ها مردم به پا ال این تهدید در تهران و شهرستانبرای پاسخ وقت معین شده بود. به دنب

لتیماتوم مخابره کردند. در اوعدیده در پشتیبانی از مجلس و رد های تلگرافخاستند و 
مجلس با رأی علنی به اتفاق آراء التیماتوم وحشتناک را رد کرد و مردم  ،پایان مهلت

ی استعمار روس امپراطورایران پس از چهارسال کوشش مردانه منتظر رفتار قشون 
بود و به هیچوجه ممانعت از شدند. در این هنگام دولت انگلیس متحد و موافق روس 

 کرد. اعمال آن دولت نمی
کردند و ایرانیان مقیم  علمای نجف همچنان از مجلس و پایداری آن جانبداری می
کردند. در این هنگام  خارج از کشور نیز از کوشش و تشویق مجلس خودداری نمی

ی نامبرده را دوسته ایران بازگشت. این شهامت و وطنب (خان حاج علیقلی)سردار اسعد 
که فرمان جهاد علیه روس  هم، ین روزها خبر فوت آخوند خراسانیهمرساند. در  می

 رسید. ،عازم ایران بودند نیز به پیروی از او ای صادر کرده بود و عده
خان به عنوان عامل دولت ، یپرم1290مطابق دوم دیماه  1330در روز دوم محرم 

نویسد:  نمود. شوستر این واقعه را چنین میبه مجلس تاخت و مجلس دوم را تعطیل 
کار  ا بهعدیده معزول شده بود، ب طرقاکتبر، کابینه که از  بیست و چهارمبعد از ظهر »
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هایی از ایل  ای ژاندارم و دسته توسط عده و بردن یک ضرب دست برخالف مجلس شد
کامیاب و جزء داخل مجلس  یبختیاری به خارج کردن تمام وکال و مستخدمین و اجزا

ای کثیر از گارد همایون که  کامران شد. و بعد از آن درها را بسته و مقفل نموده و عده
تهدید را ارده و وکال مشاهی بود برای محافظت مجلس گ]لشکر[ ان رژیممعروف به 

نمودند که اگر در مراجعت به آنجا یا جمع شدن در جای دیگر سعی نمایند کشته 
راً به طرز حکومت اولیه یعنی استبدادی  و نظامی گردید... خواهند شد. شهر تهران فو

معزول شده که مقاصد و  ۀکابین ینواب روس به ترغیب و مطمئن کردن اعضا
یکی  ،الوزراء و به مقصود خود رسیدند. رئیس هها بود نائل شد اغراضشان طرفداری روس

ر دیگر بختیاری بود از مشاهیر سرداران بختیاری و وزیر جنگ بود. سردار محتشم سردا
 .111«که فقط از پیش خود وزیر جنگ شده بود

شد و مجلس دوم به زور نیروی مسلح تعطیل  عملیبه این ترتیب التیماتوم روس 
گردید. وقایع بعدی به خوبی نشان داد که مقاصد روسیه از حدودی که مخالفین 

قطع تجاوز نظامی  تر است و این اقدام دولت باعثکردند، بسیار وسیع لس فکر میمج
م دوم روس به ایران، در شهر تبریز تجاوز و جنگ علنی تواملتیومقارن ا روس نگردید.

قشون روس با مجاهدان و قشون دولتی درگرفت و سرانجام آن متواری شدن مجاهدان 
 از تبریز و پناهندگی ایشان به عثمانی بود. 

 شود.  الملل اول می ت نهایی جنگ بینباری از این پس وقایع ایران کامالً مربوط به مقدما
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 دوم بخش

 های انقالب مشروطیت ایراننیروها و هدف
 

 

 

  فصل اول

 نیروهای موافق انقالب
 

زیر عنوان نیروهای موافق انقالب، از طبقات و قشرهایی سخن خواهم گفت که از ابتدا 
قرار داشتند و در همۀ دوران، انقالب را خواستار بودند و برای  بتا آخر در صف انقال

و روشنفکران وابسته  ،وران اصناف و پیشه ،پیشرفت آن کوشیدند. این نیروها شامل بازرگانان
به طبقۀ متوسط و تودۀ شهری بودند. دهقانان با اینکه منافع زیادی در انقالب داشتند عمالً 

ین مبحث این فصل بررسی گروه اول یعنی نخستدند. ها شرکت کردرت در جریانبه ن
 باشد. وران می بازرگانان و اصناف و پیشه

 
 وران بازرگانان، اصناف و پیشه

 ۀهای ابتدایی خود را نیز در راه توسعدورۀ مورد بحث ما ایران هنوز قدمدر 
، ها چنانچه صورت آنها در بخش گذشته مذکور گردید صنعتی برنداشته بود. کارخانه

صنعتی و تولیدی نسبت به سرمایۀ تجارتی  ۀبسیار معدود و کم وسعت بودند و سرمای
گردید. با تسلط  وران می اندک بود، بنابراین طبقۀ متوسط بیشتر شامل بازرگانان و پیشه

که در امور گمرکی برای  ،گمرک ایران، و لغو قرارداد تجارتی ترکمانچای رها ب بلژیکی
ها،  دست بلژیکی او انعقاد قرارداد تازه ب ،ساوی قائل شده بودطرفین حقوق نسبتاً مت

ن روسی قرار گرفته، تجار و ی ایران در معرض تهدید بازرگاناتسرمایۀ تجار
های روسی در سراسر نواحی شمالی ایران از آذربایجان تا خراسان و حتی  خانهتجارت
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منافع کالن به  ،رجی در ایرانبا استفاده از حقوق اتباع خا نواحی مرکزی پراکنده بودند.
موضوع امتیازات است که  ،تر از اینرفت. مهم داران خارجی می سرمایه جیب

 ۀو عرصه را بر توسع هگذاری داخلی ایران را در انحصار بیگانگان درآورد سرمایه
 های داخلی تنگ کرده بود. سرمایه

منافع  ،داخلی در مبارزات بازرگانان علیه بیگانگان و علیه دستگاه استبداد
دفاع از منافع اقتصادی  ۀاقتصادی ایشان به صورت مستقیم مطرح و نمایان است. الزم

 جودشرکت در امر حکومت بود و با وجود حکومت شاه و دربار مستبد و و
طبقۀ متوسط مورد تضییقات و فشارهای داخلی و خارجی قرار  ،الطوایفی ملوک
رارداد انحصار تنباکو و توتون نقش بازرگانان و در جریان مبارزه برای لغو ق. گرفت می

 بازاریان کم و بیش نمایان شد.
هایی در دست است که اغلب منابع  بازاریان سخت مقاومت ورزیدند. حتی نمونه

 حاضر بهیکی از تجار معتبر  ،اینست که در این جریان مثالً یکیاند و  آن را تأیید کرده
شود و مأمورین شرکت در صدد توقیف تنباکوها  نمی  فروش تنباکوهای خود به شرکت

هزار کیسه  خواهد و شبانه دوازده  ولی این شخص یک روز مهلت می .آیند بر می
ریزد و آنها را آتش  تنباکوی خود را به محل وسیعی برده نفت زیادی روی آن می

این  یابند. اقدام آیند، جز مشتی خاکستر چیزی نمی ها می زند. صبح که انگلیسی می
علو طبع و »نویسد:  می «ادوارد براون»اثر عجیبی داشت. « رژی»تاجر برای مخالفین 
دوست را وصف کردن آسان نیست، که چگونه با کمال متانت و  دانش این تاجر میهن

مهمی را آتش زد و عمالً  ۀبرای مخالفت با انحصار، سرمای ،، بدون هیچ تظاهریرامشآ
ف میل و مصلحت ایرانیان است و حکم پیشوای مذهب نشان داد که این شرکت برخال

 .«االجرا است برای عموم مسلمین حتمی
های گمرک  بلژیکی به نفع روس شروع به تغییر دادن تعرفه« نوز»پس از آنکه 
معتبر شهر متوسل شده، ایشان را دعوت به اتحاد علیه  روحانیانکرد، بازرگانان به 

هایی که بر ان کردند. در ابتدای مشروطیت در وعظگدستگاه استبداد شاه و نفوذ بیگان
تاریخ خواست بازرگانان اشاره شده است. در این شده، صریحاً به  روحانیانمنابر از طرف 
ه بهبهانی در خانۀ خودش به منبر لـعبدالجناب آقای سید»خوانیم:  می بیداری ایرانیان

متظلم و شاکی بودند که  صعود نموده و فرمود: ای مردم در چندی پیش تجار اطراف
گمرک را واگذار فرموده به مسیو نوز مستخدم  شاهمظفرالدینپادشاه اعلیحضرت 

بلژیکی. او هم تعرفه بر گمرک بست و کتابچه طبع کرد و نشر داد که گمرک اجناس را 
لیکن در این مدت بر طبق آن کتابچه احدی  از صادر و وارد بر طبق آن کتابچه بگیرند.
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التجاره گرفته است...  اند.  هرکس هر چه توانسته است از مردم مال او عمل ننموده از عُمال
عکسی از نوز منتشر شده است و در حالتی عکس برداشته که لباس مذهبی یا رسمی ما 
را پوشیده است. یعنی عمامه به سر گذارده و عبا به دوش افکنده است. با این توهین و 

وده است، مثل آنکه در گمرک و پستخانه و ادارۀ صندوق، این کار، کارهای دیگر هم نم
ها از این طریق اند و سال خدمت و زحمت بوده ت مشغولامسلمانانی را که در این ادار
منصوب  رااند، خارج نموده و به جای آنها رعیت خارجه  نموده معاش خود را تحصیل می

 «.... داشته
هجری، کار از کشمکش  1323در جریان تحصن حضرت عبدالعظیم، به سال 

 تجار با حکومت آغاز شد و در این جریان تجار نقش فعال داشتند.
های ک و خوانین بود، با بستن مالیاتکه حکومت در دست طبقۀ مال تا هنگامی

االسالم نقل  اظمنشدند.  متعدد و فشار شدید بر افراد رعیت، مانع توسعۀ کار تجار می
به طور تخمین محقق و معلوم است سالی دو کرور .. .»کند از گفتگوهای انجمن:  می

ه و حنا و رنگ و شود برای خرید شال و قالیچه و پست تومان پول خارجه وارد کرمان می
نقل کرد که در یک است  ردیحیی وکیل کرمان که از موثقین و اهل خآقا (جناب) کتیرا

هزار تومان  مسال صدمحمد اسماعیل تاجر مقیم رفسنجان پرسیدم که اسال  من از آقا
توسط شخص بامسال " رفسنجان خریده شده است یا نه؟ جواب داد کرمان و کتیرا در

که ده خانه در کرمان پس چه علت دارد  ."هتومان کتیرا خریده شد من دویست هزار
. باری بازرگانان نه فقط از منافع مستقیم خود 1«دناستطاعت چراغ روشن کردن را ندار

بلکه در جریان مترقی زمان خود، علیه ستمکاری طبقۀ جابر نقش کردند  دفاع می
  اساسی داشتند.

وران به عنوان نیروی پیوسته و پشتیبان بازرگانان در مبارزات  اصناف و پیشه
کردند. در طول نهضت مشروطیت دهها بار بازار تهران، تبریز و اصفهان ... به  شرکت می

  صورت تعطیل و اعتصاب درآمد.
کشمکش مشروطه و مشروعه، بازاریان طرف انقالب را گرفتند و با اینکه  حتی در

ه نفوذ زیادی داشت، علیه متشرعین فعالیت کردند. هنگامی که متشرعین لـال شیخ فضل
افتاد  خواهان را که گذرشان به آنجا می در عبدالعظیم سنگر گرفته بودند و مشروطه

 ع پیوست: ای به وقو آزردند، از جمله چنین واقعه می
خان منشی سفارت فرانسه را که یکی ابراهیم فردای آن روز در عبدالعظیم میرزا»

رفته بود، کتک زدند. این پیش آمد با  "زیارت"شد و به  از آزادیخواهان بنام شمرده می
ا دولت غائله را رفع نماید و یا به ملت ی) «در مجلس گفته شده بود آن سخنی که
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ها دست بهم داده چنین نهادند که روز آدینه ا بشورانید. انجمنهرانیان رت»واگذارد( 
بازارها باز نشود و همگی آزادیخواهان با هرگونه افزار جنگ در مسجد شاه گرد آیند که 

پس از گفتگوی » )در مجلس( «ردند مالیان را بیرون گردانندگاز آنجا روانۀ عبدالعظیم 
 ۀگان به بازار فرستاده بازاریان را از اندیشرا از نمایند  کسانی بسیار بر آن شدند که
  .2«... نگشادن بازار بازگردانند
 که هم هنگامی ،کوشیدند برای به دست آوردن مشروطه میکه باری، بازاریان 

میرزا در ، لکن هنگامی که کودتای محمدعلیکردندکوشش میمجلس باز شد سخت 
دچار سکوت و خفقان گردید. ز باکوبیدن مجلس موفق شد در همان قدم اول تهران 

های خود را نگشایند کاالی  عمال حکومت بازاریان را تهدید کردند که چنانچه مغازه
ها و بازار جار زدند. بازاریان پس از واهد شد و این مطلب را در خیابانایشان تاراج خ

 اندک مقاومت بازارها را باز کردند. 

 .سه روز(، بازارها تعطیل شدند هنگامی که خبر کودتا رسید )پس از در رشت
دستور داده شد مردم بازارها را بگشایند، ولی کسی گوش نداد. حکمران یک دسته 

جنگی رخ داد که سه تن کشته که سرباز فرستاد که ناچارشان گردانند و این بود 
 تن زخمی شدند، دو روز بعد بازار باز شد و آرامش برپا گردید. گردیدند و چهار
در جنبش  .کردند بازاریان مانند سایر مردم مقاومت بیشتری می در تبریز

اساسی نرسد، بازارها  بود که اگر تا یک ماه نیز قانون ، چون گفتگو این1325االول  ربیع
به پاس حال بینوایان  ،گونه به همۀ شهرهای دیگر آگاهی دادند(را باز نکنند، )به همین

گری بود، همچنان مزد آنان را بپردازد و چنین نهادند که هرکس را شاگردی یا کار
... امروز گذشته از  دستگیری از او دریغ نگیرد چیزی است در هرکه را همسایه بی

ای جداگانه تلگراف به نمایندگان  انجمن ایالتی، بازرگانان و پیشنمازان هردسته
لی را به تری دارد. بازرگانان ضررهای مادر نهضت تبریز بازار جلوۀ درخشان فرستادند.

، الحجهذی12از روز آدینه .کنند خوبی تحمل کرده و حتی در جریانات جنگی شرکت می
از »...  جنگ در میان محالت دَوَچی و سرخاب با انجمن و مجاهدین درگرفت. یکی

مجاهدین به نام حاجی خلیل فرشچی کشته شد. او نخستین قربانی مجاهدان آذربایجان 
 3« ... رفت و ر داشت و یکی از توانگران به شمار میاست. این مرد حجره در بازا

ترین بازرگانان درجریان نهضت بازرگانان کم سرمایه بلکه بزرگ و نه فقط اصناف
خواهان محسوب  مشروطه گانشرکت داشتند و مخالف دستگاه استبداد و نمایند

نۀ در خا» :ای بین دولت و ملت منعقد شد شدند. برای رفع جنبش تبریز جلسه می
برای ختم جنبش تبریز و رسیدگی به خواستهای هفتگانه، در  «مشیرالدوله صدراعظم
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الدوله، سعدالدوله، حاجی  صنیع»ای تشکیل شد از اشخاص زیر:  ، جلسه1324 الحجهیذ
حاجی ». « ..محمد اسماعیل الضرب و حاجی معین، حاجی مرتضوی، حاجی امین

تواند بگوید من به شما مشروطه  دولت نمی... »الضرب بپا خاست و چنین گفت:  امین
فرستند؟ ما خودمان را رسماً  ام، اگر ما مشروطه نیستیم، چرا از والیات مبعوث می نداده

تواند از ما پس گیرد، مگر با خون  دانیم و حقوقی که داریم هیچ کس نمی مشروطه می
  4.«ملت..

از جمله بازاریان نهضت  الدوله و ایادی او از طرف مردم اصفهان علیه اقبال در
همیشه به مردم  و سربازان مالیری که در شهر درنگ داشتند» :شد سخت کوشش می

چند تن از ایشان مست شده در  (الحجهذیچهارم هفتم دیماه )رسانیدند. شب  آزار می
بازاریان بر سر  ،دراز کردند یبازار بدمستی نمودند و دست به دکان یک میوه فروش

زنندگان را دستگیر » الدوله()قبال «زدند. فردا حکمران فرستادبسخت ایشان ریخته 
و در مسجد شاه گرد  گوشمالی داد. مردم این را دستاویز گرفته بازار را بستند ... و نمود

کوشید شورش را فرونشاند و بازارها  الدوله می آمده و به خروش و فریاد برخاستند. اقبال
 . 5.«ن، توپ به میدان شاه کشید ..را باز نماید و برای بیم داد

چنین اظهار نظر  هاها و کارگاه ان و صاحبان کارخانهامروز یکی راجع به بازرگان
بورژوازی صنعتی و  ،انقالبی ۀ،  تنها طبق1906ـ1909های انقالب، در سال» :کند می

 .«تجارتی بود
کرد که این  توان ذکر وران می های بازرگانان و پیشهبسیاری از کوشش های نمونه

اول داشته است، زیرا در تمام دوران نهضت به  ۀطبقه در انقالب مشروطیت نقش درج
خواهی  ها انجمن مشروطهوران تهران دارای ده صناف و پیشهیک سان کوشیده است. ا

وران و وابستگان ایشان  نیروی اصلی انقالب مشروطه در شهرها توسط پیشهاند.  بوده
ب مشروطیت داشت، به علت قالکه منافع بیشمار در انجام ان شد. این طبقه تشکیل می

توانست آنچنان نیرویی باشد که به  کاسبکاری عمومی نمی ۀهای مالی و روحیبستگی
گیرد،  رچه کار شدت میدر جریانات شدید انقالب هتنهایی بار مبارزه را بر دوش بگیرد. 

 شود.  بارزه کشانده میدست شهرها و تودۀ زحمتکش شهری بیشتر به ممردمان تهی
این موضوع نباید موجب این اشتباه گردد که نیروی بازاریان، اعم از بازرگانان و 

ترین نیروی انقالب بود. این . این نیرو از لحاظ کمیت مهمدووران، اندک ارزیابی ش پیشه
لل آمیز بوده است. تبریز به عنیرو به فراخور محیط خود کم و بیش انقالبی و یا مسالمت

کشاند. بازار  متعددی که در آینده از آن گفتگو خواهد شد، زودتر قضایا را به برخورد می
 کرد، در صفحات مرکزی و جنوبی ظاهرسازی و تبریز نیز به فراخور این شهر کار می
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کرد، نتیجه این بود که بازاریان در بسیاری موارد دچار   ثمر بیشتر بروز می های بیجنجال
 شدند. چنین تظاهری می

اهمیت بازار از لحاظ اقتصادی در آن زمان به مراتب بیش از عصر حاضر بود. تمام 
های فعالیت شد. بستن بازار یعنی قطع تمام اقتصاد مملکت در دست بازرگانان اداره می

خود به خوبی استفاده کرده  ۀبینیم که بازار از این حرب اقتصادی کشور و ما مکرر می
 است. 

وران پی ببریم نظری به جدول  شتر به اهمیت بازاریان و پیشهبرای اینکه بی
نفر مقرر گردیده است که از این  60اندازیم. عدۀ منتخبین تهران  انتخابات دورۀ اول می

نفر نمایندگان اصناف از قبیل: صراف، چوب فروش و نجار، بزار و حریر فروش،  30عده 
بر، قصاب و دباغ،  گر، بلورفروش و شیشهگرد، خیاط و رفوگر، زرگر و دواتگر، آهن دوره

، زدو دوز، خباز، عالف، کاله بر، عطار، کفش بند، میخ بقال و بنکدار، دالل، آهنگر، نعل
چی، سلمانی و حمامی،  ساز، سمسار، قهوه پلوپز و آشپز و کبابی، خرازی فروش، یخدان

ید توجه کرد که باشند. با فروش و غیره می فروش، حصیرباف و تیرفروش، سیگارگیوه
این اصناف اغلب دارای انجمن مخصوص به خود بودند و در جریان مبارزه نقش مهمی 

خوانیم در مقابل تهدید مستبدین به صورت  که در تاریخ می را بر دوش داشتند. هنگامی
میدان توپخانه ظرف چند روز چند هزار نفر مسلح در مسجد سپهساالر گرد  ۀواقع

فی داشت و یا در تبریز در ماجراهای بسیار که گاهی یک ماه به آمدند و امور نظم کا
در حالیکه  ،انجامید و در هنگام جنگ انجمن شهر توانست شهر را اداره کند طول می

بریم.  ها پی میهمیت انجمندانیم یک سازمان حزبی وجود نداشته است، به ا می
 کردند. ه میداهایی که افراد هر صنف را برای مقابله با دشمن آمانجمن

وران از نظر شرکت درجریانات سیاسی بیش از بازرگانان است  نقش اصناف و پیشه
 بود. وران  و باید دانست که نیروی انقالبی شهرها تا حدود زیادی متکی به اصناف و پیشه

ده نفر نمایندگان  ،حال در نظر بگیریم که عالوه بر سی نفر نمایندگان اصناف
، یعنی دو سوم منتخبین وجود دارد فری منتخبین تهرانشصت ن ۀتجار هم در عد

ای  باشد. این نمونه وران می تهران، یعنی دو سوم آراء متعلق به بازاریان و اصناف و پیشه
 . استاز قدرت و اهمیت این گروه درجریان انقالب مشروطیت ایران 

 
 روشنفکران وابسته به طبقات متوسط

ای بر  بیان کنم. شاید بتوان آن را مقدمه ینجاست که الزم است در اهمطلبی 
 مبحث نقش روشنفکران در انقالب مشروطیت دانست.
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شود، مثل انقالب  هایی که به نام یک طبقه نامیده میدر جنبشها و انقالب
بینیم که قشر روشنفکر به صورت بسیار فعال دست در کار  بورژوازی، ما همواره می

دارای کارخانه هستند و نه خود در بازار دارای حجره است. حال آنکه این روشنفکران نه 
بینند نه تنها  هایی را به همین صورت می باشند. کسانی که چنین پدیده و دستگاه می
دانند، بلکه از اینکه طبقۀ  بر یک انقالب یا جنبش را صحیح نمی «بورژوازی»اطالق لفظ 

اند ناراحت نیز  ردیف قرارداده منورالفکر را با بازاریان و کسبه و کارفرمایان در یک
توانند  زرگی هستند که میخواهند شد. اما واقعیت این است که روشنفکران قشر ب

های طبقاتی مختلف داشته باشند. گروهی از این قشر وابسته به طبقات اشراف وابستگی
را امور  ۀ. این گروه در حکومت اشراف و فئودال نقش کارگزار و گردانندهستند  و فئودال

که از طبقات دیگر خود را  د. در واقع روشنفکران وابسته به اشراف و روشنفکرانینیاب می
آورند، کادرهایی هستند که برای حفظ حکومت و ادارۀ آن  به خدمت این طبقه در می

 الزمند.
هستند. این عده از  (بورژوازی)گروه دیگر روشنفکران، وابسته به طبقات متوسط 

که دارند، به خاطر تحقق  فرهنگی و ن طبقه بیرون آمده و با تربیتهای عضو ای خانواده
که یک روشنفکر، هنگامی که در  ممکن استکنند.  های طبقۀ خود اقدام میخواست

 کامالً صحیح است.این هاست، سابگریکند بری از این ح جنبشی شرکت می
چنین  پردازند و اصوالً روشنفکران به احتساب منافع اقتصادی طبقۀ خود نمی

صفاتی است که خواهانه، دارای آن  عملی الزم نیست. هرجریان انقالبی و یا جنبش ترقی
دوستی، شرافت و فضیلت دارد. هیچگاه یک طلبی، نوعشرکت در آن جنبۀ حق

داران بتوانند به  کنم تا کارخانه اندیشد که: من در نهضت شرکت می روشنفکر نمی
کنم تا  گوید: من در این نهضت مقدس شرکت می میوسعت کارخانۀ خود بیافزایند. او 

روزی را از  فاسد را واژگون سازم، تا این همه فقر و مذلت و سیاه ۀجور و ستم یک طبق
 ۀقریحی دیگر از روشنفکران خوشنتسکیو، روسو، ولتر، و بسیاروکشور خود پاک کنم. م

و از آن دفاع  بیان داشتند غیره را قبل از انقالب فرانسه مکرر اصول برادری و برابری و
افکار  ۀها کشیدند. لکن انقالبی که آن را دنبالیهاشان مرارتکردند و به این خاطر بعض

دانیم فقط تا آنجایی برابری ایجاد کرد که اشراف فرانسه جای خود را به  ایشان می
ارند. داران واگذ ها زمام اقتصادی کشور را به دست کارخانهبدهند و فئودالبازان سفته

توان  داشت. آیا می داری گام برمی که به راه سرمایهای بود  تیجۀ انقالب، فرانسۀ تازهن
 ،اند؟ خیر اند و یا افکار خود را دگرگونه نمایان ساخته گفت آن بزرگان نیرنگ زده

ای بورژوازی و اصوالً همۀ ه( و تمام انقالب1789) واقعیت این است که انقالب فرانسه
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م آن لخواهانه است. این صفت مس ماعی، قدمی به جلو و اقدامی ترقیهای اجتانقالب
جو و فضیلت روشنفکرانه مطابقت دارد. بنابراین روشنفکران  عاملی است که با خرد تازه

توانند در انقالب و نهضت شرکت کنند و در عین حال منافع طبقۀ  بدون حسابگری می
 نند.تأمین کخود را با در دست گرفتن حکومت، 

طلب، وابستگی اشرافی وطیت اولین دستۀ روشنفکران اصالحدر انقالب مشر
داشتند. این عده اغلب تحصیالت خارجی داشتند، در آن زمان که جز برای طبقۀ 
اشراف و حاکم، برای دیگران تحصیل در خارج امکان نداشت،  این عده در اروپا با 

خود را در ایران بروز دادند.  ۀلبانطرهنگ نو آشنا شدند و عالئق اصالحجامعۀ نوین و ف
داشتند و  حضورعدۀ قابل توجهی از این افراد در دربار و دولت  شاهناصرالدیندر دورۀ 

کردند. در اواخر قرن  هایی جانبداری مین دوره از چنین خواستبه خصوص جوانان آ
از  ،تبه ندر ،توانند متوسط نیز می ۀنوزده، با توسعۀ تجارت است که فرزندان طبق

از طرفی در داخل ایران تحصیالت نوین آغاز شده و  مند گردند. تحصیالت خارجی بهره
دهد که  نشان می شاهمظفرالدینگیرد. نظری به تعداد مدارس جدید در عهد  وسعت می

به هرحال روشنفکران وابسته به طبقۀ متوسط  روشنفکران آینده چه وضعی خواهند داشت.
 :هستند  به چند گروه قابل تقسیم

نویسان و دیگران که روزنامه ـ2 .اند آنان که قبل از انقالب خواستار اصالحات شده ـ1
 ـ 5 .محصلین مدارس ـ4 .های علوم دینی طلبه ـ3در جریان نهضت شرکت فعال داشتند. 

 م. پرداز هر یک میدر مورد ایرانیان مقیم خارج.  اینک به بحث 
 

 اصالح طلبان قبل از انقالب

زام داشتند، اغلب در مقام و امیرکبیر به خارج از ایران اعانی که قائمشاگرد
دار اصالحات شده بودند. این عده اغلب در حکومت شرکت داشتند و بازگشت پرچم

دادند.  اقدامات مفیدی در توسعۀ فرهنگ و یا آوردن تمدن اروپایی به ایران انجام می
پیشرفت ایران دادن  اشتباه شدند که راههرچند که در دورۀ امتیازات، اغلب دچار این 

ترین چهره که درخشانخان راه به وساطت نیز پرداختند. ملکمو در این  امتیازات است
رود، در چند امتیاز مهم واسطه بوده و صریحاً اعتقاد داشت که اگر ایران  به شمار می

ز بدهد. به طور ( امتیااروپائیانبخواهد پیشرفت کند، باید هرچه بیشتر به خارجیان )
جو و غیر انقالبی بودند. حق هم چنین است،   کلی، این گروه مورد بحث، کامالً مسالمت

رفتند و وابستگی طبقاتی ایشان حتی در  زیرا ایشان اولین گروه روشنفکران به شمار می
 گنجید. کادر طبقۀ متوسط نمی
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 1278)میت خان آدمیرزاعباسقلی (1313) شاهسلطنت مظفرالدینابتدای  در
 جامع آدمیتخان بود اقدام به تأسیس مسی( که از پیروان ملکمش 1318مری تا ق

دفتر حقوق اساسی »و « اصول آدمیت»دو اثر ملکم خان:  جامع آدمیتنمود. مرامنامۀ 
این جامع عبارت بود از: اجتناب از بدی، اقدام به نیکی، رفع  یبود. تکالیف اعضا« فرد

 ترویج آدمیت و حفظ نظام. ظلم، اتفاق، طلب علم،
مبنای کار قرار داده  1313اندک بود، حال آنکه پس از سال  جامعی سیاسی امحتو

افراد تشریح شده  اساسی حقوق« المستقیم صراط»شده است. حقوق اساسی فرد در رسالۀ 
اب : اطمینان، اختیار یا آزادی، مساوات، امتیاز فضلی. و در بر استاوتاسرکن  چهاراست و بر 
گوید: اختیار شامل اختیار بدنی، اختیار زبان، اختیار قلم، اختیار خیال، اختیار  اختیار می

، مساوات در حدود و سکسب و اختیار جماعت است. در باب مساوات گوید مساوات در نفو
 باشد.  حقوق می

ع های اروپایی است. جامتحت تأثیر افکار ناشی از انقالب بینیم که اساسنامۀ جامع می
های مرفه تشکیل شده بود. کوششهای این  ادهاز روشنفکران اشرافی و وابسته به خانو آدمیت

و با طبقاتی که  بود هباالی جامع ۀطبق مصروفخان، بیشتر  های ملکمجامع همانند کوشش
مردم  ۀنداشت. عام یقابل توجه ۀرا خواستار بودند و در آن شرکت کردند رابط  انقالب

دانستند و فعاالنه در جریان  را شناختند که بسیاری از مطالب را میخان  هنگامی ملکم
که طی دورۀ  که انقالب آغاز شد و به خصوص هنگامی هنگامی انقالب شرکت کرده بودند.

گرفت و عامۀ مردم رو به شدت عمل در مهار کردن دربار  اول مجلس افکار انقالبی نضج می
رفت. نه تنها  کاری به شمار می گری برای محافظهسن جامع آدمیتآوردند.  شاه میمحمدعلی

 .زیادی مرتجع وارد این جامع شدند بلکه محمدعلی میرزا نیز عضویت آن را پذیرفت ۀعد
کند. سعدالدوله که در اواخر از متحدین  «آدم»خواست او را  خان میقلی میرزا عباس
 رفت. شاه بود یکی از سران جامع به شمار میمحمدعلی

تعداد  جامع آدمیتجامع تا سیصد نفر رسید. در اسناد و مدارک  یاعدۀ اعض
عبارت بودند از:  جامع آدمیتعضویت به دست آمد. سران نامدار  ۀسیصد و ده تعهدنام

الممالک، عبدالحمیدخان غفاری، یمین نظام، سلطان جنیدمیرزا  خان عون میرزا ابراهیم»
علیخان انتظام الحکما، میرزاجوادخان، رزامعتمدالدوله، یحیی میرزا، سلیمان میرزا، می

الممالک نوری،  ه خان مصدقلـالعلماء مالیری، میرزا عبدال احمد ناظمسعدالدوله، میرزا
به هرحال کسانی که در  .السلطنه، شاهزاده محمدعلی میرزا میرزا محمودخان احتشام

دورۀ  اول  از نمایندگان :عضویت جامع را داشتند. به این نسبت بودند 1325سال 
نفر،  11نفر، ادبا  20نفر، شاهزادگان  135نفر، رجال و سرشناسان  15مجلس 
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 ۀنفر نیز طبق 10نفر و  14 روحانیاننفر،  13نفر، تجار  12نفر، نظامیان  3هنرمندان 
 «.متوسط نوشته شده است

تأسیس گردید. در تهران  آدمیتجامع ها حوزۀ عالوه بر تهران، در بعضی شهرستان
ر جامع )حوزه( وجود داشت که یکی از آنها انجمن حقوق بود که توسط سلیمان چها

عارض  جامع آدمیتبر اثر انشعابی که در  1325شد. در سال  میرزا و برادر او اداره می
 گردید، انجمن حقوق از آدمیت جدا شد و عنوان جمعیت سیاسی مستقلی یافت.

کار بودن  وشنفکر بودن، محافظهعبارت بود از: ر جامع آدمیت یصفات کلی اعضا
جو بودن. نسبت به انقالبیون بدبین و رفتار ایشان را موجب جدایی  و مسالمت

نه  جامع آدمیتگوییم که  در پایان این بحث می. دانستند محمدعلی میرزا از ملت می
های انقالبی و اشت و نه در به وجود آوردن شخصیتدر بیداری افکار عامه قدم مؤثری برد

 بران عالیقدر.ره
 
 نویسان و روشنفکران معاصر انقالب مشروطیتروزنامه

کسانی را که به  ۀتوانیم عد ها در دورۀ انقالب می با نظری به تعداد کثیر روزنامه
گروه کثیری از روشنفکران در  ،این کار مشغول بودند حدس بزنیم. عالوه بر این عده

 انقالب شرکت مؤثر داشتند. 
فکران شجاع و انقالبی نظیر میرزاجهانگیرخان نویسان، روشنوزنامهدر میان گروه ر

که جریانات به سوی بمباران مجلس  . هنگامینداکبرخان دهخدا وجود داشتو میرزاعلی
ندای و  تمدن ،القدس روح، صوراسرافیل، المتین حبل ،مجلسهای  رفت روزنامه پیش می

های بمباران چاپ رفتند و تا نزدیکی همچنان پیش میدر تبریز  انجمن در تهران ووطن 
 ند.شد می

رضا شد که نویسندۀ آن سید محمد شر میمنت مساواتهمچنین در تهران روزنامۀ 
باک بود که با دربار محمدعلی شاه سخت درافتاده بود، وی در بیشیرازی بود. او مردی 

و سرگذشتش  ها از لویی شانزدهم پادشاه فرانسه و گریختن او از پاریس یکی از شماره
آمیزی  های بیم نوشت و در پایان آن روی سخن را به محمدعلی میرزا گردانیده به گفته

دست از حقوق مشروع خود   شود که بعد از این ایرانی مگر تصور می: »نوشتو  هپرداخت
هرکس این خیال و تصور باطل  ،نه ،هلـمکافات آسوده گذارد. نه وال بردارد و دزدان را بی

ند گدنیا سو ۀطر مقدس پادشاه القاء نماید، به جمیع انبیا و اولیاء و ارواح مقدسرا در خا
مقام سلطنت  و به روح عدالت و حقیقت و مساوات قسم است که خیانت صریح به

و به  ]سرگئی مارکوویچ[ شاپشال پرستی  ها را باور بدارند به ایراننموده و اگر این قسم
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الدوله و عفت آصف افخم و  عدالدوله و به دیانت اقبالدانش امیربهادر و به پاکدامنی س
و در  .«کنم... به رحم و مروت ظفرالسلطنه ... به نیکنامی مجتهد تبریزی قسم یاد می

اگر شما سنگدلی نموده » نویسد: چنین می صوراسرافیلهمین موقع است که روزنامۀ 
جانبازی و فداکاری عاری  ما هم از این ،های خود گردانید های ما را آماج گلوله سینه

ها شدیم، چرا که دین گوییم که چرا ما مغلوب مستبدین و بی نداریم و هیچوقت نمی
. ما در راهند و عنقریب خواهند رسید..برادران آذربایجانی و گیالنی و فارسی و اصفهانی 

ان های آنها را نرم و مفروش کرده و زمین تهرخواهیم با بدنهای خود زیر سم اسب ما می
.«. های تازه رسیده از خون گلوی خود زینت دهیم..را برای تشریفات مقدم این میهمان

 باری میرزا جهانگیرخان با خون خود درخت انقالب را آبیاری کرد و آن را پرورد. 
ها اولین عامل روشنی افکار عامه در انقالب و به خصوص در دورۀ اول  روزنامه

ها و هدایت افکار هیچ  دری از توطئه دن عامه و پردهمجلس شدند. در تهییج و آماده کر
توان روش زشت بعضی از  عاملی به اندازۀ روزنامه در این دوره مؤثر نبود. معذالک نمی

بستند و روزنامه را وسیلۀ نان خوردن خود  ها را که هر روز خود را به طرفی می روزنامه
ها به آن مشغولند، ندیده گرفت.  قرار داده بودند، یعنی کاری که اکنون همۀ روزنامه

های مهم آن زمان است در یک دوره به جانبداری از  که از روزنامه المتین حبل
های دیگر هرکدام چنین نقاط ضعفی  ستاید. روزنامه پردازد و او را می الدوله می عین
 فقط چند روزنامه هست که به خاطر فعالیت سیاسی منتشر شده و مستقیم به جلو دارند.
ها رجال ناچار بودند روی آنها حساب کنند و چه  نظر به موقعیت ممتاز روزنامه ند.فتر می

که  شد. هنگامی  ها موجب برکناری و یا سرِ کار آمدن رجلی می بسا که حمالت روزنامه
السلطنه عضو جامع )احتشام جویی کرد السلطنه از ریاست و نمایندگی مجلس کناره احتشام

شاه اعالم ها در مورد مماشات او نسبت به محمدعلی را حمالت روزنامهعلت  آدمیت بود(
 کرد و از این موضوع رنجیده خاطر بود.

العلمای  ( به قلم سلطان1326رمضان  29)مورخ  13 ۀدر شمار القدس روحروزنامۀ 
.. سالطین سابق ایران چنانچه تواریخ شاهد است برای حفظ این ».نویسد:  میخراسانی 
جهانگیری افراخته داشتند و رعیت را در سایۀ  یهمیشه لوا (مال و جان رعیت) دو چیز

داشتند، چون ودایع حق را که ملت باشد از شر دشمنان حفظ  خود آسوده می
شدند...  گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه « االرض ه فیلـال ظل»کردند، ملقب به  می

شدید کرد و نتایج مشروطیت  ۀار حملهمین روزنامه به درب« چوپان برای خدمت اوست
ها  های انگلیس در سایۀ مشروطیت نمونهو از غلبۀ ژاپن بر روس و پیشرفت را ستوده

 آورده است.
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روشنفکران دیگری از طبقۀ متوسط در رهبری و هدایت  ،نویسانبجز روزنامه
در خواه درگرفت روشنفکران  اند. هنگامی که جنگ متشرع و مشروطه انقالب کوشیده

خواهی نمودار شده بود، قرار گرفتند و سرانجام  مقابل ارتجاع که به صورت مشروعه
روشنفکران طبقۀ متوسط  جنگ مشروعه و مشروطه را به نفع مشروطه پایان دادند.

شوند. ایشان با جامعۀ نوین از نظر فکری  صف انقالبی نهضت مشروطیت محسوب می
الب چون عدالت، برابری و استقالل جانبداری آشنایی داشته و از خواستهای مترقی انق

توانستند  ایران، نمی ۀکردند. این روشنفکران به عنوان با استعدادترین گروه جامع می
خوانین را که جنبۀ موروثی داشت تحمل کنند و ناچار برای وسعت  حکومت مالکین و

 امتیازات اشراف بودند. یدادن به عرصۀ زندگی خود خواستار الغا
ای برای آقای  نامه درپرداختند.  فکران مستقیماً به رهبری توده میروشن

خان در آذربایجان و  در واقعۀ طغیان پسر رحیم .خوانیم کنانی از تهران، چنین می کوزه
ای دیده  انعکاس آن در تهران مقابل مجلس شورای ملی نویسندۀ نامه چنین منظره

ده سرگذشت لویی شانزدهم را از سر تا ب عینکی بپا ایستاآم یکنفر خان فرنگی»: است
گناه بر او ثابت کردند و خودش و زنش را   هفتادپا خواند و سخن را تا آنجا رسانید که 

شاه سربریدند. مردم گفتند: فرانسه نباشد ایران باشد، لوئی شانزدهم نباشد، محمدعلی
 6«باشد، ما حاضریم این را به محاکمه بکشیم

در ادارات دولتی به پشتیبانی مجلس  ،پس از افتتاح مجلسروشنفکرانی بودند که 
جا بگسترانند. در عدلیه جوانان دانا  خواستند حکومت ملی را عمالً در همه درآمدند و می

کردند،  خواهان صادر نمی خواه بسیار بودند که نه تنها حکمی علیه مشروطه و مشروطه
قصد به وءکردند. در واقعۀ س یعلیه عوامل دربار خودداری نم یکوششهیچ بلکه از 

شاه، عدلیه به بازداشت متهمین از طرف شاه و دربار سخت اعتراض کرد و محمدعلی
متهمین را پس از اندک مدتی آزاد کرد. متقابالً برای اراذل و اوباش آن زمان تهران که 
نقش مشابهی با این جماعت در دورۀ ما داشتند حکم تعقیب و بازداشت صادر 

ر مسلماً قاضی ارداقی د .د. اینها بود موجبات قتل اشخاصی چون قاضی ارداقیکردن می
 رفت. ترین ایشان به شمار میعدلیه تنها نبود، بلکه وی شجاع

 
 های علوم دینی طلبه

ایران منحصر بود به  ۀدر دورۀ قبل از مشروطیت و دورۀ مشروطیت مدارس عالی
ترین افراد  یالن این مدارس روشنفکرالتحص مدرسۀ دارالفنون و مدرسۀ سیاسی. فارغ

تعداد زیادی مدارس و  ه،مدرسشدند. پس از این دو  تحصیلکرده در ایران محسوب می
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بزرگ حلقۀ درسی  ییک از علما های درسی علوم دینی وجود داشت. در تهران هر حلقه
ته ها برای تلمذ به نزد ایشان رفشتند که طلبه از تهران و شهرستانمخصوص به خود دا

شدند. هنگامی که علماء و بازاریان به  اجتهاد می ۀطی چند سال موفق به اخذ درج
عرصۀ مبارزه داخل شدند، طالب مدارس مزبور نقش مهمی را در اخذ مشروطیت ایفا 

خواه همواره عدۀ زیادی از طالب جمع  کردند. در پای منابر بهبهانی و وعاظ مشروطه
هان در دورۀ اول یعنی تا اعطای مشروطه، طالب خوا و گروه فعال مشروطه آمدندمی

نشینی حضرت عبدالعظیم، اغلب توسط  مدارس دینی بودند. تظاهرات تهران، بست
 قابل انکار است. نقش فعال ایشان در این دوره غیر شد وطالب دامن زده می

ها در صف ملت ماندند  طلبه ،در دورۀ دوم یعنی کشمکش مجلس اول با استبداد
ورد اختالف مشروعه و مشروطه که برای ایشان امری مهم و از نظر منافع صنفی و در م

 د.نو گروه او را گرفته لـال درت طرف حاج شیخ فضلنقابل تردید نبود، به 
بدانگونه سخن  «بآم خان فرنگی»در همان روز که در مقابل مجلس یک نفر 

دانید ماها در این مدت  می حضرات" ید:وگ بپا ایستاده چنین می طلبه نفریک» :راند می
شاه و محمدشاه سپس بنا کرد از فتحعلی "ایم ه چها کشیدهریاز دست سالطین قاجا

جا داد زدند خدا قبر او را پر از آتش کند،  رسید از هر ناصرالدین شاهگفتن. نوبت به 
االن در دست یک نفر خبیث  گیر "رحمت و دعا گفتند. آخر گفت شاه را مظفرالدین

الخاقان  خواهیم. ما پسر ام شاهی نمیپاد . یک مرتبه صداها بلند شد: ما چنین"ایم کرده
  .7«خواهیم را نمی

ها نه تنها هر  ذکر شده است که بهبهانی برای جلب طلبه ایرانیان تاریخ بیداریدر 
داد که پول  گسترد، بلکه مبالغی به صورت کمک به ایشان می روز بساط نهار و چای می

تواند از  کرد. به فرض که چنین مطالبی صحیح باشد، نمی تجار مطالبه می آن را از
 1324ها در نهضت سال  ارزش کلی مبارزات این صنف بکاهد. زیرا وسعت شرکت طلبه

مخالف مشروطه، چون امام جمعه، بودند،  یبه حدی است که حتی آنان که شاگرد علما
شدن سیدعبدالحمید اولین قربانی  . کشتهشدند خواهان وارد عمل می به نفع مشروطه

هایی از نقش ایشان را نمایان  و تبعید چهارده تن طلبه به اردبیل، نمونه 1324سال 
 سازد. می

 
 محصلین مدارس جدید

توانستند خود  قابل توجه است که این محصلین از نظر سنی خردسال بودند و نمی
زیرا مدارس آن زمان اغلب راه صحیح مبارزه را تشخیص داده و به کوشش برخیزند، 
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موارد  یشش کالسه بوده است. معذالک در جریانات تهران و تبریز و رشت در بسیار
داده و در تظاهرات عمومی شرکت   بینیم که تشکیل دسته دانش آموزانی را می

تبریز محصلین شرکت داشتند، و در  26و  25ند. در تمام تظاهرات سال ردک می
خواندند. در تهران نیز در موارد متعدد  ردند و سرود میک دستجات منظم حرکت می

توجه به این گروه از جوانان برای آیندۀ نهضت  شرکت این گروه دیده شده است.
 مشروطیت و هر نهضت دیگری مهم و در خور نظر است.

 
 ایرانیان مقیم خارج از کشور

رج امکان ایرانیان مقیم خا ،، به علت اختناق داخلیناصرالدین شاهدردورۀ 
به دنیای های خارجی کوشش کرده و نظر خود را افتند علیه استبداد و علیه سیاستی می

خان و دیگران از  ملکمالدین اسدآبادی، میرزا آن روز بشناسانند. کوششهای سیدجمال
در  ثریااسالمبول و اختر کلکته،  المتین حبلاین زمره است. در دورۀ بعد انتشار جراید 

قابل توجه است که رفت.  برای کوبیدن سیاست دربار ایران به شمار میمصر سنگرهایی 
انگلستان برای مبارزه با حریف پیروز خود در دربار ایران یعنی روس، امکان این مبارزه 

خان و انتشار دائمی توسط میرزاملکم قانون شمارۀ 424د. نشر دا میرا در قلمرو خود 
 . در کلکته از آن جمله است المتین حبل

خواهان  زیادی از مشروطه ۀعد 1326به هرحال پس از کوبیدن مجلس در سال 
هایی برای ادامۀ مبارزه تشکیل دادند. از آن جمله تشکیل  به خارج فرار کردند و کمیته

زاده و همکاری معاضدالسلطنه  ( به همت تقی1908اکتبر  30ای در انگلستان )در کمیته
در سایۀ دلبستگی و اقدامات  پرسیا ـ فرانکوه نام در پاریس محفل بزرگی ب باشد. می

ژوئیه  31از  «دیولفای»ایرانیان مقیم آنجا و پناهندگان اخیر به ریاست افتخاری آقای 
به توسط  صوراسرافیلیس برای مدت کوتاهی روزنامۀ ئبرپا گردید. در وردن و سو 1908

زاده به  به اتفاق تقی مجلس ۀاکبرخان دهخدا که در واقع علیاش میرزا مدیر داخلی
رج شدند، منتشر سفارت انگلیس پناهنده شده بودند و با وساطت آن دولت از ایران خا

است که در استانبول بنیاد نهاده شد.   سعادت ایرانتر از همه کمیتۀ گردید. و اما مهم
این انجمن به علت نزدیکی به ایران و مجاورت کشور عثمانی، با تبریز ارتباط دائم 

و نجف و هندوستان شت و در تمام مدت محاصره و جنگ فریاد تبریز را به اروپا دا
این  یداشت. بیشتر اعضا های مالی از ایرانیان خارج به تبریز ارسال میرساند و کمک می

از نظر معنوی و  انجمن سعادتکمیته، بازرگانان آذربایجانی مقیم استانبول بودند. 
شده  ان، هنگامی که همۀ ایران در ظلمت اختناق فروروحیه دادن به مجاهدان آذربایج
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ای از ایرانیان خارج  رفت و وظیفۀ خود را به عنوان کمیته بود، عامل مؤثری به شمار می
 کشور به خوبی انجام داد.

 
 تودۀ شهری و کارگران

هایی که تاکنون مورد بحث قرار گرفتند عبارتند از بازرگانان بزرگ، گروه
، روحانیان :کسان دیگری که صورت مشخص دارند عبارتند از .کرانوران، روشنف پیشه

ها، بقیۀ د. حال ببینیم گذشته از این گروهلشکریان و اشراف که در شهرها ساکن هستن
های ها و کارگاه از کارگران کارخانه مردم شهر چه کسانی هستند. این عده عبارتند

 ،باشند هستند، یعنی مزدبگیر میوری شاگرد  های پیشه، صنعتگران که در کارگاهبزرگ
ها و کارگران ساده که روستاییان تازه به شهر آمده هستند. اما مقصود ما از تودۀ  عملهو 

هزار تن  400که حدود ) ن آن زمان. در جمعیت تهرایستشهری، فقط این عده ن
 جزء و شاگردان مغازه وۀ و جمعیت دیگر شهرهای بزرگ، هزاران نفر کسب (برآورد شده

 شوند. بازار به این عده اضافه می
ای  شود عامۀ مردم فالن کردند. منظور این توده وقتی در یک تظاهرات گفته می

ر آشکار وذکملوی آن چهره گروههای د و در جشو ه به یکدیگر پیوسته، انبوه میاست ک
ه ها متکی باست. انجمنهای مشروطه در تهران و انجمنهای ایالتی و والیتی در شهرستان

ها را در این مبحث قرار دهیم. ی بود، پس بجاست که گفتگو از انجمنچنین نیروی
 ـ ب ران و نقش ایشان.وضع کارگ ـ بنابراین سه مطلب در اینجا بحث خواهد شد. الف

 ها و قدرت آنها.نقش انجمن ـ ج .کردند عامۀ مردم شهر چه می
 

 وضع کارگران و نقش ایشان
های  ایران آن روز تعداد کارگران کم بود زیرا کارخانه ذکر شد در همانطور که قبالً

ۀ های بزرگ نیز وجود نداشت. همانطور که میزان سرماینادری تأسیس یافته و کارگاه
نسبت به هم ها  ی قلیل بود، تعداد کارگران کارخانهتتجار صنعتی نسبت به سرمایۀ

 ود.نم ها و بازار اندک می خرده بورژوازی و کارگران تجارتخانه
« های اقتصادی و اجتماعی انقالب مشروطیت ایران ریشه»پاولوویچ در کتاب 

شابه نهضت سوسیال دمکراسی کارگران روسیه و قفقاز را در نهضت تکوشد  بیهوده می
به وجود هنوز  1909تا  1906های سالدر مشروطیت بیابد. نهضت کارگری در ایران 

 ۀبرای اولین مرتبه نطف ،های قفقازیال دمکراتمراودات بسیار با سوس نیامده بود و پس از
این نهضت در ایران به وجود آمد، آن هم ضعیف و به همان میزان که ایران دارای 
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 با اینکهها  لکن باید توجه داشت که در این دوره کارگران کارخانهای بود.   صنایع کارخانه
نسبتاً قابل توجهی قلیل بودند در انقالب شرکت کردند و به خصوص در تبریز نقش 

داشتند. وجود هفت هزار کارگر ایرانی در باکو بزرگترین رقم کارگران ایران است و این 
این  نیروهایها پیوسته است که قسمتی از آنچنان کارشان با سوسیال دمکرات گروه

 1910سالماه ژوئیه به هرحال در  ند.فتر گروه در آذربایجان و سایر نواحی به شمار می
ها واقع شد و اعتصاب عمومی  جریان کارگری به صورت اعتصاب کارگران چاپخانهاولین 

اتحاد »به نام  ای ها را اجباراً تعطیل نماید. تنها، نشریه توانست مدت ده روز روزنامه
ن وشد. اعتصابی د، منتشر میکه ارگان کارگران مطبعه بو ،با روح انقالبی« کارگران
کردند و مناسبات بین  های جداگانه منتشر می یههای خود را به صورت بیانخواست

 گرفت.  کارفرما و کارگران برای اولین بار صورت روشنی به خود می
به این ترتیب در ایران نیز مثل عثمانی نهضت مشروطه مصادف با جنبش 

با افزایش تعداد پرولتاریای ایران و »شود.  طبقاتی کارگران، منتها به صورت ابتدایی، می
تأثیر پرولتاریای روس مخصوصاً قفقاز بر روی آن رو به تزاید  ،کارگریتشکیالت  توسعۀ
یری لیانازوف در انند اعتصاب کارگران مؤسسات ماهیگقضایایی ماز جمله .  8«گذارد می

 های کارگری روسیه و قفقاز بود. ر فعالیتبحر خزر که تحت تأثی
مانند سایر مردم تهران علیه  در توطئۀ میدان توپخانه کارگران نیز 1326در سال 

و  ،تلگرافخانهکارگران » شنبهسه «امروز»کند:  دربار قرار گرفتند. کسروی نقل می
آهن عبدالعظیم دست از کار برداشته بنام همدردی  ن شهری و راههمچنین کارکنان واگ

آنان را باز گردانید که به  » رئیس مجلس «السلطنه مجلس آمدند، ولی احتشامبه 
 . 9«های خود بپردازندکار

ها و مؤسسات کارگری سخت جانب انقالب را  کارگران کارخانهکه  بلی مسلم است
داشتند و مسلم است که وجودکارگران و متخصصین مهاجر سوسیال دمکرات در این 

 رهدر این دو« پرولتاریا»توان به عنوان کارگر و نه  میرا اما آنچه  تأثیر نبوده است. امر بی
ها دوش به دوش ان و صنعتگرانی است که در کارگاهکارگر ،داد رسی قراربرمورد 

ای را در انقالب  استادان خود به میدان مبارزه آمده و مسلماً گروه قاطع و فشرده
 اند. کمیت این گروه اخیر با گروه سابق قابل مقایسه نیست.  مشروطیت به وجود آورده

 
 کردند عامۀ مردم شهر چه می

مردم شوریدند و با تظاهرات گرم خود « رژی»ارزه علیه کمپانی در جریان مب
علماء رهبری مبارزه را کامالً در دست  1324مبارزه را به پیروزی رساندند. طی سال 
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االول سال  جمادی 20کردند. نمونۀ آن تظاهرات روز  داشتند و مردم از ایشان تبعیت می
ها را بسته تجار و کسبه در مسجد و .. دکاکین و سرا».قمری است. در این روز  1324

اطراف مسجد جامع جمع شدند. از طرف دولت سربازها در کوچه و بازار چاتمه زدند. 
حجج اسالمیه بودند. پیراهن  یعصر امروز حضرات بزازها که بعد از طالب دومین اعضا

 که ،زدن آلود سید عبدالحمید را به چوبی نصب نموده و دسته دسته به حالت سینه خون
در بازارها و اطراف مسجد جامع و مسجدشاه حرکت کرده  ،دهد از مصیبت بزرگی می

. این تظاهراتی است که به خون کشیده 10«پس از آن به مسجد جامع مراجعت نمودند
کند به  شود. انبوه مردم همواره نیرویی است که ارتجاع را تهدید به مرگ می می

که نان گران شد و  ته باشد. در تبریز هنگامیخصوص اگر این نیرو رهبرانی الیق داش
در تاریخ  .مردم علیه دستگاه حکومت و محتکرین شوریدند، شورش خونین پیش آمد

شورشیان که  ۀباری مقدم» :این شورش چنین وصف شده است (335 .ص)کسروی 
باشند، به طرف  حال و سادات ساده می خیال و مردمان بی همه وقت و همه جا اطفال بی

دانست که دخالت او  دفاع را دیده و می ۀالتجار هم از پیش تهی رک روانه شدند. معاونا
که جمعیت شورشیان، در واقع گروه  ... همین در گرانی نان عاقبتی وخیم برایش دارد

او که در راه ارک واقع بود رسید و هجوم اطفال را به خانۀ  ۀمتظلمین، به نزدیک خان
شلیک نمود. آن نامردها هم که منتظر این امر بودند بنای خود معاینه دید، امر به 

تیرانداختن را گذاردند. مردم بیچاره که نه اسلحه داشتند و نه صدای تفنگ را شنیده، 
التجار را نداشته فرار را بر قرار اختیار  های معاوندمتاب طاقت و ایستادگی و طرفیت با آ

 «.کردند
ام قانون اساسی، در تمام شهرها تظاهرات در کشاکش مجلس با دربار، برای اتم

در تظاهراتی که به مناسبت  1325االول  ربیع 23عمومی صورت گرفت. در روز 
باشی  ها از متولی محسن و قمیآقا الدوله و عراقیان از حاجی مددخواهی شیرازیان از قوام

به  همگی رو چون سخنرانی به پایان رسید»نیک به عمل آمد وو شاهسونان از پالک
 سالن آوردند و بار دیگر دادخواهی نموده چاره طلبیدند. همچنین از قانون اساسی نام

 .11«... برده، به پایان رسانیدن و بیرون دادن آن را خواستار شدند
در تبریز قبل از اردوکشی ارتجاع به این شهر الینقطع تظاهرات مردم ادامه 

وه شده دست ازکار کشیده و بازارها را داشت. در خواستار شدن قانون اساسی، مردم انب
اند که، تا قانون به شهرها نرسد ما بازار را باز  نموده بسته و مکرر به تهران تلگراف می

رویم. پس از چند روز کشاکش و تعطیل و تحصن میکنیم و از ایستادگی به کنار ن نمی
ن به خروش آمده تلگرافات متعدد، مردم و رهبرانشا ۀتبریز و مبادل ۀدر تلگرافخان
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خواهد که محتاج مباحثات  عبادات از دولت می مگر ملت قانون مذهبی و» :گفتند می
های مشروطه ای را که در میان تمام دولت روطهعلمی باشد. ما قانون اساسی سلطنتی مش

خواهیم. قانون شرع را در هزار و سیصد و اند سال پیش پیغمبر ما آورده و  مجریست می
 .12«در دست داریم

داشت در شهرهای مزبور  از انزلی و رشت و شیراز تلگرافاتی شد که اشعار می
در  ،تظاهراتی برای تسریع در توشیح قانون اساسی به عمل آمده است. در این مورد

 رسمی ۀروزناممذاکراتی به عمل آمد. شرح آن در  1325االول  بیعر 20مجلس، روز شنبه 
مذاکرات در خصوص این تلگراف به میان »ه است: چنین ذکر شد 1325خرداد  21مورخ 

اند و  راف آمد که شورشی کردهه مجتهد فرمودند از شیراز هم تلگلـآمد آقای سیدعبدال
سیدمحمد مجتهد فرمودند اینها باید محرک داشته باشند... بعضی از وکال اظهار کردند آقا

ه فرمودند حاال تلگرافی لـسیدعبدالهالی رشت را محرک باید باشد. آقاکه این حرکت ا
بشود که اهالی رشت ساکت شوند و چند نفر بروند تلگرافخانه و به آنها حالی نمایند که 

 .«مانیم و ضرر خود شما است شود و از کار باز می اجماع اسباب اختالس حواس ما می
 به مجلس آمده مراتب عالقمندی ،صدراعظم ،اصغرخان اتابکنتیجه این شد که میرزا علی

شاه و هیئت دولت را به مجلس و اساس مشروطه اعالم داشت و این نیرنگی بود برای 
 ها به عمل آمد.بر اثر وحشت از تظاهرات شهرستان ساکت کردن مردم که

در تمام مدتی که مجلس برقرار بود، مردم مستقیماً در سرنوشت خود فعالیت 
ها از مردم انباشته و حتی اتاقدر هر جریانی باغ بهارستان و جلوخان مجلس کردند.  می
بود و نتیجه را  مجلس همچنان بر پا می»نویسد:  شد. کسروی در موردی چنین می می
ارستان و جلوخان های مجلس و سراسر باغ بهسید، از آن سوی مردم همگی اتاقویب می

 ای یا یک جوان ای یک مالیی یا طلبه ها را پر کرده بودند و در هر گوشهمجلس و خیابان
راند.  خواهی بروی یک بلندی ایستاده بمردم سخن مییا یک آزادی ،ای فرنگ رفته

 .13«گفت های خود می هرکس از دانسته
اند، لکن چنین نبوده  ممکن است تصور شود که مردم عادی جاهل و نادان بوده

دوم  ۀروحانی وارد میدان شدند و در دور یاست. مردم در دورۀ اول به رهبری علما
آور شدند. هنگامی که مخالفت رهبران روشنفکر را گرفته به افکار انقالبی رویدنبال 

خواهان را گرفتند. در این  متشرعین با مشروطه درگرفت، اکثر مردم جانب مشروطه
بزرگ نجف و دو سید در تهران مؤثر بوده است. اما پیش از  یخواهی علما دوره مشروطه

سخنان روشنفکران مردم را هدایت کرده بود.  ها و ها و خطبه فعالیت روزنامه ،همه
ه، اصل پیشنهادی خود را به چاپ رسانیده در میان مردم لـال هنگامی که شیخ فضل
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ولی مردم از این  .روزنامۀ صبح صادق هم آن را در شمارۀ خود آورد»ساخت  پراکنده می
ره به دست آوردند روزنامه ریخته و آنچه از آن شما ۀکار بد او به خشم آمدند و به ادار

ای به کرایه گرفته و در آن  که خانه )مجتهد تبریز(حسن حاجی میرزا» «.پاره کردند
 . 14«باید از این کوی بیرون روی نشست مردم همسایه پیامش دادند که می می

کوبیدن مجلس را کشیده بود مردم تهران نیرویی بودند که  ۀکه شاه نقش هنگامی
ع و قزاق را در هم کوبند، لکن کسانی که مردم را آمادگی توانستند نیروی ارتجا می

میدان  ۀتوطئ ۀانقالبی دهند در تهران اندک بودند. معذالک مقاومت مردم در واقع
است. در دورۀ مجلس دوم   توپخانه و همچنین در روز هجوم مجلس در خور توجه بوده

بزه و مقاومت نشان های این مجلس با مرتجعین و استعمار روس، از خود جرو کشمکش
لتیماتوم روس مردم به مجلس فشار آوردند که به مقاومت برخیزد و ودادند. در قبال ا

های تهران ، در خیابانلتیماتوم توسط مجلسولتیماتوم را رد نماید و پس از رد این اوا
زار که  بسیاری از مردم در خیابان الله»کند:  شوستر ذکر می .تظاهرات شدید واقع شد

ها بلند کرده که مرده باد خائنین ملت و  ان معروف تهران است جمع شده و نعرهخیاب
 .15«خدا را گواه طلبیده که برای محافظت وطن خود به جان دادن حاضر خواهند بود

در آخر این مبحث باید بگویم که نیروی اصلی انقالب همین مردم شهر بودند و 
در آن زمان نسبت به حال، و  ،رت روستاهاانقالب متکی به ایشان بود و با توجه به کث

انقالب مشروطیت پی  لت نیروهایقحال، به  بیش از ،شهرها، و وجود عشایر ۀعدم توسع
رود.  ترین نقص انقالب ایران به شمار میبزرگ بریم. این محدودیت و نارسایی نیروها، می

م انگلستان برای که امپریالیزم روس بر این مملکت دست انداخته و امپریالیز هنگامی
انقالب ایران  ،باشد تا تمام آن را ببلعد این مملکت کمین کرده است و منتظر فرصت می

انجمنهای شهر و دچار چنین محدودیتی بود. ولی همین نیروی محدود تحت عنوان 
 کردند. های والیتی و ایالتی متمرکز شده از تمام قدرت خود استفاده میانجمن

 
 ها نقش انجمن

ای مخفی به  انجمنها نمودار دورۀ دوم انقالب مشروطیت است. لکن کمیتهتشکیل 
تشکیل شد که به اشارۀ سید محمد الحجه  ذی در ماه ،1322سال در  انجمن مخفینام 

گذاری شد.  ( پایهتاریخ بیداری ایرانیاناالسالم کرمانی )مؤلف  طباطبایی و توسط ناظم
 راند: الحجه، چنین سخن می ذی 18ریخ این انجمن به تا ۀنامبرده در اولین جلس

شمارید یا نه، اگر حس انسانیت دارید چرا  آیا شما خود را در اعداد انسان می... »
ید و چرا در اوضاع عالم مشاهده ئفرما فکری به حال زار خود و هموطنان خود نمی
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به اوج بینید چگونه  ی شماست که میئاین مملکت ژاپن برادر شرقی و آسیا .یدئنما نمی
نماید. این ملت  العادات نموده و می ترقی صعود نموده و چه جرأت محیرالعقول و خارق

و مقام افسری و سروری  هبینید چگونه به خیال حریت و آزادی افتاد روسیه است که می
شرف و  ۀمقامات منیع اکچه خیاالتی هستند و برای ادر نوعی خود را دریافتند و در

گذرند، و این اهالی  نمایند و چگونه از مال و جان می ت میآزادی، تحمل چه زحما
 . 16«هندوستان هستند که به خیال آزادی و استرداد استقالل خود افتاده...

شدند و طرح  روحانیانبرای پیشرفت مقاصد خود متوسل به  انجمن مخفی 
بوده ثر های ایشان در این امر مؤرا ریختند و واقع اینست که کوشش اری ایشانکهم

ورالعمل برادران بر حسب دست»ها به انجمن چنین است: است. خالصۀ یکی از راپرت
مصطفی آشتیانی را که از اشخاص با کفایت و درایت است با خود محترم، جناب آقامیرزا

گونه همراهی را داده است. بیک عنوان خاص و بهانۀ مخصوص  متحد نموده و قول همه
قریب صدایش بلند و لـه بهبهانی را مالقات نموده، عماًلاالسالم آقا سیدعبدا جناب حجت

  الدوله صفایی ندارد، بهانه گوشزد اخوان محترم خواهد گردید، چه جناب معظم با عین
 .17«که به دست آمد، منتج مقصود خواهد بود ...

 یبینیم که این انجمن عالماً و عامداً دست به فعالیت برای جلب علما بنابراین می
ه مبارزه زده است و کارشان نیز با آگاهی توأم بوده و به واقعیت متکی. زیرا که بزرگ ب

کند و در این مورد دچار  الدوله ذکر می علت اعتراض بهبهانی را مخالفت با عین
انجمن ثانوی از مهاجرت قم منحل و  گردد. این انجمن بعد گویی نمی احساسات و گزافه

دور فرمان مشروطیت به وجود آمد. این انجمنها های ملی با صتشکیل شد. لکن انجمن
رفت، در شهرهای بزرگ نه تنها وظیفۀ  مراکزی برای تجمع و تشکل مردم به شمار می

ن ورزید. در تهرا آماده کردن مردم را داشت، بلکه در امر حکومت کم و بیش دخالت می
مصروف ها انجمن کوچک و بزرگ کوشش خود را که مجلس شورایملی وجود داشت ده

نفوذ  بیدار کردن و اتحاد مردم قرار داده، در راهبرد مجلس و تصمیمات آن اعمال
ها شروع به فعالیت کرد، که انجمنهای والیتی و ایالتی در شهرستان کردند. هنگامی می

شاه و درباریان به خطر آنها پی برده و برای انحالل آنها کوشش کردند، و کسانی در 
خطی صادر بل این کوشش سکوت کردند، شاه دستری در مقاکا مجلس بر اثر محافظه

 آن چنین است:  ۀکرد که خالص
دفع  .... درتمام دول مشروطه دو قوه است یکی قوۀ قانونیه و یکی قوۀ اجراییه»

اغتشاش را در تمام دنیا در این دیدند که این دو قوه همیشه از هم جدا باشند ... و این 
بی  ]و[ ر یکی وظیفۀ خودشان را بدانند و با وضع طلبهدو قوه باید منفک شود تا ه
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نب سرحدات همه شود. اطراف و جوا لیفی نتیجه همین است که مالحظه میکت
پس تا کی باید صبر کرد  ،شود ها میمغشوش است، چه خونها که ریخته و چه بی نظمی
این شهر شب و ... مطلب دوم ... در و تا کی باید سکوت نمود رفع این انقالبات را نکرد

از جان و مال خودشان ایمن نیستند، اشرار تماماً  ،روز مردم خواب و آسایش ندارند
هریک به اسم انجمن برای خودشان محلی معین کرده و مخل آسایش اهالی و نظم 

های صحیح را بدنام کرده، امروز مداخله به تمام امورات سیاسی شده و سایر انجمنشهر 
 ،کنم در کدام دولت مشروطه نمایند. از شما سؤال می نت میو دولتی و مجلس پارلم

نمایند، اگر برای حفظ  سهل است در کدام دولت جمهوری این قسم مداخالت می
مجلس است، حفظ مجلس به موجب عهدی که با قرآن خدا در نگهداری مشروطه 

مقصودشان  هایی که. و حاال از امروز انجمن.. اند بر عهدۀ شخص من است نه رعیت نموده
ها نوشته لوگیری شود و تا قانون این انجمننظمی و تولید فساد است باید به کلی ج بی

نشده و از روی دقت مالحظه نشود نباید اجتماع نمایند که سلب آسایش از ملت و 
 .18«نظمی مملکت بشود اسباب بی

شوال، حاج  21سرانجام مجلس به مقاومت برخاست و روز پنجشنبه 
فرمایش دیگر در خصوص »داد: ه، نماینده، به دستخط شاه چنین پاسخ لـسیدنصرال

صحیح است انجمن که مولد فتنه باشد البته باید رفع کرد. اما باید ببینیم  .هاستانجمن
ها هست که اند، بلی. بعضی از انجمن ارج شدهکدام یک از این انجمنها از حد خود خ

شاه قت مخرب سلطنت محمدعلیسری است و مخرب اساس مشروطیت است و در حقی
ها را باید رفع کرد. فرمایش ملوکانه هم این بود که من خودم است. البته اینگونه انجمن

کنم آن انجمن نباشد که تا قیام قائم  حافظ اساس مشروطیت هستم. پس خواهش می
م قوا ها را با تما. پس از این نوع انجمن.. اعلیحضرت پاینده بماند ۀاین سلطنت در خانواد

همه ) ؟ها برده شود یا نهدانید که اسامی آن انجمن صالح میحاال ببینیم  باید رفع کرد.
گویم آن  باشد. من می  یدانم اسم ببرم. چند روز ولی من باز صالح نمی (گفتند بلی!

ۀ مملکت آورد، او مخرب اساس و باعث فتن سیدعلی یزدی فراهم میاجتماعی که آقا
  .است..

خوب بود اعلیحضرت این خطاب را به قوۀ مجریه  :آقاعیلحاج محمد اسم
در  ... ا مدافع خود را اظهار دارندجمانند تا آن بفرمایند که چرا آنها از کار خود باز می

اند که  خصوص این انجمنها این عده از مردم برحسب آزادی اجتماعات حاضر شده
دافع نمایند حال معلوم شده هرگاه مانعی از برای پیشرفت مشروطیت پیش آمد، آنها م
 که کدام یک از آنها مانع پیشرفت کار قوۀ مجریه است. 
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یک مطلب دراین دستخط فراموش شده است و آن وظیفۀ  گویاصدیق حضرت: 
رئیس قوۀ مجریه است که خود اعلیحضرت همایونی باشد. بعد از رسیدن قانون اساسی 

فرماید باید با اطالع و تصویب وزراء  میبه صحه، هر امری را که رئیس قوۀ مجریه اقدام 
شون گذرد بدون اطالع آنها، مثل اینکه تقسیم ق بینیم بعضی کارها می باشد. ولی می

 ... شود بدون اطالع وزیر جنگ می
که قوۀ  الرعایا: ... در این مدت اختالل مملکت هرچه شد از آن راه شد وکیل

 .19«اجراء نداشت...مجریه قوانین موضوعه را 
بار قوانین مصوب مجلس رود و سازمان  باری هنگامی که دولت حاضر نبود زیر

مرتجعین  شد و مستبدین و اداری مملکت به صورت قبل از مشروطه اداره می
س و مردم تن در توانستند پس از چندین قرن حکومت خود رأی، به رأی مجل نمی

گ به خصوص تبریز و رشت بزر ها را به وجود آوردند و در شهرهایدهند، مردم انجمن
ی هادادند. تصویب قانون انجمن جام میان ها تا حدودی وظیفۀ ادارات دولتی راانجمن

های مجلس بود و این مواد یکی از مفیدترین اصول قانون والیتی و ایالتی یکی از موفقیت
 یکن تلقی شده است.لمه از مجلس دورۀ چهارم به بعد کانرود ک اساسی به شمار می

دهد:  ، گزارش می1908ل آوری 24سفیر روسیه، طی تلگراف فوری مورخ  گتویراه
ها به خوبی مشهود است که انجمن امپراطور ۀهای قبلی اینجانب به وزارت خارجاز گزارش»

اند. در این اواخر آنها به مأمورین دولت، مانند عمال خود امر و  دارای چه قدرت بزرگی شده
ای  دهند و مستقیماً در امور داخلی هر اداره تورات کلی میکنند. از طرف خود دس نهی می

  .20«نمایند دخالت می
 شناسند، پس از سوءقصد ها در دشمنی با شاه و درباریان مستبد حدی نمیجمنان

که یکی از ) چهار تن از کارکنان چراغ گازنیمه شب به خانۀ  هنگام» شاهعلیحمدمبه 
ریختند و با دژ رفتاری هر  (بودمی لطنه نامی آنها حیدرعمواوغلی و دیگری ضیاءالس

تن را به کاخ  تن را گرفتند و به شهربانی برده به زنجیرکشیدند. فردا نیز هر چهار چهار
بردند که در آنجا به بازپرسی پردازند. این آگاهی  میرزا(نشیمن محمدعلی) گلستان

نکه آش آمدند و به عنوان های تهران بار دیگر به جنب و جوچون پراکنده گردید، انجمن
ی شکسته شده )زیرا به خانۀ مردم ریخته و آنگاه در کاخ از قانون اساس «اصل»چند 

 ،پنجشنبه ،گلستان به بازپرسی پرداخته بودند(، زبان به ایراد و رنجیدگی گشادند. فردا
مدرسۀ سپهساالر گرد آمدند و به مجلس  ها باز درانجمنشورش بزرگتر گردیده، 

. وزیران ناآگاهی نموده و دانسته شد شاه یکسر دستخط به .. فرستادند« الیحه»
یا داخله که وزیر عدلیه  آن  حکمران تهران نوشته و او را دستور  به شهربانی داده بی
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از سوی  یکردند، برگزیدگان چون آزادیخواهان همچنان شور و خروش می آگاه باشند...
که حکمران تهران و رئیس شهربانی که قانون مجلس با وزیران نشسته، چنین نهادند 

ولی  کیفر قانونی یابند. اساسی را شکسته بودند، هر دو در عدلیه دنبال کرده شوند و
 میرزا به این نهش سر فرو نیاورده با وزیران درشتی کرد و چنین گفت:محمدعلی
کار  این پرخاش و درشتی از زیران از. و"کنار خواهم آمدبمن خودم با مجلس " 
داد هیاهو سپهساالر  مدرسۀها در . انجمن.. تندنشس های خودجوئی کردند و در خانهکناره

خواهد کسانی را که آهنگ  اکنون که ملت نمی"گفت: می... شاه دادند پردازی میو سخن
و پیداست که این سخن را از  ."پوشم داشتند دنبال کند، من نیز چشم می کشتن من می

میرزا خواه ناخواه دستور داد که حیدرعمواوغلی و محمدعلی گفت ...روی رنجیدگی می
خرسندی داد که حکمران تهران و رئیس  به خواهش وزیران دیگران را رها کردند و

و بی  ... تا آن نیز انجام گرفت شهربانی را به عدلیه آورده به گناه قانون شکنی کیفر دهند
 .21«ای پایان پذیرفت ...هیچ نتیجه
تلگرافی  بریزکودتا انجمن ت ۀها و دربار به آنجا کشیده بود که در آستانر انجمنکا

رفتار و »فرستد:  های شیراز، خراسان، اصفهان، کرمان میبه عنوان زیر به شهرستان
بالدرنگ   حرکات مخالفانه و خائنانۀ این شخص خائن دولت و ملت و وطن مسبوق شده

و مبعوثین محترم ملت در  یانمایند که دارالشورقیام  ی مؤثرباقدامات مادی و معنو
ت است که از برکت یک قوۀ متحد ملی وموقع غیرت و فت ـ خطر تهاجمات خائنین

  سعادت ابدی نائل شویم.خائنین مستخلص نموده و ب و عموم ملت ایران را از شر فساد
       .22«انجمن ایالتی آذربایجان      

یالتی آذربایجان )تبریز(، شخصیت و کاردانی زیادی های تبریز انجمن ادر طول جنگ
ازخود بروز داد که مافوق قدرت مجلس شورا بود. این مقاومت و قدرت در طول دو سال 

تبریز معلوم شد که قدرت انجمن طبل  ۀدورۀ اول مجلس نمودار بود و با مقاومت دالوران
کمیتۀ ه و با کمک افراد کاردان مند بود تهی نبوده است و از پشتیبانی جدی مردم بهره میان
که در تبریز تشکیل شده بود و با ورود مجاهدان قفقازی و سوسیال دمکراتهای قفقاز  مخفی

، انجمن شهر رشت از و ارمنی توانست بار مبارزه را بر دوش بکشد. پس از انجمن تبریز
ها  ایجانیآذرب ها، انجمنبین انجمن بود و در تهران در های ایران میترین انجمنمهم

 ترین انجمن تهران بود که در روز کودتا به جنگ علیه قزاق برخاست. تندروترین و محکم
گنجد فعالیت زنان است در جریان انقالب، که  دیگری که در این مبحث می موضوع

های مجاهد و مسلح در شهرها به  تشکیل دسته ،ذیالً به آن خواهیم پرداخت و مبحث دیگر
 د که آن را شرح خواهم داد.باش خصوص تبریز می
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 های زنان در نهضت مشروطیت ایرانکوشش
، در تظاهرات تهران دیدیم که برای اولین بار زنان «رژی»قرارداد  یدر نهضت الغا

ایران وارد تظاهرات خیابانی شده و دوش به دوش مردان و در جلو صفوف ایشان به 
یل بازارها مبادرت ورزیدند. در  دادند. و به تعط میدان ارک رفته علیه شاه شعار می

جریان نهضت، پس از صدور فرمان مشروطیت زنان در مبارزه شرکت کردند. تهران از 
زنهای تبریز در جنبش ... »کند که:  این نظر جلوتر از سایر شهرها بود. کسروی ذکر می

 هاییکدسته از زن نن روزها سختی ناآزادیخواهی هیچگاه همیاری ننمودند ولی درای
انبوهتر از دیگر  )بینوایان( کشانید. امروز این دستهمی میان شورشیان را نیز ببینوا 

بودند و چنین رخ داد که حاجی قاسم اردبیلی که یکی از بازرگانان توانگر و  روزها می
بود، به تلگرافخانه آمد و چون از میان مردم  دار تبریز و به انبارداری بدنام میهدی
داشت به حاجی نشان داده زبان  در دست می که تکه نان سیاهی را گذشت، زنی یک می

به دشنام و نفرین باز کرده و به این بس نکرده دست بلند گردانیده چکی به پشت 
دید دیگران بر سر حاجی ریخته گردن او نواخت. همین که دست این زن بلند گر

ن در شور و تالش همچناولی مردم ...  باکانه مشت و لگد و پشت گردنی بسیار زدندبی
این هنگام یکی از میان ایشان تیری به هوا  خواستند. در جویی میبودند و کینه می

انداخت و از آن سوی یکدسته از زنان که در بازارها نانی پیدا نکرده و با شیون و فریاد 
نی به رو به تلگرافخانه آورده بودند فرارسیدند. آن آواز تیر و این رسیدن زنان چنان تکا

ها دنی بود و کسانی از آنان به اتاقدستۀ بینوایان و گرسنگان داد که دیگر جلوگیری نش
خانۀ در تا دم  ...بجستن حاجی قاسم برخاستند و چون یافتند در زمان  هشتافت

 . 23«... نیرالسلطان روان از تنش بیرون رفت
ای، سیداحمد  از طرف زنان مجلسی منعقد شد. در نامه 1325در تهران به سال 

، در انتقاد از مجلس و مشروطه 1325االول  طباطبایی به دخترش، به تاریخ چهارم ربیع
ه زنان لـال ریحاناط شاهی مقابل خانۀ جناب آقاسیدفعالً در حی... »نویسد:  چنین می

 ۀملک هسابق ۀاند. رئیس مجلس یکی خواهر گل و بلبل است که سن مجلس منعقد کرده
بی نامی که  حسن رشدی معروف و یکی بیگستان برده و یکی زن میرزابه فرنایران را 
در  1325شت ماه سال . در اردیبه24«البابیه هستند از قرار مشهور به محقق ،هر سه

ها، زنان در مسجدها گردآمدند و آنان نیز شورش از خود نشان تبریز در برخی کوی
حتی طایفۀ نسوان با »: ه استدهند. در تلگراف انجمن ایالتی این موضوع ذکر شد می
مقارن این جریان زنان تهران نیز « اند. های شیرخواره در مساجد محالت جمع شده بچه

ای برای برادرش  در جریان پا در میان داشتند. حاجی میرزاابوطالب نام در نامه
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 مورد بحث استـ  ها اما قتل نفس که نوشته است )گویا یکی از روزنامه... »نویسد:  می
در آن روز نبودم. دو نفر در مجمع تیر خالی کرده بودند، یکی بسرباز خورده بود  دهنب( ـ

ها نشسته، تیری که گویا هر دو را کشتند. یکی دیگر چادر زنانه در سرش بوده میان زن
ردم او را م، زنها او را گرفته بودند و بود سیدعلی خالی کرده بود، نخوردهبه جانب آقا

 . 25«... جناب آخوند محمد ۀن در خانکشته بودند. و م
زنان تهران در اغلب جریانات صفی مربوط به خود داشتند. در طلبیدن قانون 

 اساسی زنان با روی پوشیده و چادر و چاقچور به مجلس رفتند.
در آذربایجان هنگامی که انجمن تقاضای اعانه کرد، زنها به میزان جالب در آن 

چنین اشعار شده  1326االول  جمادی 18مورخ  ن تبریزانجمشرکت کردند. درتلگراف 
آذربایجان امروز شرف ملیت را از تمام عالمیان ربوده و اتصاالً  ۀزنهای غیور»... است: 
کنند و  بند است که به صندوق اعانه با هزار نیاز تقدیم میبند و گوشواره و دستگردن

و البته آن حضرات هم از تمام اهالی با جان و دل در حفظ مقصود مقدس حاضرند 
 26.«وقایع تهران ما را محروم نفرمایند..

چون نهضت مشروطیت وسعت یافت و همۀ مردم شهر را در برگرفت، زنان  ،باری
 طبقۀ متوسط یعنی زنان روشنفکران و تجار نتوانستند از کمک خودداری نمایند. پس از

انه قرار گرفته بود، مکرر گشایش مجلس دوم، هنگامی که شوستر آمریکایی در رأس خز
السلطنه را یکی  نویسد که زنان به او یاوری کرده و حتی صورت امالک و اموال شجاع می

 گذارد.  از زنان در اختیار او می
]تمایل[  ههای پاکیزایران نمونۀ مشعشعی از لیاقت و دلزنان »نویسد:  شوستر می

ر و مجاهدت به تکمیل خیاالت خود را در قبول خیاالت جدید اظهار نموده و با تهو
ها از اعضای  ند. در تهران شهرت داشت که دوجینها و دستهخویش مشغول گشت

باشند...  های سری زنان هستند که مخفی و گمنام و در تحت اوامر مرکز معین میانجمن
های ا از جنس آن زنان ضعیف در پیشرفتو از طریق عدیده مطلع شدم که هزاره

نمایند. در یک معاملۀ دیگری جماعت بسیاری از زنان فقیر و  میکارهای من مساعدت 
که به من اظهار نمایند که چون ادارۀ خزانه  هپریشان ایرانی به پارک اتابک آمد

های دولتی مردم را برساند، و بیش از یک میلیون دالر قرض ظایف و مستمریتواند و نمی
لتیماتوم روس( زنان ایران جوابی مهیا واباشند. )در واقعۀ  دارد ... مخالف و بر ضد من می

حالی  نموده و سیصد تن از آن جنس ضعیف از خانه، حرمسرای محصور، بیرون آمده در
 و نمودند های مشبک سفید مستور بوده و حرکت نظامی میکه در چادرهای سیاه و نقاب

فته و با پنهان داشتند، یکسره به مجلس ر  بسیاری از ایشان در زیر لباس خود تپانچه
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های خود را نمایش  چههای خود تپانالقات کرده و برای تأکید درخواسترئیس مجلس م
اند  کرده و دور انداختند و اراده و عزم خود را اظهار و اعتراف کرده ها را پارهداده و نقاب

که اگر وکالی مجلس در انجام فرایض خود محافظت و برقرار داشتن شرف ملت ایران 
 27«ان را کشته و ...شمردان و فرزندان و خودتردید نمایند 

 

 

 های تبریزمجاهدان و جنگ
 

 چگونه پدیدار شدند انهای مجاهد دسته
از  و شدند از نظر جغرافیایی آذربایجان و گیالن دروازۀ اروپایی ایران محسوب می

رفت و به خصوص  مهم تجارتی ایران به شمار مینظر اقتصادی تبریز و رشت دو مرکز 
رفت زیرا از یکسو با قفقاز و روسیه مربوط بود  ترین مرکز تجارت به شمار میز بزرگتبری

 و از جهت دیگر با عثمانی استانبول باب معامله داشت.
شد و هزاران نفر ایرانی برای  قفقاز یکی از مراکز کارگری روسیه محسوب می

ها قرار اتو تحت تأثیر نهضت سوسیال دمکر کسب و کار به این ناحیه سفر کرده
کار در ماوراء قفقاز به خصوص در مؤسسات »نویسد:  گرفتند. ایوانف در این مورد می می

های ماوراء قفقاز بی آنان را بلشویکصنعتی باکو در محیط کارگرانی که مبارزۀ انقال
تمام اینها کارگرانی را که از ایران  ،کردند و شرکت در اعتصابات کارگران باکو هدایت می
. ما به این مطلب این توضیح مهم را 28«کرده دند با روح انقالبی تربیت میآمده بو

ۀ کوشش سوسیال افزاییم که بازرگانان ایرانی مقیم قفقاز و به خصوص باکو با مشاهد می
برای مبارزه با دربار مستبد ایران آماده شدند. در بین صفوف  1905ها در سال دمکرات

زرگانان شرکت دارند و در تمام طول نهضت این عده از ای از این با مبارزین تبریز عده
 اند. کوتاهی نکرده یکمک هیچبذل 

شد اولین کمیتۀ مخفی  خواهی آغاز می که در تبریز جنبش مشروطه هنگامی
تشکیل گردید که در رهبری مبارزات این شهر نقش مهمی را برعهده گرفت. در سال 

های مجاهدین نیز به  مد دستهدر شورش و جنبشی که در رشت به عمل آ 1325
حرکت درآمدند. در توطئۀ دربار علیه مجلس، ظرف مدت کوتاهی چندین هزار مسلح 

در این هنگام تبریز به یک سربازخانه بیشتر ... » :در مسجد سپهساالر گردآمدند
تفنگچی تن  رفته هزار تن و دو هزاره یک شهر، زیرا در هر کویی رویهممانست تا ب می

تیرگی به آنان رسیدی بایستی به جای  شد که اگر کشاکش و دو پیدا می دیدهمشق
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بدگویی گذشته به خونریزی  کار ازو  انداختههای گلوله را به روی یکدیگر  زنجبیل دانه
ای سوار نوید داده  ها که هر یک عدهنجام موقع عمل فرارسید و شهرستانسرا .29«کشد

ای سوار برای کمک به مجلس  که قبالً عده بودند با نهیب اول عقب نشستند و قزوین
فرستاده بود در این مورد نتوانست اقدامی کند و رشت پس از سه روز مقاومت از پای 
درآمد. در تهران با اینکه مجاهدان آمادگی قبلی را نداشتند، مقاومت قابل توجهی به 

از روز  مسلح عمل آمد و فقط تبریز بود که سخت مقاومت کرد. در تبریز دستجات
رو به تزاید گذاشته و در  شدند و همواره کنندگان دیده مینخست در میان تظاهر

. ..» نویسد: های مجاهدین در هر کویی متشکل و منظم شدند. ایوانف میسازمان
در ماوراء  1905ها برای اولین بار در سال جاهدان نیز علنی بود. این سازمانهای مسازمان

ان به وجود آمد و به طور عمده از انقالبیون خرده بوژوازی، قفقاز و شهرهای شمالی ایر
وران، دهقانان و کارگران تشکیل  دوم، خرده مالکین، پیشه ۀدرج روحانیانتجار، 

 .30«شد می
های مجاهدان هنگام بروز توطئه تقاضا کردند که به تهران عازم شوند،  دسته

ها در دو سال آنهمه کوشش !یم؟ا چرا دور ایستادهما ... »خروشیدند:  ایشان سخت می
! چرا به یاری چرا خود به تهران نرویم؟بود، از تلگراف چه برخیزد؟ وزی میبرای چنین ر

انجمن ایالتی و  مرکز غیبیی نشتابیم؟ این اندیشه نخست از خود آنان سر زد. ادارالشور
 سک ه هرروز چنین نهادند دفتری در سربازخانه باز کنند ک نیز خرسندی دادند. همان

باز « اعانه»خواهان چنین سفری باشد نام خود را در آن بنویساند. نیز دفتری برای 
 .31«کنند که در وقت سفر بسیجیده گردد

سپاهی که به تهران خواستی رفت، » :سرانجام تصمیم به اعزام نیرو گرفته شد
رد در آن ایم این م خان رشیدالملک را به سرداری آن برگزیدند. چنان که نوشتهقین

اشت. ستارخان با ذگ نگی روز میو ربود و با نیرنگ و د ادیخواهان میروزها در میان آز
سواران در  زا یهای خان آقبالغی با دسته پنجاه سوار و باقرخان با پنجاه سوار و محمدقلی

کردند،  شمارۀ آنان کمتر از هزار نخواستی بود ولی چون شتاب می بودند. آن لشکر می
با شکوه بسیار و  (االول جمادی 17) خرداد 27سیصد تن آماده گردیدند روز همین که 

گاه لشکرکه دو فرسخی شهر است  "واسمنج"هش سرشار از شهر بیرون رفته در س
 .32«به پایان رساند به آنان پیوندد کارهایش را هک زدند که از دیگران نیز هر

کرد. مرتجعین  آرایی می فخواهان ص علیه مشروطه انجمن اسالمیهلکن در تبریز 
شاه ارتباط داشتند. و قبل از آنکه او در تهران مجلس را به توپ تبریز بامحمد علی

چیان از یک طرف و مجاهدان از طرف وَتبریز دَدر »ببندد، در تبریز جنگ واقع گردید.
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یز روز دوم جنگ تبر .«کردند و از اعزام نیرو به تهران صرفنظر کردند می آرایی دیگر صف
بود که تلگراف فتح و موفقیت کودتا به تبریز رسید. در بین نمایندگان انجمن ایالتی 
بیم حاکم شد و پاک نومید شدند و فکر جان و مال خود کردند و انجمن خود به خود 

الملک و  اجالل» :یکی خود را به پناهگاهی کشید م خورد. نمایندگان هره به
فرانسه بست  ۀیرزا حسین واعظ در کنسولخانروس و م ۀبصیرالسلطنه در کنسولخان

دانستند، ولی  اینان کار را پایان یافته و مشروطه را از میان برخاسته می .نشستند
مجاهدان ترسی به خود راه نداده و دست از ایستادگی برنداشتند، و کسانی از علی 

از دست رشتۀ پشتیبانی را  و دیگران مسیو و حاجی علی دوا فروش و حاج مهدی آقا
تند نسادمی دلیری مجاهدان را نشناخته چنین ۀشجاع نظام و سرکردگان انداز .ندادند

که به اندک فشاری شهر را به دست گرفته و آنچه لیاخوف در تهران کرده بود، اینان در 
بودند،  خواهان تشنه می نشین که به خون مشروطهبریز خواهند کرد. مالیان اسالمیهت

 به خونشان خواهند داد "یفتو"به زودی آنان را در زیر دست داشته  بستند که امید می
های ایشان را نقش بر آب ساخت، بلکه  . لکن مقاومت مجاهدان نه تنها نقشه33...«

 . لیاخوف را با ناکامی مواجه گردانید ـشاه  دستگاه محمدعلی
رخیز تنها های دورۀ اول تبریز کار به آنجا کشید که ستارخان و محلۀ امیدر جنگ

کرد، عدۀ  هنگامی که ستارخان در امیرخیز به تنهایی مقاومت می .سنگر مجاهدان بود
رسید. این حداقل  ، مجموع آنها به چند صد نفر نمی50تا  20مجاهدان او در حدود 

اکو و لشکر تهران و سایر مستبدان تبریز را در منیروی مجاهدان بود، هنگامی که سپاه 
هزار و عدۀ مجاهدان را به ده تا پانزده هزار دۀ دشمنان به سی داشتند، ع یان میم

گفتند. اما مجاهدان  هزار می  در این هنگام شمارۀ دولتیان را سی» :اند برآورد کرده
 .34«رسیدند تا پانزده هزار می باشدبودند و  مان بیش از ده هزار میبیگ

دند. این گروه مسلح مجاهدان در تمام طول جنگ نظم و امنیت شهر را تأمین کر
تی ایران در آن زمان و حتی ترین گروه مسلح دولتی و غیردول چند هزارنفری منظم

نظیر بوده و پیشرفت فکری مردم  های بعد بوده است. امنیت تبریز در این دوره بیدوران
نرال کنسول انگلیس در نامۀ خود به ج "راتسالو"مستر » :نیز در خور توجه است

در درون شهر ایمنی هرچه بهتر : نویسد چنین می (شوال 23) آبان 27سفیرشان در 
برپاست و راستی کوی مسیحیان و بیگانگان چندان ایمن و آسوده است که تاکنون 

شورش  ۀبیگانگان از رفتار و کردار آزادیخواهان در این چندگاه ۀ... هم است هرگز نبوده
تنها دژخویی  .35«راند ینمایند. جز روسیان کسی سخن از ترس نم خوشنودی می

گیری نمایندۀ انگلیس قرار گرفته است.  بود که مورد خرده مجاهدان با بعضی توانگران 
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برای تأمین مخارج جنگ ناچار به چنین « اعانه»جریان این است که برای گرفتن 
 ۀالملک را از کارهای خودسران اجالل ۀخود گل ۀرفتاری بودند. نیز راتسالو در نام

  .نویسد می باقرخان
الملک  شد. اجالل استانبول نیز سخنانی نوشته می شمسروزنامۀ در در این باره 

های ستارخان و باقرخان و سایر مجاهدان ایمنی یافته بلکه به که در سایۀ جانبازی
حکومت رسیده بود، متوقع بود که ستارخان و باقرخان از او فرمان گیرند و زیر دست او 

ها داده بود که از زبان بازرگانان خود تبریز بهانه به دست روس . محاصرۀمحسوب شوند
ساختند که چون در تبریز گرسنگی پدید آمده بیم آن  راندند و گاه وانمود می سخن می

و بستگان روس بریزند و تاراج کنند. بارها از  اروپائیانهای  رود که گرسنگان به خانه می
بود و همگی را به  میگرفتاری بزرگی  این» :پرداختند چنین خطری به گفتگو می

سویی نشان داده خود را به االسالم که از آغاز جنگ یک ن ثقهانداخت. شادروا اندیشه می
اسفند  28جویی، روز ارهچ ۀکنار کشیده بود، این زمان خاموشی نتوانسته به اندیش

 و بیمی رابه محمدعلی میرزا تلگرافی فرستاده در آن سختی کار شهر  صفر( 26)1326
بود باز نموده درخواست که سر به مشروطه فرود آورد میکه از سوی بیگانگان در میان 
دخالت روس در کار  ۀ. مجاهدان و شخص سردار متوج36«و کشاکش را به پایان رساند

المقدور بهانه به دست آنان  دادند و حتی بودند و به بازماندن راه اهمیت بسیار می می
 ند.ددا نمی

نامه از جانب سه تجارتخانۀ خارجی در تبریز درج کرده است که ن سه گواهیبراو
ضمن آن امنیت و رفاه خود را در طول مدافعات تبریز اعالم کردند. این سه تجارتخانه 

 هامبورگ ـ، برلن (شرکت آلمانی)« وشوفان ـ سوسیک»عبارت بود از یک طرف آقایان 
به  ـ3 «.کاستلو»برادران  ۀ، نمایند(ناخوانا)امضاء  به 1908نوامبر  8به تاریخ  ـ2. تبریز و

از طرف شرکت سهامی تجارت شرقی اتریش، که در وین تأسیس و  1908تاریخ نوامبر 
 . 37در ایران در شهرهای تهران، مشهد، همدان و تبریز شعبه داشت

مجاهدان نه تنها تبریز رامحفوظ داشتند بلکه در رشت قیام کرده و اردوی  ،باری
 مال را به وجود آوردند و یکایک شهرهای آذربایجان را فتح کردند.ش

متکی به نیروی مجاهدان  شاهایران علیه دربار کودتاچی محمدعلی ۀقیام مسلحان
های دولت مشروطه با یاغیان و محمدعلی میرزا یاغی که دوباره به کمک روس بود. جنگ

تهران از  ،د که با واقعۀ پارک اتابکبه ایران  برگشته بود، متکی به مجاهدان بود. هرچن
 دان ایل بختیاری و پیوستگان یپرموجود گروه کثیر مجاهدان خالی شد و فقط مجاه

لکن در تبریز و سایر شهرهای آذربایجان نسل  ،خان به صورت مسلح باقی ماندند
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مجاهدان باقی بود و در جنگ اول جهانی به کمک دولت عثمانی با قوای منظم روس 
های بین قم و تهران با قشون بارقۀ مجاهدان ایران در جنگکردند، آخرین  خورد میزد و 

 کن کرد. ها را ریشه کزی و جنوبی این دستهروس بود که در صفحات مر
در پایان بحث از مجاهدان الزم است راجع به شخص ستارخان به عنوان سمبل 

 :مجاهدان به اختصار بنویسیم
 

 نۀ عالی یک مجاهدستارخان، گُرد آزادی، نمو
بود  خان میدیگری از آنان ستار» :کند کسروی گذشتۀ ستارخان را چنین بیان می

ها کرده ولی سپس از آن راه ا گریزان بوده و با دولت گردنکشیهکه پیش از مشروطه سال
و اکنون یکی از سردستگان  ،کرد بازگشته در شهر با خرید و فروش اسب زندگی می

که هر دو از  "هُکماوار"... دیگری عباس و یوسف در کوی  رفت مجاهدان به شمار می
از کوه و بیابان تا به  ،فر با او گریزان و گردنکشانس بودند که یک شاگردان ستارخان می

مشهد رفته و بازگردیده بودند و اینان هم اکنون از آن راه بازگشته و در شهر با دسترنج 
های تبریز هنگامی رسید که مجاهدان یل جنگ. در اوا38«بردند خود زندگی به سر می

در  (شنبه سه)خر اال جمادی 14راالن و نوبر اسلحه به زمین گذاشتند. از روز اخیابان م
 23ستاندند. همچنین روز  نگهبان گذاشته اسلحه و ابزار از مردم می هانوبر و آن پیرامون

اه فرستاده شده، پیروزی خر( از طرف مقتدرالدوله تلگرافی به شاال جمادی 14تیرماه )
  :قطعی را اعالم کرده است

های ن نومید گردیده تفنگاانبوه مجاهدآمدها  این پیش ۀراستست که در نتیج... »
و  ،شناخته بودهبه دلیری در تبریز سالها ازولی ستارخان که  ،اردندزخود را به زمین گ

با دستۀ کوچکی از  ،زده بودی بسیار از او سر گهای بازپسین کاردانی و مرداندر این جنگ
اشت. در این دو روزه که د ایستاد و پروایی از این پیش آمدها نمی پیرامونیان خود می

ها دست از جنگ کشیدند و دولتیان به شهر درآمدند، مجاهدان قفقازی و دیگر کوی
که سر فرود آوردن به دولتیان  ،از حسین باغبان و دیگران، برخی از دلیران بنام

استوار  ،اندکی ۀبودند، اینان با هم واستند به امیرخیز پناهیده در نزد او میخ نمی
پنداشت ستارخان یا  اردند و هر کسی میزگ دولتیان به این ارج نمی ... ایستادند می

برد که او در برابر  هیچکس گمان نمی .برد گردد و یا گریخته جان به در می دستگیر می
خر اال جمادی شانزده... در روز  فیروز هم خواهد گردید آنهمه دشمنان خواهد ایستاد و

این و  39«... دندآور بار دیگر دولتیان به امیرخیز تاخته به سنگرهای ستارخان فشار می
 17در روز  ای به دست نیامد. محله را برای اولین بار در تبریز به توپ بستند. لکن نتیجه
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خواهد به  به ستارخان اطالع داد که می کنسول روس «فاوپاختیا»خر، اال جمادی 18یا 
پذیرایی کرد. کسانی را از سردستگان نیز برای بودن و  ستارخان بسیج» .امیرخیز بیاید

امروز به خیابان رفتم و به دًوًچی "کنسول آغاز سخن کرد: ». .. «گفتگو کردن خواند
دستی نکنید  یشرفتم و اکنون نیز به اینجا آمدم که از شما پیمان گیرم که به جنگ پ

ما هیچگاه به "ستارخان پاسخی ساده داد و گفت: . "تا پیشامد با گفتگو پایان پذیرد
تازند و ما جلوشان  کنیم و همیشه از آن سوی به ما می جنگ پیشدستی نمی

و د وکنسول به ستارخان پیشنهاد کرد که بیرقی از کنسولخانه فرستاده ش ..."گیریم می
ی سوران قره  داد که سر و نوید می ،دولت روس باشد رهادر زین او به در خانۀ خود زده

جنرال کنسول، من "آذربایجان از دولت ایران برای او بگیرد. ستارخان چنین گفت: 
  .40«"من زیر بیرق بیگانه نروم .خواهم هفت دولت به زیر بیرق ایران بیاید می

داشت به  رنگ سفید را که  اسالمیه  انجمنهای در آن هنگام همۀ تبریز بیرق
ها افراشته بودند و یا بیرق دول  عالمت تأمین داشتن از قوای دولتی بر سر در خانه
آقا پسر حاجی مهدی آقا چنین  بیگانه را نصب کرده بودند. کسروی از قول حاج حسن

نسول و وآمد و تفصیل ک ۀ ماآن روز ستارخان با جمعی مجاهد به خان»کند:   نقل می
ای سفید را خواهم امروز بروم و بیرقه ا گفت. چون ناهار خوردیم، گفت میپیشنهاد او ر

ها را خواهیم خوابانید. این گفته، با مجاهدان بیرون رفت و چون . حتماً بیرق.. بخوابانم
بود، و او بیرق روس افراشته بود،  صفی خانۀ حاجی محمدرضا شکوئی می ۀدر بازارچ

های سفید پرداخته، یکایک انداخت. سپس به بیرق آن را پایینستارخان با گلوله زده 
 مردم را دوباره بشوراند و این آنهاخواست با خوابانیدن  ستارخان می. .. سرنگون گردانید

از آن  » بودند او کم  اطراف چنان که گفتیم، مجاهدان. «..از شاهکارهای او بود یکی
پی  یند، به انبوهو را دانستو مردم خواست ا سوی همین که او در کوچه نمودار گردید

بلند گردانیدند و یک هیاهوی بزرگی پدید آوردند.  "زنده باد"و آواز به  نداو را گرفت
به نزد باقرخان  با پیام قاپو پیش رفته از آنجا کسی رابدینسان بیرق خوابانان تا دم علی

ن آمدند و گرد این کار آن بود که مردم دوباره به تکا ۀفرستاد و خود بازگردید. نتیج
. چون مجاهدان انبوه شده 41«نومیدی را از خود فشانده و برای کوشش آماده گردیدند

های فتح شده بیرق سرخ آمدند سردار فرمان داد که بر کویو به پیشرفت نائل 
دستور سردار آزادیخواهی و انقالب بیفرازند. از آن سوی در دوچی و سرخاب به 

ها که از سردار و ساالر ینتأمۀ رچم گشاده و مردم در سایها پبیرقهای قرمز باالی بام
گرفته بودند آزادانه بیرون ریختند و با تماشائیان در آمیخته با خویشان و آشنایان خود 

نمودند. ستارخان فقط یک مرد جنگی نبود. او معنی  کردند و شادمانی می دیدار می
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های  ها و نقشه توطئه ۀ. او متوجدانست پرستی را بهتر از هرکس می آزادیخواهی و وطن
زاده پس از  ان داد. تقیسیاسی خارجی بود و در تمام مدت شخصیتی ممتاز از خود نش

وارد تبریز شد و از همان آغاز کار  (در آذرماه) یافته بودهای داخل تبریز پایان آنکه جنگ
مبرده رو کرد. در یک جلسۀ عمومی نا به کار سردار و ساالر می« سرپرستی»و  دخالت

من »ستارخان جواب داده بود: «. خورد فرح آقا در مرند شراب می»به سردار کرده گفت: 
توضیح اینکه فرح آقا یکی از مجاهدان بود که «. ام نمازی نفرستاده فرح آقا را برای پیش

 سردار او را برای فتح و نگاهداری مرند فرستاده بود.
ه ایمان دارند و شجاع هستند و عمل ها و مبارزات بین آنان کر نهضته دراوهم

فروشند، کشمکش  بافند و فضل می زنند و تئوری می کنند و کسانی که حرف می می
در انقالب  .بوده است. راستی باید دید کدام یک از این دو دسته ارج بیشتری دارند

اخیر قدمی مثبت برنداشتند و هرچه شد از جانب مردمانی  ۀمشروطیت ایران این دست
کردند و از مال و جان خود در راه انقالب   د که حقایق را در عمل و زندگی درک میبو
تئوری بافی جز «. به عمل کار برآید به سخندانی نیست»گذشتند. در یک کالم می

مقابل عمل قرار  ۀای ندارد و درست در نقط فروشی و ایجاد برتری شخصی نتیجهفضل
 گرفته است.

 
  های تبریزجنگ

بل از به توپ بستن مجلس در تهران، جنگ بین استبداد و آزادی در چند روز ق
میشه در شمال مهران رود غهای دَوَچی، سرخاب، ششکالن و با تبریز در گرفت. محله

های  گرفت و باقرخان از محله واقع بود و ستارخان جلوی مستبدین را در این محله می
نگ آغاز شد. قشون مستبدین بجز االول ج جمادی 22کرد. روز  خیابان نوبر دفاع می

نظام که قبالً مسلح شده بودند عمده سواران شجاع انجمن اسالمیهای از مالیان  عده
جان و مال »گفتند  خوانده و به سواران می« بابی»خواهان را  بودند. مالیان مشروطه می

مدافع و این بود که سواران قصدی جز قتل و غارت نداشتند. نیروی « ایشان حالل است
 ،عبارت از مجاهدین بودند که قبالً هر محله به تربیت آنان پرداخته بود. شجاع نظام

کرد و فوراً  خواهان را پس از بازداشت بالفاصله اعدام می سواران مشروطه ۀفرماند
 داد. شاه میتلگرافی خبر آن را به دربار محمدعلی

شد. شجاع  ین انجام مینشینی مکرر طرفدورۀ اول این جنگها با پیشرفت و عقب
کرد و هر روز نوید ختم  نظام طی تلگرافات متعدد طلب کمک از کنسول روس می

به توسط حضرت مستطاب »گوید:  داد. در یک تلگراف چنین می جنگ و فیروزی را می
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اند، به طوری که امروز که روز  دیروز خیلی شکست خورده اشرف سپهساالر اعظم ...
اند  عت به غروب، مثل اینست که نیست و نابود شده. خبر آوردهچهارشنبه است و دو سا

اند. احتمال هست که  اند چشمش را بسته که ستار نابکار هم مرده چون غسال آورده
رسانم. از اقبال بی زوال تا حال نه صدای  اصل داشته باشد. بعد از رسیدگی به عرض می

کند  لگراف دیگر چنین تقاضا میدر ت .«هـلـغالم خانزاد شکرالتفنگی هست و نه توپ ... 
.. اگر مقتضی رأی مبارک باشد از سفارت به جنرال قنسول امر شده ده بیست هزار ».

 « 2 ، ج.26  .هلـغالم خانزاد شکرالبر ختم عمل چیزی نمانده،  .فشنگ بدهند

خان کاری از پیش نبردند خود او عازم تبریز شد و در  هنگامی که سربازان رحیم
هنگام کنسول روس و وابستگان آن دولت مردم را وادار کردند زینهار بطلبند. از همین 

دادند و  باقرخان و میرهاشم خان به این کار خرسندی نمی (،خیابان)میان مجاهدان 
همین هنگام امام جمعه و  ای مسلح بمانند. ناچار شدند در خانۀ میرهاشم خان با دسته

خان را به فرمانروایی شهر و شاه، رحیمید محمدعلیحسن مجتهد نیز در تأیجی میرزاحا
خیابان افراشته شد و مالیان  ۀفراخواندند. چون پرچم روس در محل« اشرار»قلع و قمع 

های سفید برای زینهار طلبیدن مردم جان و مال مردم مسلط شدند و بیرقبر « اسالمیه»
خان به امید  خر رحیماال یجماد 13کردند. کوتاه سخن روز  از سواران دولتی توزیع می

الدوله با فوج  هامسسواران و سربازان قره داغ با دبدبه و شکوه به شهر درآمد. همچنین 
 به درون شهر آمدند.  مالیر که از تهران رسیده بودند

خان با افتضاح از تبریز این شد که رحیم های دورۀ اول تبریزسرانجام جنگ
گراف صدراعظم، تلگرافی مخابره کرد که مطالبی از رار در جواب تلفگریخت. پس از این 

تعالی همت کنید و ه لـ... حاال خودم هم به شما زحمت بدهم. انشاال»شود:  آن نقل می
اردو به تا ورود اردوی تهران کارها را انجام بدهید و نگذارید ناقص بماند. بلکه انشاءاللـه 

کنند و از مثل شما صاحبمنصب و  هیچوجه الزم نباشد و از وسط راه حکم شود مراجعه
دیگر صاحبمنصبان آذربایجان راضی نشوید که قشون عراق بیاید فتح کند، و این ننگ 
به جهت قشون آذربایجان بماند. دولت همیشه با قشون آذربایجان فتح هرات و بخارا 

غیرتی را به جهت قشون آذربایجان  کرده. خداوند مفسدین را سیاه نماید که این بی
 ذاشتند. بالجمله امیدوارم شما راضی نشوید و کار را زودتر تمام و همه قسم خودتان راگ

اند به صوابدید شما هرچه  مورد عواطف شاهانه بدانید و دربارۀ  هرکدام که خدمت کرده
 . «مشیرالسلطنه .بخواهند قبلۀ عالم ارواحنافداه مرحمت خواهند فرمود

الدوله و سپهدار قرار  رسید و در رأس آن عین لکن سرانجام اردوی دولتی از تهران
الدوله در بدو ورود به مجاهدین پیشنهاد تسلیم اسلحه و طلب بخشش از  داشتند. عین
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 خواهم گرفت. مجاهدین پاسخ دادند که دو گفت من متقابالً از شاه مشروطه شاه کرد و 
ا آنقدر مقاومت سال پیش مشروطه گرفته شده و کسی نباید به مجلس تجاوز کند، و م

کنیم تا مشروطه دوباره باز گردد و تو اگر والی قانونی هستی، باید شجاع نظام،  می
اند، دستگیر  ضرغام و رحیم خان و دیگران را که بر شهر آمده و دست به کشتار گشاده

 یز تو را نتوانیم پذیرفت. گردانید، به عدلیه سپارید و اگر قانونی نیستی، ما ن
الدوله  خان نبود. یکی از کارگزاران اردوی عینالدوله  بهتر از رحیم عین سرانجام

همو . «شود... غلبه و فتح دیده نمی امید از حرکات رؤسا و سرداران... »نویسد:  می
ای به اهل شهر شود  حمله آقایان اسالمیه را اعتقادی بر این بود، اگر مختصر»نویسد:  می

آوردند، در صورتی که همان  الدوله وارد می عین هاد را بفوراً تسلیم خواهند شد، و این ایر
روز از هر طرف بلکه از هر سنگر که دولتیان داشتند هجوم برده کاری نساخته به 

ها پنجه ای آقایان اسالمیه ثابت شد با کیاشتند. برزافتضاح تمام رو به فرار گ
شهر در مقابل  کگان یمقاومت آزاد ۀ. این بود سرانجام نبردی که در نتیج42«زنند می

 هجوم استبداد به وقوع پیوست.
 
 یان در انقالب مشروطیت ایرانئروستا

در کشاورزی ایران مقارن انقالب مشروطیت اصول فئودالیته باتمام مظاهر آن 
مستقر بوده و در اغلب موارد رابطۀ سرواژ یعنی بستگی دهقانان به زمین مشاهده 

ه بود که دهقانان در جهل و بیخبری مانده شد شد. عدم توسعۀ صنعتی موجب نمی
دهقانان در انقالب، بزرگترین علت  ۀخبر بمانند. عدم شرکت فعاالناز حقوق خود بی

کثیر، توسعۀ صنعتی و  ۀرود. برای شرکت این طبق ناکامی انقالب ایران به شمار می
 وسعت شهرها، توسعۀ فرهنگ و وجود یک طبقۀ کارگر قابل توجه از نظر کمی و

طور که باید رشد نکرده وز هم در کشور ما آنکیفی ضرورت داشت و این علل هن
ماندگی دهقانان این شد که انقالب از شعارهای ضد فئودالی عقب ۀاست. نتیج

دهقانان »... نویسد:  بهره ماند، ایرانسکی می مشخص در مورد مالکیت اراضی بی
دیدند. از  ن امتیاز خارجی نمین داخلی و صاحبایایران تفاوتی بین مالک ۀستمدید

  .43«این رو در خارج از حیطۀ جنبش انقالبی باقی ماندند
اشرافی که عالئق ملکی داشتند توانستند موجب تغییر ماهیت انقالب شوند و 

 شعارهای انقالب را به اصطالح روی کاغذ نگاهدارند.
در تحت رعایای فقیر والیات »نویسد:  می اختناق ایران ۀشوستر در مقدم

حکمرانی هر حکومتی مجبور به تأدیۀ مالیات خود بودند در صورتی که یک دینار از آن 
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الطریق بیگانه  شد و همیشه شکار قطاع مالیات هیچگاه به مصرف فوائدشان مصروف نمی
و خودی یعنی صاحبمنصبان و مأمورین دولتی که تقدیر آنها را مسلط کرده بود 

وسیعی حقوق خود را که از حیث رعیت  ۀنستند تا درجتوا بودند، خود مردم نمی می
بودن سلطنت مشروطۀ ایران باید به آنها عاید بشود ادراک کرده و احساس مسئولیت 

خواهند طریقۀ حکومت دمکرات آزادی را تأسیس کرده بنمایند. لکن  کسانی را که می
تمدن کافی که قابل  آنکه آنها بتوانند تربیت و شدیدترین خطر آنها این بود که قبل از

فهمیدن این مسائل گردند، تحصیل نمایند مملکت آنها شاید از نقشۀ ملل سلطنت 
 .44«شد  مستقله محو می

در ایاالت شمالی ایران به خصوص آذربایجان، گیالن و مازندران، به دنبال انقالب 
اند. م.  یدهروسیه و تحت تأثیر این انقالب، دهقانان در مقابل مالکین مقاومت ورز 1905

در اغلب دهات دهقانان، مباشرین را رانده و  1905کند که در سال  ب. پاولویچ ذکر می
های محلی ه و در دهات شروع به تشکیل انجمناز پرداخت مالیات خودداری کرد

نمودند. مأمورین دولتی و مالکین و مباشرین جرأت ورود به این دهات را نداشتند. 
  دیمی را جمعپانزدهم محصول زمین  ن مخارج دولتی یکهای محلی برای تأمینانجم

ای  های شهر فرستادند... متأسفانه فکر دهقانان هنوز به آن پایهآوری کرده به انجمن
 ۀنرسیده است که برای نجات کشور از ظلم و بیداد و هرج و مرج دست به یگانه چار

در اثر جهالت و نادانی  مطمئن زده و در نهضت انقالبی جداً شرکت نمایند. از این رو
   .45گیرند خود آلت دست دشمنان خود قرار می

با توجه به مسائلی که شرح داده شد تکیه به نیروی دهقانان در تحلیل انقالب 
هایی پرداخت  توان به ذکر نمونه ناپذیر است، لکن میمشروطیت ایران اشتباهی جبران

مشروطیت، به خصوص پس از نفوذ  که در دورۀ دوم انقالب یعنی پس از صدور فرمان
تبریز از مقاومت دهقانان در مقابل اربابان و حتی پیوستن ایشان به انجمن ایالتی 

 نویسد:  انقالبیون به وقوع پیوسته است. ایوانف می
خودی دهقانان رو به توسعه گذاشت. نخست این نهضت خود ب 1906در سال »

وجود آمد، اما سپس به جنوب وسیه بود بایران که  همجوار ر نهضت در ایاالت شمالی
امتناع دهقانان از گرفت.  نهضت دهقانی اشکال گوناگون به خود می .ایران سرایت کرد

ها و سهم مالکانه، خودداری از اجرای وظایف گوناگون که به آنها محول پرداخت مالیات
ا بود، که دامنۀ ه شد، و نافرمانی از مأمورین شاه یکی از اشکال تظاهر فعالیت توده می

تری نبش دهقانان نیز پیوسته شکل قاطعوسیعی داشت. به نسبت گسترش انقالب، ج
 . 46«گرفت به خود می
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توأم بود.  یش دهقانبجن ۀافزایش نفوذ تبریز انقالبی در نواحی آذربایجان با توسع
ر یذخا راندند و احشام و گندم و سایر دهقانان خوانین مرتجع را از امالک خود بیرون می
 کردند. کسروی از وقایع انقالب تبریز خوانین را مصادره کرده بین افراد تقسیم می

از این های دولتی به غرش پرداخته پس از دیری روز پنجشنبه همچنان توپ: »نویسد می
ای از  ین امروز دستهپستا غروب جنگ توپ بر پا بود.  سوی نیز بمباران آغاز شده
داوطلبانه نزد ستارخان آمده خواستار تفنگ شدند و در  روستاییان اسبران و گیوی
  :نویسد . همچنین در جای دیگر می47«شمار مجاهدان جا گرفتند

دیزه و الوار که  یان ساواالن و خواجهئی از روستااز چندی پیش گروه... »
آمده و از ستارخان تفنگ و  باشد به شهر هایی در بیرون تبریز از سوی صوفیان می دیه
های خود سنگرها پدید آورده بودند و چون سپاه ماکو به  نگ گرفته و در دیهفش

صوفیان رسیده بود، امروز آنان جلو پیشروی آن سپاه را گرفتند و زنان و فرزندان خود 
سرانجام در ساواالن لشکر ماکو مجاهدان روستایی را شکست  .48«...را به شهر فرستادند

را   چهار تننفر را بازداشتند که به دستور عزوخان  75تن را کشته و  28سخت داده و 
  .به توپ بستند

از آنکه مجاهدان تبریز به آزاد ساختن سایر شهرهای آذربایجان پرداختند از  سپ
م زدن هبه ویژه پس از ب»نویسد:  کمک دهقانان برخوردار گردیدند. باز کسروی می

هایی بیرون فرستادند و سلماس  تهچون دسکه  دستگاه اسالمیه و تهی گردانیدن دَوَچی
یان به ئهایی از روستا زیرا دسته .شان افزود و خوی و مرند را گشادند بار دیگر بشماره
  .49«شهر آمده تفنگ گرفته به مجاهدان پیوستند
حانیون و با خوانینی که طرف مشروطه را ودر سایر شهرها روستاییان به رهبری ر

ه و لـدستور حاج آقا نورال هدام کردند. از جمله در اصفهان بگرفته بودند به نفع انقالب اق
هایی از روستا نیز به نام دادخواهی به شهر آمدند و به شورشیان پیوستند  آقانجفی دسته

های طی جنگاند که  تا زمینۀ ورود قشون بختیاری را فراهم آورند. تمام منابع ذکر کرده
شاه فتوا دادند، هیچکس به مأمورین شاه یه علمای نجف علیه محمدعلکتبریز پس از آن

 مالیات ارضی نپرداخت و آن سال درآمدی به صندوق دولت واصل نگردید. 
ز نظر ای بنمایم. افراد ایالت ا ایالت نیز اشاره ۀدر این مبحث باید به افراد ساد

 ر ایالت حکومتتر از دهقانان تخته قاپو قرار داشتند. دهای پایین سطح فکر در درجه
کردند.  چنان مستقر بود که بدون تردید، افراد از خوانین پیروی میخانوادگی خان آن

فت و تکامل اقتصادی مدارج مختلف داشتند به طور یشرایالت که در میان خود از نظر پ
 کلی عالوه بر دامپروری یکی از مداخلشان تاراج دهات بود. 
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دند و ایالت و عشایر ربو ترکمانان در این مورد گوی سبقت از دیگران می
آذربایجان از ایشان دست کم نداشتند در مورد افراد ایل بختیاری چون خوانین بزرگ 
این ایل به نفع جنبش مشروطیت وارد میدان شدند. افراد نیز به تبع، به نفع این نهضت 
عمل کردند و هرجا که خوانین خواستند قدمی علیه مردم بردارند ایشان نیز پیروی 

های نارسایی اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران در انقالب  یکی از نشانهکردند. 
 مشروطیت وضع خاص ایالت و عشایر بوده است. 

 
 

 های بیگانگان به ایرانکمک
 

 حزب اجتماعیون عامیون 
در صفحات قبل بیان گردید که چگونه ایران، به خصوص اهالی ایاالت شمالی با 

داشتند. همچنین ذکر گردید که عده زیادی از  اری تج ۀقفقاز بستگی اقتصادی و رابط
شدند در قفقاز به کارگری و یا تجارت مشغول  ایرانیان که بالغ بر چندین هزار نفر می

ین ایرانیان که تحت خواهی برپا گردید، ا بودند. هنگامی که در ایران جنبش مشروطه
قاز بودند نتوانستند از حزب سوسیال دمکرات کارگری روس در قف ۀهای شعبتأثیر فعالیت

 همدردی و کوشش به خاطر نجات وطن خودداری نمایند. 
دمکرات روس  سیالسو نامۀاز روی مرام 1900ایرانیان مقیم قفقاز در سال 

که معنی کلمه به کلمۀ آن نام است، پدید آوردند، « اجتماعیون عامیون»ای به نام  دسته
یافتگان  است. نامبرده خود از تربیت که مؤسس و پیشوای آن نریمان نریمانف بوده

 بود.  حزب سوسیال دمکرات روس 
از جمله علی موسیو، حاج علی  ای از تندروان پس از آغاز جنبش در تبریز عده

را به فارسی  اجتماعیون عامیونگروه  ۀفروش و حاجی رسول صدقیانی همان مرامنامدوا
بپا کردند  مرکز غیبیای به نام  هترجمه و دستۀ مجاهدان را پدید آوردند و خود کمیت

 کرد.  که کارهای مجاهدان را رهبری می
مقارن همین جریان عده ای از ایرانیان مقیم قفقاز به تبریز و دیگر شهرها آمدند. 

بودند یکی آنان که از قفقاز آمده و دیگری میبدینسان مجاهدان در تبریز دو تیره »
تبریزیان  آن تیره هم جز از»گوید: می. کسروی «آنان که از خود تبریز برخاسته بودند

نامیده  "قفقازی"کردند،  بودند ولی چون از قفقاز رسیده و رخت قفقازی به تن می نمی
داشتند و از این  بودند و به مالیان و کیش پروا نمی تر و چابکتر می شدند، خودآزموده می
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شماردند  کمیته باکو می ۀتبودند. اینان چون خود را بس رو مردم از آنان رمیده می
نمودند و از چندی باز به این  بایست فرمانبرداری از مرکز غیبی نمی چندان که می

کارها را خود   ۀند که دست علی موسیو و همراهان را کوتاه ساخته و رشتدوب اندیشه می
کند که این دوگانگی نزدیک بود برخوردی  . سپس کسروی ذکر می50«به دست گیرند

و  9و  8خرداد ) 31تا  29رد و به همین علت روزهای پنجشنبه، آدینه و شنبه آو پیش
االول( بازارها باز نشد و انجمن برپا نگردید. لکن سران با یکدیگر کنار آمده  جمادی 10

 و از خودکاردانی نشان دادند. 
پس از انحالل مجلس در تهران، آزادیخواهان از شهرها به قفقاز پناهنده شدند و 

به کمک تبریز مبادرت کردند. اینان از یکسو اعانه  اجتماعیون عامیونکمک کمیتۀ  با
کوشیدند تفنگ و فشنگ و مواد جنگی به تبریز  آوردند و از یکسو خوب می گرد می

کوشید که پشتیبانی حزب سوسیال دمکرات روس را  برسانند. همچنین کمیتۀ مزبور می
د که حزب سوسیال دمکرات به اقدامات جدید در از قیام تبریز برانگیزد. نتیجه این ش

در سایر شهرها به خصوص  اجتماعیون عامیون ۀاین راه دست زد. بجز تبریز افراد کمیت
از  عبارتکه واقعۀ توپخانه به وجود آمد تلگرافی به این  کردند. هنگامی رشت فعالیت می

ه لـآذربایجان شیدالحضور اعضای محترم انجمن نصرت » :رشت به تبریز مخابره گردید
ممکن است. از تهران در تلگرافخانه غیر ءور وکالحض  ارکانه، ارکان دارالشوری در تزلزل

شود. تعطیل عمومی شد و اقدامات مجدانه را  طرف دولت اقدامات قولی و فعلی می
، برای آزاد ساختن گیالن از طرف کمیتۀ 1326در اواخر سال  .«ثبات قدم الزم  حاضر

اقدام شده و  کمیتۀ اجتماعیون عامیونمکرات و ایرانیان وابسته به سوسیال د
ها لقب سردار محیی گرفت، با قفقازیان مذاکره به عبدالحسین خان معزالسلطان که بعد

 عمل آورده و بنیاد شورش گیالن گذاشته شد.
  

 اجتماعیون عامیون ۀوابستگان کمیت
باکو مربوط بوده است، اجتماعیون عامیون  ۀاز جمله کسانی که با کمیت

کرد و  الضرب کار می برق حاجی امین ۀتوان نام برد. وی در کارخان حیدرعمواوغلی را می
بود، و به حیدرخان برقی معروف گردیده بود. خانوادۀ عمواوغلی اهل  مهندس آنجا 

خواند.  سلماس بود ولی در قفقاز بزرگ شده و در تفلیس درس مهندسی برق می
برق کشیدن بارگاه مشهد هنگامی که هنوز بیست سال نداشت به ایران نامبرده برای 

نامی(. در جنبش دورۀ دوم مشروطیت، در تهران مثل همه شهرها   آمد )توسط رضایوف
یک انجمن به نام انجمن آذربایجان بنا نهاده شد و حیدر عمواوغلی از فعالین این 
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کمیتۀ اتابک است که با اجازه اقدامات او در تهران ترور  ۀانجمن گردید. از جمل
شاه که موفق نشد بوده است. همچنین طرح سوءقصد به محمدعلی  اجتماعیون عامیون

 آزاد شد. هاحتی از طرف دربار بازداشت گردید و تحت فشار انجمن و
عمواوغلی پس از بمباران مجلس به قفقاز گریخته و از آنجا به تبریز رفت و نقشۀ 

اجرا گذاشت که به موقع خود خیلی سر و صدا راه انداخت.  ردموقتل شجاع اعظم را به 
از جمله کارهای مهم عمواوغلی در قیام آذربایجان ادارۀ شهر سلماس است. قبل از 
اینکه عمواوغلی به این شهر اعزام شود شهر توسط حاجی پیشنماز و دیگران نگهداشته 

خود را به سلماس رسانیده رشتۀ  شد. حیدر عمواوغلی که از تبریز به مرند رفته بود می
ها برپا گردید و  کارها را به دست گرفت. در آنجا عدلیه و شهربانی و مالیه و دیگر اداره

برابر کردان و عمواوغلی با چابکی و کاردانی بسیار به بسیج نیرو پرداخت که شهر را در 
. شدهایی آغاز یام جنگاز همان اهای نزدیک را گرفته بودند نگه دارد و ماکوئیان که آبادی

انجمن ایالتی، امیرحشمت )سعیدالملک( که او نیز از تهران به قفقاز رفته و از آنجا به 
تبریز رسیده بود، را به فرمانروایی خوی برگزید و این روانه گردیده با عمواوغلی به 

دند آور شده بو . از جمله کسانی که از قفقاز آمده و میان مجاهدان نامهمدستی پرداخت
یکی فرح آقا زنوزی است که سردار او را برای فتح مرند فرستاده بود و موفق گردید. موضوع 

 زاده با ستارخان که در مبحث قبل بیان شد، همین شخص بوده است. گفتگوی تقی
جعفر زنجانی بود که از طرف کمیته میرزا اجتماعیون عامیونیکی دیگر از افراد 

معیت شش نفر در آنجا ترتیب قشون داده و آمادۀ پیکار  شود. نامبرده به عازم خوی می
شعبان، کردان  چهارمجمعه  شود. در جنگ دان یاغی و مهاجم میالسلطنه و کر با اقبال

شود که  خورند، و جعفرآقا اسیر می آباد تاخته، مجاهدین شکست می به اردوی سکمن
 شود. کرده همان روز کشته می چون در اسارت دلیری می

خان از افراد کمیته در یادداشتی در مورد فتح خوی چنین هلـنورالمیرزا
در باکو بر این شدند که  انجمن ایرانیان و اجتماعیون عامیون ۀکمیت»نویسد:  می

خوی را بگشایند و مرا با ابراهیم آقا برای این کار برگزیدند. من با دستور کمیته از 
 خان و کانی با برادرانش بخشعلییخان لی. قوچع.. جلفا رسیدم باکو روانه گردیده به

خان که بیست ساله و هفده ساله بودند از سوی امیر امجد نگهداری راه جلفا  شیرعلی
نشستند. من با ایشان به گفتگو پرداختم و هر سه  جلفا می داشتند و در و خوی را می

  .51«... را هوادار آزادی گردانیدم
قفقاز )باکو( که بدون  تۀ اجتماعیون عامیونکمیای از اقدامات  این بود نمونه

بود و از جهت ارسال سالح و مواد  گفتگو تحت تأثیر حزب سوسیال دمکرات روس 
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ست که در ا هاییبود. این حزب یکی از گروه جنگی و متخصصین متکی به این حزب 
ی از ایست که از وجوه تمایز ایاالت شمال انقالب تبریز و رشت مؤثر بوده است و پدیده

 سایر صفحات ناشی شده است.
 
 در انقالب ایران (قفقازکمیتۀ )حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه های کوشش

کارگران ایرانی مقیم قفقاز در کنار سایر کارگران این ناحیه به مبارزات اقتصادی 
حزب سوسیال دمکرات کارگری  اند. بلشویکهای ماوراء قفقاز عضو کشیده شدهو سیاسی 

کردند. برای اجرای مبارزۀ همگانی در بین کارگران  بارزات را رهبری میاین م
( تشکیل گردیده تمهوگروه سوسیال دمکرات ) 1904آذربایجانی مقیم قفقاز در سال 

قرار داشتند. این سازمان کارگران  «ا. جاپاریدزه»و  «م. عزیزبکوف»بود که در رأس آن 
ساخت. این کارگران  ها و استعمار آشنا میو فئودال لیه شاهایرانی را با انقالب و مبارزه ع

کردند تأثیر زیادی در افکار مردم نواحی شمالی باقی  که به شهرهای خود مراجعت می
کارگران ایرانی در سازمان مجاهدین نقش مهمی را ایفاء  1907گذاشتند در سال  می

 گردد:   آن ذکر می ۀبرنام« هومت»کردند. برای شناسایی سازمان 
 .تأمین حق انتخابات عمومی با رأی مساوی و مخفی و مستقیمـ 
  نوع آزادی که عبارت بود از: هفت تأمینـ 

  .آزادی اعتصابو  ،آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، آزادی فردی
 .های خوانین و تقسیم آن بین دهقانانـ مصادرۀ اراضی شاه، بازخرید زمین

 .هشت ساعت کار روزانهـ 
  .یستم مالیاتی از طریق بستن مالیات تصاعدی بر ثروتتغییر سـ 
  52 .تعلیمات عمومی و اجباریـ 

های مجاهدین متشکله در مشهد به سال ها از شورای نمایندگان سازماناین خواست
 نقل شده است.  1907

مداخلۀ انقالبیون حزب سوسیال دمکرات پس از بمباران مجلس به دست لیاخوف 
اتحاد شاه ایران با تزار روس که لیاخوف و شاپشال و سپاهیان روسی آغاز شد. در مقابل 

اند. حزب سوسیال دمکرات )کمیتۀ قفقاز( با  متجاوز نماینده و مظهر آن بوده
آزادیخواهان آذربایجان و گیالن علیه این اتحاد وارد همکاری شد انقالبیون وابسته به 

ربایجان و گیالن و تصرف تهران و فتح آذ ،حزب که به ایران آمدند، در دفاع تبریز
که در رأس یکی از « و. تریا»اند.  حوادث بعدی رل بزرگ و مؤثری را بازی کرده

دهد  خود می ۀدستجات انقالبی وارد ایران شده است در گزارشی که بعدها به کمیت
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ی از آن را نقل یهان کرده است که ما به اختصار قسمتاین همکاری را بیا ۀتاریخچ
 :کرد خواهیم

انجمن سعادت هنگامی که تبریز در مقابل قشون استبداد به مقاومت پرداخت،  
ی به کمیتۀ والیتی سوسیال )واقع در استانبول( و انقالبیون تبریز نمایندگان ایران
های کارگران قفقاز روانه کرده و از آنها یاری طلبیدند. حزب سوسیال دمکرات دمکرات

و  1905خواست خود را از زیر ضربه شکست انقالب  کارگران در این زمان تازه می
دیکتاتوری پس از آن بیرون کشد. با این جهت در مقابل انقالب ایران خونسرد نماند. 

را انتشار دهد، کارگران عضو حزب تقاضای  خودقطعنامۀ قبل از اینکه کمیتۀ والیتی 
 بور منتشر شد:مز ۀزیر از طرف کمیت ۀنامت به ایران داشتند، در نتیجه قطعحرک

نظام دارند و همچنین  خدمت ۀالزمست از تشکیالت محلی و نفراتی که سابق ـ1
 د. نهای ماهر و کارگران مجرب ارتشی بسیج شواز تکنیسین
غیره که در اختیار  این ارتش با اسلحه و مهماتی از قبیل بمب و مواد منفجره و ـ2

  .53 از هم به ایران اعزام خواهند شد های مجزا تشکیالت هست، مسلح شده و به صورت دسته
واقع در مرز ایران اعزام  ،ها از تفلیس با راه آهن جلفاسوسیال دمکرات ۀاولین دست

این دسته پس از کوشش شده و با احتیاط کامل و به طور اختفا از ارس عبور کردند. 
اینجا بود که  بسیار خود را به تبریز رسانده و زیر پرچم ستارخان به عملیات پرداختند.

برای اولین مرتبه بمب به کار رفت و این امر موجب وحشت مستبدین شد. در اولین زد 
های قفقاز تلف شدند و آنانی که اسیر شده ای تبریز چند تن از سوسیال دمکراتو خورده

 های فجیعی به قتل رسیدند. بودند با شکنجه
ران روانه شدند. کمیتۀ والیتی روز به روز تعداد بیشتری از انقالبیون قفقاز به ای

ین موقع های قفقاز به تبریز اعزام داشت. درایک نفر برای رهبری سوسیال دمکراتقفقاز 
و در « گروانب»تفنگ  چهل ها به تبریز وارد شدند. ایناننفر از سوسیال دمکرات 22

ز و حدود پنجاه بمب به همراه آوردند. در آن موقع انقالبیون مخصوصاً مسلمانان مجه
تبریز یک  ها درشدند. سوسیال دمکرات ریز وارد میمسلح از نقاط مختلف قفقاز به تب

ها نمایندگانی به د. بنا به پیشنهاد سوسیال دمکراتبمب تأسیس کردن ۀالبراتوار تهی
های قفقاز به شرکت در زد و سوسیال دمکرات»نویسد:  می« تریا»دهات اعزام شدند. 
 لکه با رأی قطعی در شورای جنگی و در انجمن شرکت کردهکردند، ب خوردها اکتفا نمی

اغلب نمودند. مذاکره با نمایندگان خارجی را  ها برپا میو بیانیه منتشر نموده و میتینگ
کردند.  شان تأسیس و عملیات تبلیغاتی را اداره میبر عهده گرفته تشکیالت زحمتک

ردید. اینها راجع به تمام س گها تأسیکراتاولین بیمارستان تبریز به دست سوسیال دم
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. 54«... دادند های خود به تشکیالت فرقۀ سوسیال دمکرات محلی گزارش میفعالیت
ها با هوشیاری مترصد اقدامات کنسول روس که بهتر از دیگران با آنان سوسیال دمکرات

 دادند. آشنایی داشتند بوده و فرصت سوءاستفاده به او نمی
ها در تبریز کشته شدند و ر از سوسیال دمکراتفن پنج، 1908در ماه دسامبر 

طاقت فرسا سوزانده شدند.  های همچنین هفت نفر از ایشان در صوفیان پس از شکنجه
ای نیز به سیبریه تبعید شدند. کسروی  تن از آنها کشته و عده رفته بیست و دورویهم

مجاهد  «لیتوچ»مسیو  که دهد جریان کشته شدن یکی از ایشان را چنین شرح می
شهریور بر اثر انفجار نارنجک مجروح شد و در روز یکشنبه بدرود  19گرجی، روز جمعه 

از آن سوی چون جنازه را  ... : »زندگی گفت و روز دوشنبه تشییع جنازۀ او به عمل آمد
از بیمارستان بیرون آوردند، نخست بیرق سه رنگ ایران را به جلو انداخته پشت سر آن 

ها را سرازیر گردانیده با یک دسته ، تفنگتن در یک رده هر چهار ،تن مجاهدان هزار
شان هادستطاقنماهایی از گل به جوانان ارمنی با  موزیک روانه شدند. پس از ایشان

جنازه را  سیحیو م های انبوهی از مسلمان آنان دستهخوانان راه افتادند و پس از سرود
  ... کردندمیدنبال 
الحق و االنصاف که آذربایجان، نه بلکه ایران، تا  " :ویسدن می ملت ۀنالوزنامه ر

احدی را از بزرگان و اشراف و رجال مملکت بدین وضع و ترتیب و عزت و  ۀبوده جناز
العاده را مرعی  جالل حمل ننموده و در حق هیچیک از شهدای حریت این احترام فوقا

 .55«..."اند نداشته
 :گزارش داد که 1908یک اکتبر سال  و سفیر روسیه در روز بیست گیارتوه

 56«است "تمکینوپ"دار ستارخان ملوان روسی کشتی زره ۀفرماندۀ توپخان»
و همزمان با آن  حزب سوسیال دمکراتدفتر  ،قشون روس به تبریز پس از ورود

، از مداخالت دول بیگانه در امور الملل احزاب سوسیال دمکرات بینبه  ،انجمن تبریز
به عنوان دیکتاتور نظامی در تبریز فرمانروایی  «سنارسکی». ژنرال ندکردایران شکایت 

کرد و تسلیم انقالبیون قفقاز را خواستار گردید. و برای این که این فرمان به مورد  می
اجرا گذاشته شود آزادیخواهان را به دستگیری و توقیف ستارخان و باقرخان تهدید کرد. 

شهر خارج شده و عازم قفقاز شدند. اهالی تبریز موفق مجاهدین قفقاز به طور مخفی از 
نشدند مجاهدین قفقاز را علناً مشایعت کنند. یک مجلس محرمانه شبانه تشکیل شد، 

.. مجاهدان برای فرار از تعقیب ستارخان به افتخار آنان داده شد.ضیافت مجللی از طرف 
سته و کوفته خود را به شهر ها پناهنده شده و خران تزاری چهار شبانه روز به کوهمأمو

و  اجتماعیون عامیونمحلی فرقۀ  یشهردار به اتفاق اعضاو خوی رسانیدند. فرماندار 
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زیادی از اهالی شهر با موزیک به استقبال مجاهدان آمدند و از خوی تا مرز آنان را  ۀعد
 ها، در مورد سوسیال دمکرات1910وئن ژ 18چاپ تهران در  شرقبدرقه کردند. جریدۀ 

متفق جدی ایران مظلوم، ملت قهرمانی است که در راه آزادی » :نویسد چنین می
قربانیان بیشماری داده است. اگر رنجبران روسیه بتوانند شرایط بهتری برای زندگانی 

 300خود تأمین کنند نه تنها در ایران بلکه در افغانستان و تبت و چین و هندوستان 
. این بود فعالیت 57«ضربت مهلکی وارد خواهد آمد میلیون نفری نیز به پیکر ارتجاع

 سوسیال دمکراتها در تبریز. 
انستند د از یکسو می»نویسد:  ها چنین میروی اثر شرکت این گروه را در جنگکس

شود و آگاه گردیدند که  های جوانمردانۀ آنان ارج گزارده میکه در همه جا به این کوشش
دارند و این کشاکش میان  ها همدردانی می ودهدر میان روسیان و گرجیان و دیگر ت

رود، از یکسو این چند صد تن گرجی هر یکی  آزادی و بردگی در بسیار جاها پیش می
داد. گذشته از همه  ها کاردانی بسیار نشان میبود که در جنگ ۀ دلیری میمرد جنگند

ها جنگدر این ایم بمب  داشتند و چنانکه گفته سازی همراه می گرجیان البراتوار بمب
 «.افتاد بسیار به کار می

 
 ها در گیالنکوششهای سوسیال دمکرات

اند و میرزا سوچی و  بوده ای از سران آزادیخواهان رشت که آذربایجانی می عده
دیگر  بودند. از طرف قفقاز آشنا می کمیته سوسیال دمکراتحاج شیخ حسین اشکریز با 
اینان با کردند.  ایجاد جنبش کوشش می کریمخان برایمعزالسلطان و برادرش میرزا

یکدیگر متحد شده و میرزا کریمخان به نمایندگی ایشان به قفقاز رفته و از آنجا 
ای از داوطلبان را با ابزار فراوان همراه آورد. اینان نخست انجمن پنهانی به نام  دسته
آقا حسینحاج معزالسلطان و»های آن نام یآوردند که کسروی از اعضاپدید  ستار ۀکمیت

خان خان ارمنی و میرزامحمدعلیرمفگرجی و ی فوکلیوسکندانی و ااسکندانی و آقاگل 
خان کسمایی که بعد از خان تربیت و حسینمیرزامحمدعلی برد. را نام می 58«هزمغا

شاید »گوید:  بمباران مجلس به قفقاز رفته بودند به این هنگام بازآمدند. کسروی می
. در این 59«داشت ن هنگام با آنان پیوستگی نیز از همی (خانزا کوچک)میر میرزاکوچک
ایالتی قفقاز به گیالن روانه  ۀسوسیال دمکرات قفقاز تحت رهبری کمیت ۀهنگام دست

کریمخان به گیالن آمده و مدت سه ده همان کسانی هستند که با میرزاشده بود. این ع
دند. حکومت ایران که از تشکیل کمیتۀ ماه در منزل او و برادرش معزالسلطان مخفی بو

ها در آن عضویت داشتند، آگاه شد، از معزالسلطان و ، که از جمله سوسیال دمکراتستار



 

 148 

کشته  ۀبرادرش خواستار تسلیم مجاهدان سوسیال دمکرات بود. در این هنگام واقع
 شدن یکی از تبریزیان به دست افراد حکمران )سردار افخم( واقع شد و اهالی از

در  ستار ۀآذربایجانی و گیالنی متحد شده علیه سردار افخم به فعالیت برخاستند. کمیت
، فرماندار 1909ژانویه  21الحرام برابر  محرم 16این هنگام موقع را از دست نداد. در روز 

رشت را در یک مجلس مهمانی خارج شهر کشتند و در همان روز انقالبیون به 
او پیروز  ۀعد خان ووجود کثرت مستحفظین با کمک یپرم باور شدند و  فرمانداری حمله

گردیدند و فرمانداری را به آتش کشیدند. پس از فتح رشت، سپهدار وارد آن شهر شد و 
خواهان تحت نظر انقالبیون سوسیال دمکرات و مجاهدان داشناک مجهز  لشکر مشروطه

خود  1909وریه سال ف14شده به سوی قزوین حرکت کردند. لیاخوف در گزارش مورخ 
رشت با عجله »نویسد:  دربارۀ فعالیت انقالبیون رشت و نقش انقالبیون قفقاز چنین می

گذاری  منجیل مینـ رشت  ۀگذارند. جاد شود. درخود شهر توپخانه کار می مسلح می
 این امور را ۀاند. کلی شده. در حوالی منجیل استحکاماتی برای آتشبار توپخانه ساخته

کند. پائوف بلغاری فعال و مصمم و شجاعی  اداره می رخخبرنگار سابق روزنامۀ  «پائوف»
است که به قدر کافی از اعتماد سفیر ماکارتو برخوردار بوده و وضع ایران را به خوبی 

کرده است. او وظیفۀ ریاست  مقدونیه فعالیت می ۀمطالعه کرده و سابقاً در ادارۀ مالی
باکی . بیدهدمیبا کمک پانصد قفقازی سازمان که  ارتش ملی را ۀستاد و زرادخان

سازند و  های پستی ما را متوقف می انقالبیون به حدی رسیده که حتی چاپارخانه
 . 60«کنند بازرسی می

  :های قفقاز در گیالن وسعت بیشتر یافتبعدها فعالیت بلشویک
 ئیسرگ"بلشویکهای باکو،  ۀ، طبق تصمیم کمیت1909در اواخر  تابستان سال »
در ایران ماند.  1910به ایران آمد و یکسال تمام تا اواخر پاییز  "هزکیدتاورجو
کوشید کار آنها را  کرد و می های سوسیال دمکرات مخفی یاری میه به گروهزتکیداورجو
های مطابقت دهد. او در تشکیل باشگاههای انترناسیونال و کلوب هاۀ بلشویکبا برنام

های مارکسیستی را  ان در رشت و انزلی شرکت داشت. ایدهور سیاسی کارگران و پیشه
روس جلسات بحث و کنفرانس ترتیب  1905انقالب  ۀنمود و دربار بین مردم تبلیغ می

 .61«داد می
این بود نظری به فعالیت سوسیال دمکراتها در انقالب ایران. همکاری این عده موجب 

این جماعت که با کار در شرایط نسبتاً . ایران گردید افکار انقالبی در یپیشرفت و اعتال
ن به مورد اجرا ها را در ایرا روسیه و قفقاز آشنایی داشتند، همان برنامه ۀصنعتی شد

در ایران ان های دهقانی و کارگرهای این گروه برای تشکیل سازمانگذاشتند. کوشش می
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کارگری و دهقانی کراسی و نهضت منوز از جریانات سوسیال دهنگردید. ملت ایران  بکامیا
و جریانات بعدی که بر این مملکت  دبو ورکه الزمۀ انقالب قطعی است، متأسفانه بسیار د

  کند. گذشت چنین نظری را تأیید می
 

 در انقالب ایران (داشناکسیونحزب ) منهاهای ارکمک
ن از ارامنه تشکیل شده بود و این گروه نیز خود را سوسیالیست یوفرقۀ داشناکس

، سوسیال دمکرات ۀکمیتدند. مرکز فعالیت این فرقه در قفقاز، به پیروی از اقدام نامی می
های نگجخان به تبریز فرستاد. این دسته در آغاز  گروهی مجاهد به سرکردگی کری

روز آدینه شش تن از دستۀ »نویسد:  رد شدند. کسروی میاۀ دوم تبریز وردو
اند  ز قفقاز رسیدهای گکه به تاز« ریک»ن ارمنی به سرکردگی فدایی بنام یوداشناکس

های در مورد فعالیت« و. تریا. »62«برای دیدن سنگرهای کوی خطیب بدانجا رفته بودند
 تن که خود را سوسیالیسیوو فرقۀ داشناکس... »دارد:  این گروه چنین بیان می

یروزی دی به پمیاند زیرا ا هکرد نامیدند در اوایل از شرکت در انقالب خودداری می می
ست نیاورد مرتجعین تمام دموفقیتی به  گفتند در صورتیکه فرقه تند و میشها ندا توده

ارامنه را قتل عام خواهند کرد. بورژوازی ارمنی نژاد که اخیراً از پرداخت مالیات 
توانست با ارتشاء کار خود را از پیش ببرد،  مخصوص آزاد شده بود و در صورت امکان می

را  همناانقالب ار ۀدانست. توسعۀ دامن ط بین خود و شاه را صالح نمیم خوردن روابه به
به گروه جدیدالتشکیل سوسیال دمکرات ایران  یبه سوی خود جلب کرد. جوانان ارمن

پیوستند. پس از آنکه فرقۀ سوسیال دمکرات قفقاز پرچم خود را برافراشت، حزب 
 . 63«ن نیز در انقالب ایران شرکت نمودیوداشناکس
الیت ارامنه در آذربایجان به صورت جداگانه در انقالب مشروطیت قابل بحث فع

رفتند که به تبریز آمده بودند.  نیست، چه این گروه جزئی از فعالین قفقازی به شمار می
شود. به هرحال، پس از  خان معلوم مییالن وضع ایشان به علت وجود یپرمدر انقالب گ

« ارومیه»ابسته به کمیته داشناکسیون خود را به ورود قشون روس به تبریز افراد و
 منطقۀ ارمنی نشین رساندند.

شود. در این کمیته،  ستار آغاز می ۀفعالیت این گروه در گیالن با شروع کار کمیت
از قلت عدۀ   64ها دروشاکیست» :کند ذکر می« و. تریا»یپرم خان عضویت داشت. 

یام خودداری کردند. اینان از اینکه ممکن بود انقالبیون به هراس افتاده و از شرکت در ق
. سپس چون «کردند داران ارمنی مقیم رشت متضرر شوند در کار تعلل می سرمایه

در این میان »نویسد:  انقالبیون قفقازی در هجوم به محل فرمانداری به تنگنا افتادند، می
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بود اینان طور به یاری مجاهدین شتافتند. هر به همراهی یپرم چند تن داشناک
های انقالبیون دیگر را دیده خود دست توانستند دالوری نمیاند و  مردمانی انقالبی بوده
 . 65«روی دست بگذارند

خان شهر و ایجاد حکومت مشروطه، یپرم پس از فتح رشت و آمدن سپهدار به این
به  در تهران ودر رأس قشون قرار گرفت. هنگام فتح تهران او از فرماندهان عالی بود 

 دمکراتها با شرکت در حکومت و گرفتن پست ریاست نظمیه رسید، حال آنکه سوسیال
شاه که دوباره بازگشته بود و موقعیت دولت مخالف بودند. در جنگ با قشون محمدعلی

در لشکرکشی غرب  و مشروطه را به خطر انداخته بود، سخت جنگ کرد و پیروز شد
مه حال یک گروه مجاهد ارمنی او را در میان علیه ساالرالدوله به قتل رسید. در ه

ردند. از ک مجاهدان سوسیال دمکرات به صورت ساده در نبردها شرکت می .داشتند
السلطنه علیه مجلس  امصصمکابینۀ خان شرکت او در توطئه جمله اقدامات منفی یپرم

 دوم است. 
راف شد و به خان در این مورد آلت دست اشولتیماتوم روس، یپرمدر جریان رد ا

مجلس رفته به زور سرباز، مجلسیان را بیرون ریخته و بر ساختمان سپهساالر نگهبان 
گذاشت و اعالمیه صادر کرد که هرگاه نمایندگان قصد تجمع در محل دیگری داشته 

 باشند، از طرف نظمیه بازداشت خواهند شد.
تر از  ا پر ارجهت، شک نیست که خدمات سوسیال دمکرادر مورد گفتارهای و. تریا

کاری داشناکها قابل توجیه است، زیرا ایشان در طرفی محافظهباشد. از  ها میکار داشناک
ها همواره برای حفظ منافع و حقوق یت مذهبی وابستگی داشتند و اقلیتایران به یک اقل

 اند.  کاری بودهخود ناچار از محافظه
دورۀ اول، حقوق پس از فرمان مشروطیت و طبق مصوبات مجلس شورا در 

ها با سایرین به دست آمد و پس از بمباران و تعطیل مجلس این مساوی برای اقلیت
 حقوق ملغاء نشده بود. 

ها صحیح باشد، ریا در مورد تعلل و تردید داشناکهای و. ت تواند گفته بنابراین می
ورت ها را به صمترین کوشش در آن زمان وضع اقلیتتوانست به ک شاه میچه محمدعلی

های استعماری در این مورد تا ه مخالفت دولتقبل از انقالب عودت دهد. هرچند ک
خان نظمیۀ تهران را به مردمان عامی و در دست داشتن یپرم حدودی مانع او بوده است.

ه نوری کم مانده بود که بر سر لـال آمد، و در جریان دار زدن شیخ فضل عادی خوش نمی
و شایعات شگرف از رفتار ارامنه با جسد او را رندان شایع این ماجرا غوغا بپا خیزد 

 کردند.
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 های خارجی به انقالب مشروطیتسایر کمک
بک  افندی، ضیاءپاشا و کمالطلبانۀ ترکیه به رهبری شناسعثمانی: نهضت اصالح

گردیده و در  1876دسامبر  23به نام جوانان ترک که منجر به اعطای مشروطیت در 
سلطان  حکم ظالمانۀترک، تحلیل رفته، با تـ  یرۀ جنگ روسروزهای ت یاثنا

، در ماه ژوئیه، یک ماه پس از 1908عبدالحمید ساقط و خفه شد. این نهضت در سال 
شاه دوباره به نتیجه رسید و حکومت مشروطه یبه توپ بستن مجلس توسط محمدعل

اتحاد و دستۀ  داشت و برقرار گردید. لکن سلطان عبدالحمید هنوز بر تخت جای می
کرد. در این هنگام بر اثر اختالفات مرزی میان ایران و عثمانی،  در خفا فعالیت می ترقی
های و ناظر قهرمانی داشتند جا « قوتور»هاییان عثمانی در مرز ایران نزدیکیسپاه

ن که با بازرگا «یکی از جوانان... » :کند بودند. کسروی نقل می آزادیخواهان ایران 
 ...«شناختند عثمانیان او را می» مربوط بود و بارها به عثمانی سفر کرده بود و استانبول

سعید ای از ایشان به کمک میرزا و عده این هنگام از عثمانیان کمک خواست، رد
عمواوغلی و مجاهدان به پیشواز شتافتند و سه دسته ایرانی و ترک و ارمنی » ...شتافتند
یان یختند. سپاهی در سعدآباد در برابر ماکوپردا م داده و به کوشش ه دست به

خلیل بیک با دستۀ خود به آنجا » در این ضمن «داد گردآمده، جنگ در میانه رخ می
سعادت ». گذشته از این مورد کمک مستقیم، دولت عثمانی مانع کار کمیتۀ 66«پیوست
سی با مشخص شدن وضع سیا 1909در استانبول نشده و اهل کمیته در سال « ایران

ها در عثمانی متمایل به استمداد از آلمان گردید. کسروی  آنها و توسعۀ نفوذ آلمان
و انجمن نیز در استانبول ایرانیان و دیگران به جوش آمدند ... »نویسد:  چنین می

ایم در این زمان  ها به اینجا و آنجا فرستاد. چنانکه گفتهسعادت یک رشته از تلگراف
رد و زادها پا در میان بگمآدر پیشکوشید که  ن بود و گاهی میآلمان از دور نگران ایرا

خواستند  میهدر این جوش و جنبش استانبول، کسانی رو به سوی ایشان داشتند و 
از که نتیجه این است که بر اثر نومیدی ایرانیان  .67«پای آن دولت را به میان کشند

بوجود جود آمده بود، ماجراهایی اتحاد دو دولت استعماری روس و انگلیس در ایران به و
که با ورود قشون روس به ایران پناهندگی آزادیخواهان به عثمانی و تشکیل دولت  آمد

 دیگری در نواحی غربی و سپس در خاک عثمانی به ظهور رسید.
 

 باسکرویل
بود که تاب نیاورده و به  باسکرویل، معلم آمریکایی در مدرسۀ آمریکائیها 

فوج گروهی به نام ت و نسبت به کنسول آمریکا سرپیچی کرده و خواهان پیوسآزادی
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بودند.  « حاجی زادگان»در تبریز آماده کرد. بیشتر افراد آن به قول ستارخان  نجات
فروردین  30باسکرویل جوانان را تمرین داده اونیفرم پوشانید و در جنگ روز دوشنبه 

یشقدم بود و بنا به نوشتۀ کسروی بنا به تقاضای خودش با عدۀ معدودی از گروه خود پ
با اولین تیر که انداختند کشته شد و سپس تجلیل مفصلی از او به عمل آمد. از 

 .علیزاده ـ. حسن آقا2. بود می انشمیرزا حاجی آقارضازاده که ترجم ـ1: »شاگردان او
خان حسین ـ7 .محمدخان ـ 6 .احمد قزوینی میرزا ـ 5. حریری آقا حسن ـ4

 . 68را کسروی ذکر کرده است« کرمانشاهی
اند، پروفسور ادوارد براون  کسانی که در معرفی انقالب ایران کوشش کرده ۀاز جمل

زاده هنگام  ای از ایرانیان مکاتبه داشت و تقی انگلیسی را باید نام برد. وی با عده
نی مهاجرت با او مصاحبت داشت. گروه کسانی که در انگلستان از انقالب ایران پشتیبا

براون که در کتاب خود به سیاست  ،کردند. بیشتر جنبۀ ضد روسی داشتند. از جمله می
روس سخت حمله کرده و از سیاست دولت انگلیس که در مقابل روس سکوت کرده بود 

 )بر اثر اتحاد علیه آلمان( انتقاد نموده است. 
وجه ها متن انگلیسی با کوشش سوسیال دمکراتدر مقایسۀ کوشش امثال براو

خواهان ناراضی بودند و  نحوۀ ارتباط دولت خود با مشروطه ازشویم که دسته اول  می
شاید آن را موجب عدم محبوبیت و لطمه خوردن حیثیت سیاسی کشور خود 

اند. حال آنکه  ردهدانستند. در یک کالم بیشتر از منافع آتی دولت خود دفاع ک می
آوردند و جز  کومت تزاری روسیه وارد میها ضربه را مستقیماً علیه حسوسیال دمکرات

شاه متحد او و ایجاد یک منطقۀ تضعیف حکومت و سرنگون ساختن حکومت محمدعلی
 مستبد هدفی نداشتند. ۀآزاد در کنار روسی

شود و  در اینجا فصل اول نیروهای انقالب یعنی بحث از نیروهای انقالبی ختم می
انقالب ایران از نیروهای وسیع  گیری کنیم:الزم است در چند سطر از بحث خود نتیجه

بایست در انقالب  انقالبی برخوردار نبود. دهقانان که اکثریت مهم مردم ایران بودند و می
بورژوازی دمکراتیک )ضد فئودالی و ضد استعماری( نقش مهمی داشته باشند، آمادگی 

براین انقالب متکی به بنا و تأثیر کمی در انقالب گذاشتند. ایفای این نقش را نداشتند
نیروهای شهری شد. در شهرها نیز عدم توسعۀ صنعتی موجب قلت کارگران پیشرو گردیده 

  ها بودند.ۀ کارگاهبورژوازی و کارگران عقب ماندخرده ،و بنابراین نیروی اصلی انقالب
تجارتی با موقعیت قابل توجه اجتماعی که داشتند  ۀبازرگانان و صاحبان سرمای

های  ترین چهرهردند. روشنفکران طبقۀ متوسط مشخصری در انقالب بازی کنقش مؤث
اند. در ایاالت شمالی  روند و دورۀ دوم انقالب را ایشان رهبری کرده انقالب به شمار می
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بیشتری  ۀانقالبی نهضت توسع ۀبه علت پیشرفتگی نسبی اوضاع و همجواری با روسی
فاع مسلحانه در مقابل لشکرکشی ارتجاع به یافت. انقالب به صورت قیام مسلحانه و د

ها نقش مؤثری در انقالب ایاالت یافت. سوسیال دمکرات ون توسعه میصورت روزافز
 اند و مقاومت تبریز و فتح رشت را برای  آزادیخواهان تسهیل کردند. شمالی ایفاء کرده

لت ها با دخالت مستقیم قشون روس و سازش انگلستان با این دوهمۀ این کوشش
]عدم[ تبریز و استقالل ایران لگدکوب گردید. به علت  ()رفع اختالف بین استعمارگران

های ضد استعماری و فئودالی انقالب ضعیف بوده و موجب شد  توسعۀ انقالب جنبه
 اثر سازند. استعمارگران به سهولت انقالب را بی
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 فصل دوم

 اننیروهای دوگانۀ انقالب ایر
 
 
 
یر عنوان نیروهای دوگانۀ انقالب مشروطیت ایران از طبقات و قشرهایی گفتگو ز

خواهد شد که در قبال انقالب از نخست به دو دستۀ موافق و مخالف تقسیم شده و له و 
این نیروها نه فقط در داخل طبقه و قشر خود تقسیم شده  اند. علیه انقالب مبارزه کرده
نقالب نیز به یکسان عمل نکردند. گاهی با ثبات و قاطعیت به بودند. بلکه در جریان ا

میدان آمدند و گاهی با تزلزل و تردید در صف انقالب ماندند و یا علیه انقالب مبارزه 
 کردند. 

های ملی و مذهبی ایران گفتگو ، خوانین و اکراد و اقلیتروحانیاندر این فصل از 
 خواهیم کرد.

 
 روطیت ایراندر انقالب مش روحانیاننقش 

در مقابل طبقات  روحانیاندهد که  نظری به انقالب بورژوازی اروپا به ما نشان می
اند و اصوالً سازمان روحانیت به عنوان یک جزء از  ترقیخواه با دربار و اشراف ائتالف کرده

رود. ممکن است کسانی قشر روحانی را در  فئودالی اروپا به شمار می ۀهیئت حاکم
ایرانی مقارن انقالب را با جوامع اروپایی کامالً  ۀان نحو قیاس کرده و جامعایران به هم

علیه دربار  روحانیانۀ ن مبارزییکسان و مشابه بدانند و به این ترتیب در توجیه و تبی
 ضمستبد دچار سرسام و گمراهی شده و محتمالً بخواهند این پدیده را نشانی از نق

 نمایند. مختلف قلمداد وامعهنگی جااصل هم
که انقالب ایران تفاوتهای مشخصی  برای رفع این شبهه الزم است که تذکر دهیم

دو  های اروپا دارد و این تفاوت رابطۀ مستقیم با میزان و نحوۀ اختالف اینبا انقالب
های اروپایی نهضت و قیام طبقۀ بورژوازی، علیه طبقۀ  جامعه از یکدیگر دارد. انقالب
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بقه بود. کشمکش بود به خاطر در دست گرفتن حکومت و فئودال و حکومت آن ط
ها، نمونه  محدود کردن قدرت اشراف و دربار فئودالی و ایجاد محیط توسعه برای سرمایه

. جامعۀ فرانسه که قبل از انقالب تحت حاکمیت (1789)انقالب کبیر فرانسه است 
به بعد به  1815رۀ دربار مستبد بود، از سال اشراف و مالکین بزرگ و تحت ادا

اروپایی  وامعها، سفته بازان و در یک کالم بورژوازی درآمد. در ج زیرحاکمیت بانکدار
بورژوازی را تهدید به نابودی و  ،مهم استعمار وجود نداشت. منافع دول خارجی ۀمسئل

ایست که در  ترین مسئلهذ خارجی و تسلط استعمارگران بزرگکرد. نفو نازایی نمی
در کشور ما نیز چنین حاکمیتی به وجود آمد.  شود. رح میکشورهای شرق مط

و الزمۀ این نفوذ  استعمارگران از یک قرن پیش شروع به نفوذ در این مملکت کردند
تمدن اروپایی به ایران وارد شد و  ،های داخلی بود. به موازات این نفوذخرد کردن قدرت

با این نفوذ به مقابله  برای حفظ مقام و موقعیت اجتماعی خود ناچار روحانیان
به مقابله  روحانیانپرداختند. شاه برای یکسره کردن حکومت در داخل کشور با نفوذ 

گذاشت و پس از  به علماء وقعی نمی« رژی»قبل از واقعۀ  ناصرالدین شاهپرداخت. 
استعماری و شان به عنوان رهبری در مبارزۀ ضدمقام ای ،در این نهضت روحانیانپیروزی 
حدودکنندۀ استبداد دربار شناخته گردید. بدون توجه اصولی به نقش استعمار و عامل م

ممکن و غلط خواهد بود. وجیه و تبیین انقالب مشروطیت غیرنفوذ خارجی در ایران، ت
به همین علت است که من اولین فصل مقدماتی را به شرح این نفوذ اختصاص دادم و 

قدم داشتم. به این ترتیب با توجه به نفوذ حتی آن را نسبت به بررسی داخلی ایران م
را  روحانیانتوان مبارزۀ  خارجی در ایران و جنبۀ ضداستعماری انقالب مشروطیت می

ن الزم است که از مبالغه در این امر خودداری یعلیه دربار و بیگانگان توجیه کرد. همچن
سته تقسیم شدند چگونه به دو د روحانیانشود. من در این مبحث نشان خواهم داد که 

و نسبت واقعی هر دسته از نظر کمیت چقدر بوده است. و این قشر در انقالب چه 
 بازی کرده است.  ،از مثبت و منفی ،نقشی

امور  روحانیانقبل از آنکه اصالحات اداری در ایران به مورد اجرا گذاشته شود، 
غیرمنقول بر عهدۀ مهمی را در دست داشتند. امر قضاوت و نظارت بر معامالت اموال 
رفت. انجام مراسم و  ایشان بود. تعلیم و تربیت جزء دیگری از وظایف ایشان به شمار می

غیره در قلمرو ایشان انجام  مناسک خانوادگی از تولد، عقد ازدواج تا حصر وراثت و
بود و انجام این امور متعدد برای  شد و ادارۀ امور مذهبی کار اختصاصی ایشان می می

در امور سیاسی مملکت نیز  بتوانند موقع اجتماعی مهمی به وجود آورده بود که ایشان
 روحانیانهای ایران و روس شاه و هنگام جنگکم و بیش دخالت کنند. در دورۀ فتحعلی
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با  ،مقامدر دربار ایران دارای نفوذ فراوان بودند. در دورۀ محمدشاه، پس از قتل قائم
اصالح اداری ایران  ۀیشان فرونی یافت. امیرکبیر که داعیصدارت حاج میرزاآقاسی نفوذ ا

در امر حکومت مخالف بود و در تحدید نفوذ ایشان  روحانیانرا داشت، با دخالت 
دانست و  که دربار روس را پشتیبان خود می شاهناصرالدینکوشید. پس از قتل امیر،  می

 . نیاورد دفرو روحانیانمیل به استبداد داشت، سر به قدرت 
به اروپا، دربار و دولت شکل اروپایی به خود گرفت.  شاهناصرالدینپس از سفر 

ای فرزندان اشراف تأسیس شد. بر همدرسهای جدید تشکیل شد و چند  وزارتخانه
های درباریان کم و بیش اروپایی گردید. همچنین اقداماتی چند برای اصالح قضایی لباس

. مقارن این جریان نفوذ اقتصادی خارجیان و تحدید قدرت محاکم شرعی به عمل آمد
در جریان انحصار توتون و  روحانیان یافت. به صورت کسب امتیازات در ایران توسعه می

خوار با تجار متحد شده و به رهبری  تنباکو، علیه نفوذ خارجی و دربار فاسد و رشوه
 ایشان مبارزه پیروز گردید. 

در مبارزات برای مردم مسلم گردید. در  انروحانیکسوتی  از این دوره به بعد پیش
در افزایش بود و در آغاز قرن بیستم،  روحانیانشاه حیثیت اجتماعی دورۀ مظفرالدین

شدند. در سال  بزرگ به عنوان مرجعی رقیب دربار از طرف مردم استقبال می روحانیان
 سفیر روس از تهران به دولت خود گزارش داد که:  1900
ن دارد و منشاء آ دولت ایران وجودعلیه نهانی که در بین اهالی آن نارضایتی پ»

پناهی قشرهای پایین به  بی کشور است، در کنار ۀهای طبقات عالیخودسریها وسودجویی
تهران و سایر به علت قحطی در  1900در سال . کند... اشکال گوناگون خودنمایی می
، در تهران بار 1901ماه اوت سال هایی روی داد. در نظمی شهرهای ایران، شورشها و بی

السلطان  عدم رضایت مردم از امین ۀدیگر شورشی به وقوع پیوست. در نتیج
وزیری که چندان وجهه نداشت و به خیانت در منافع ایران به نفع بیگانگان  نخست

عدم رضایت مردم از  فعالیت مستخدمین بلژیکی  ۀمتهم بود و همچنین در نتیج
  .69«آمد ها به وجودبردند، این عصیان ه را باال میوقگمرک که بهای آذ

ها در گمرک به فعالیت برخاستند،  وران علیه بلژیکی که بازرگانان و پیشه هنگامی
 متوسل شدند.  روحانیانبه 

رئیس گمرک آذربایجان به وقوع پیوست که به « پریم»در تبریز مبارزاتی علیه 
ا مطرح ساختند و به طور خالصه جریان سایر خواستهای خود ر روحانیاندنبال آن 

های گمرکی به رهبری  تبریز و تهران و سایر شهرها علیه اضافه تعرفه 1321سال 
 انجام شد.  روحانیان
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عبارت بود از: عزل پریم بلژیکی و اخراج همۀ  روحانیانهای در تبریز خواست
ا اقتباس شده کارکنان غیرمسلمان پست و تلگراف و تعطیل مدارس جدید که از اروپ

ها و  ، شورشی در تبریز به وجود آورده و مردم عامی به مهمانخانهروحانیانبود. سرانجام 
ها و عزل پریم بود.  مدارس ریخته، آنها را تعطیل ساختند. منافع بازرگانان تقلیل تعرفه

همچنین اخراج کارکنان خارجی خواست عمومی بود. لکن تعطیل مدارس جدید و 
حسن ی میرزادر این ماجرا بود. در تبریز حاج روحانیاننتیجۀ رهبری  ها مهمانخانه

رهبری این جریان را به عهده خواهان تبریز اقدام کرد،  مجتهد که بعدها علیه مشروطه
توسط محمدعلی میرزا ولیعهد گردید. مقارن  شموجب اخراج هافعالیتهمین و  داشت

)علماء( با یکدیگر مبنای  روحانیاند و آغاز ش« نوز»این جریان در تهران مبارزه علیه 
در  1904و  1903های در سال»نویسد:  ایوانف می همکاری علیه دربار را گذاشتند.

تهران قحطی وحشتناکی حکمفرما بود که بر اثر آن احتکار و از بین بردن مصنوعی غله 
ریباً ا تقر« گرسنگان»و غیره رواج کامل یافت. تمام این اوضاع شورش مردم به اصطالح 

شد.  ها باعث میایر شهرستاناصفهان، مشهد و س تهران، در تمام شهرهای بزرگ ایران؛
 کردند. در های غله و گوشت را که به محتکرین تعلق داشت نابود میمردم انبارها و دکان

شد. تحت  هایی علیه اتابک اعظم صدراعظم وقت منتشر می تهران و سایر شهرها اعالمیه
الدوله را به صدارت منصوب  ، شاه اتابک را از کار برکنار کرد و عینفشار این جنبش

 .70«نمود
رت روس از تهران به پترزبورگ کاردار سفا «سوموف»، 1905نوامبر  18در 

اخیراً در بسیاری از شهرهای ایران و بیش از همه جا در تهران »طور اطالع داد: این
شود. در مساجد  مشاهده می حانیانروخروشی، به خصوص در بین  نارضایتی و جوش و

خطاب به مردم  روحانیانو بازارها تبلیغات شدیدی علیه خارجیان جریان دارد. 
سازند که دست  اجانب همه چیز کشور را به دست گرفته و ایرانیان را وادار می گویند می

درایران چند واعظ با » :کند نامبرده اضافه می«. تکدی به سوی ایشان دراز کنند
اند که به شدت به خارجیان تاخته با خشونت بیشتری دربارۀ امور  ستعداد پیدا شدها

کنند. به خصوص یکی از آنها به نام سیدجمال که همه روزه  داخلی ایران اظهار نظر می
باشد. این شخص  شوند، خیلی مشخص می هزاران نفر برای شنیدن سخنانش جمع می

در ایران مطابق رسوم قدیم "گوید:  راند. او می یدر مساجد علیه شاه و دولت نیز سخن م
قانونی وجود دارد که دست دزد را باید قطع کرد. اما این قانون فقط در مورد فقرا به 

جرا شود. وجداناً بگویید اگر این قانون مطابق میل اشخاص ا مورد اجرا گذاشته می
رین مأمور دولتی قطع ت های همه از شاه گرفته تا پستشد آیا الزم نبود که دست نمی
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دهند و بدبختی ایران نیز در همین است. قوانین برای  گردد؟ اما این کار را انجام نمی
 . 71"همه باید یکسان باشد
برای حفظ موقع خود و ممانعت از ورود تمدن خارجی  روحانیانبه این ترتیب 

به انقالب  روحانیانشرکت مورد مهم دیگری که باید در  ۀاقدام کردند. اما مسئل
 باشد.  ای از علما با بازار می مشروطیت ذکر کرد وابستگی عده

گروهی از پیشوایان مذهبی از مالکان بزرگ بودند. این عده یا از اول انقالب در 
مقابل مردم قرار گرفتند و یا با نضج انقالب به صف دشمن پیوستند. به جای خود شرح 

بازرگانی و فزونی نقش بازرگانان در امور  امراین گروه داده خواهد شد. لکن با توسعۀ 
بزرگ  روحانیانشد، یک گروه از  اقتصادی کشور که به موازات توسعۀ شهرها انجام می

به خصوص در شهرهای مرکز تجارت مثل تهران، اصفهان، تبریز با بازرگانان و اصناف و 
وران وابستگی اقتصادی داشتند. سه عالم بزرگ تهران یعنی محمد طباطبایی،  پیشه
ه نوری با بازار بستگی کامل داشتند. ایشان درآمدی لـال ه بهبهانی و شیخ فضللـعبدال

بازرگانان نداشتند. اغلب معامالت اموال غیرمنقول بازرگانان ت اکزجز دریافت خمس و 
کند که هنگام  االسالم موردی ذکر می شد. ناظم ه انجام میلـال در محضر شیخ فضل

مهاجرت به عبدالعظیم، طباطبایی فاقد پول برای ادارۀ خانه خود بود. بهبهانی برای 
آقا »نویسد:  االسالم می . ناظمگرفت ادارۀ خانه و دستگاه خود از بازرگانان کمک می

که خرج طالب کند و تا  کار اینست که جناب آقا پول ندارد سیدمحمد تقی گفت: عیب
طالب را پول ندهند جمع نخواهند شد. حتی آنکه چند شب قبل پول برای چای و 
قلیان مجلس طالب نداشتند. آقا سیداحمد گفت: غصۀ پول را نخورید، عماً قریب، 

از این گذشته  .72«دیحب پول خواهد شد، آنکه باید برساند خواهد رسانجناب آقا صا
در بین مردم شهری در جهت مخالف منافع دربار و اشراف قرار  روحانیانحیثیت و نفوذ 

مالی او به دربار  یشاه همکاری کرد، اتکاه با محمدعلیـللا داشت. بعدها که شیخ فضل
 بود.

رار نداشتند. محمد افکار در یک درجه ق از نظر روحانیاناز طرف دیگر همۀ 
تر از طلبانه در کادر وسیع نظرات اصالحترین روحانی تهران بود. نامبرده طباطبایی روشن

الدین اسدآبادی مکاتبه داشت.  حفظ نفوذ و موقعیت قشر خود داشت. او با سیدجمال
بلکه آنچه بزرگان ... » :نویسد االسالم در مورد عقاید و روابط طباطبایی چنین می ناظم

خان جرأت تصریح نداشتند و با کنایه اشاره الدین و میرزا ملکم بیل سید جمالدیگر از ق
 ۀفرموده و در باب سلطنت مستبده و مفاسد حکومت خودسران کردند، تصریح می می

به فرموده. درباریان البد شدند در شهرت دادن اکاذیب باطله، و  جابرانه را آشکار می
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دادند. گاهی او را بابی و گاهی دهری  الدین می جمالید فاسدی نسبت به سیددروغ عقا
شناساندند و  الدین قانونی، سید را می جمالکردند و به لفظ سید یعی معرفی میو طب

فحش و سبب  ج سال قبل این لفظ قانوننمایاندند و تا چهار پن قانون را مترادف کفر می
د فارغ شدند، آقای طباطبایی را به دوستی سید اتهام بود. از آن پس که از کار سی

داشتند. بلکه مردم را از مصاحبت آقا دور و از معاشرتش مهجور  الدین متهم می جمال
خواستم از آقا استدعا  ند. این شهرت بر حرص من به خدمت آقا افزود و مکرر میاینم 

مالقات نمود و در کنم و از حاالت سید استفسار نمایم تا روزی یکی از دوستان مرا 
گفت به آشکار خدمت آقای طباطبایی مروید و طریقۀ احتیاط را از  ممقام پند و اندرز

اند به اینکه جمهوریت را  دهنمودست ندهید. سبب را پرسیدم گفت جنابش را متهم 
طالبند و قانونیت مملکت را مایل، به این جهت پادشاه را با ایشان رغبتی نیست و 

 .73« ... ،ایشان میلی نی درباریان را به
کردند،  در تبریز علیه گسترش مدارس جدید تبلیغ می روحانیانهنگامی که 

ای  همدرسآبادی در تهران پشتیبان مدارس شده هر یک  طباطبایی و شیخ هادی نجم
بهبهانی و  انآقای»کند:  االسالم ذکر می ناظم ،روحانیانتازه تأسیس کردند. در تمایز 

دانند و در رسیدن به آن مقام  خود می ۀمقصود را به ریاست و نفوذ کلم به صدر رسیدن
د. آقای طباطبایی رسیدن به مقصود را در هیجان عموم و نفوذ ننمای کوشش می

دهد. به اشتغال به گلدان و  لذا مردم را از خود تنفر میفداند،  شخصی را مضر و مانع می
  .74«کند... یاست است از خود دور میگل و باغ و باغچه، آنچه را موجب ترقی و ر

 .جنبش مشروطه را در تهران دو سید پدید آوردند»نویسد:  کسروی می
مرتضی آشتیانی و شیخ محمدرضای قمی و کسان دیگری از شیخ و حاجی  ءصدرالعلما

نشینی در مسجد آدینه و مد بستآبودند. سپس در پیش مالیان با آنان همگام می
و پس از آن همیشه  ،ه نیز با آنان همراهی نمودلـال شیخ فضل کوچیدن به قم حاجی

ای  بود. پس از پیشرفت مشروطه و باز شدن مجلس دیگران هر یکی بهره همراه می
... دو  ه همچنان باز ماندندلـال فضل جسته و به کنار رفتند ولی دو سید و حاجی شیخ

 "رواج شریعت"ه لـال خ فضلخواستند ولی حاج شی سید، راستی را مشروطه و قانون می
طلبید... دو سید ناتوانی و پریشانی ایران را دیده و توانایی و سامان کشورهای را می

شنیدند و همچون بسیاری از کوشندگان انگیزه و سرچشمۀ کار را جز  اروپایی را می
رون دانستند و از این رو از د بودن قانون و مشروطه در اروپا و نبودن آن در ایران نمی

ست اینان که از علمای کوشیدند. چیزی که ه دل به پدید آوردن مشروطه و قانون می
دادند که قانون  بودند، خرسندی نمی می "مذهب"و  "یعترش"گمان هوادار شیعی و  بی
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کوشیدند. آخوند  گزارده شود و از آن به جلوگیری می "شریعت" جشیخبه آ
مازندارانی و حاج میرزاحسین تهرانی که  هلـمالمحمدکاظم خراسانی و حاج شیخ عبدال

های بسیار بجایی رخاسته و با تلگراف و نامه یاوریآنان نیز از نجف به پشتیبانی ب
 ۀرفت اندیش هایی که میپاسخ پرسش و گاهی نیز در پیمودند نمودند، همین راه را می می

ن( ناپیداست و )امام زما "صاحب شریعت"گفتند: اکنون که  خود را باز نموده چنین می
اند، باری بهتر است  چیره گردیده "حکام جور"شود و خواه ناخواه  ای شریعت نمیاجر

برای جلوگیری از خودکامگی و ستمگری ایشان قانونی در این میان باشد و عقالی امت 
 . 75«کنند "شور"مجلسی برپا کرده در کارها 

این »: کند ان میطباطبایی مقصود و علت شرکت خود را در نهضت، چنین بی
مریض مشرف به موت است... به خداوند متعال و به جمیع انبیاء و اولیاء قسم به اندکی 

رود. من اگر جسارت کرده و بکنم معذورم، زیرا که ایران  مسامحه و تأخیر ایران می
وطن من است. اعتبارات من در این مملکت است. خدمت من به اسالم در این محل 

بینم این مملکت به دست اجانب  م بسته به این دولت است. میاست. عزت من تما
رود. پس تا نفس دارم در نگهداری این  افتد و تمام شئونات و اعتبارات من می می

این عبارات «. جان را در راه این کار خواهم گذاشت کوشم. بلکه هنگام لزوم، مملکت می
 ایست که طباطبایی نوشته است. نقل از نامه

الدوله را به طباطبایی  ه بهبهانی، همکاری کوشش در عزل عینهنگامی ک
الدوله  چنانچه هدف خصوصی و منحصر به عزل عین»پیشنهاد کرد، شخص اخیر گفت: 
. در مورد بهبهانی از همان اوان مردم از رفتار و کردار «نباشد حاضر به همکاری هستم

 1324ارشنبه پانزدهم رجب روز چه» :کند االسالم نقل می زدند. ناظم ها میرفاو ح
 ما جناب آقا"ری جمعی از تجار و اصناف آمدند در خانۀ آقای طباطبایی و گفتند: قم

های زمین و ه را خواهیم کشت. چه این ملت را فروخته و رشوه گرفتهلـعبدالسید
. جناب آقای "را از دولت برای خود و پسر و داماد خویش گرفته است« شترَدَ»

را به نصیحت ساکت نمود و فرمود مسئلۀ زمین مدتی است در بین طباطبایی، مردم 
باشد، ربطی به رشوه ندارد. البته این عنوان را نکنید که در اول امر  فیه می ِاست و متنازعُ

 . 76«زحمات ما به هدر خواهد رفت
چون »نویسد:  می «تاریخ مشروطیت و جنبش بختیاری»همچنین مؤلف 

السلطان به اصفهان برای حکومت( اطالع  ان )بازگشت ظلشاه از این جریمحمدعلی
ی داشت به دربار سرّ و السلطان سر ه بهبهانی را که ضمناً با ظللـحاصل کرد. سید عبدال

 .77«السلطان را از عزیمت به اصفهان منصرف کند احضار و به او خاطر نشان کرد که ظل
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طلبی است که فقط عدۀ م« ها آقازاده»سازشکاری و زد و بند علما و  ۀمسئل
ر التجا امروز حاج معین»نویسد:  االسالم می معدودی از آن مبرا هستند. همچنین ناظم

انجمن مخفی  یکه بدهد به اجزا میرزا محمدصادقبه جناب آقا داد بوشهری هزار تومان
بلکه بتوان در وکالت از طرف  .که مواظبت داشته باشند بدگویان او را ساکت نمایند

میرزامحمدصادق ده وثان ملت برقرار نماید. جناب آقامبع وخل شده و او را در جزملت دا
دو  الملک و یک به آقا شیخ محمد مازندرانی و قدری هم به حاج جالل یبیست تومان

همچنین در ماجرای کشته شدن سید . 78«نفر دیگر داد و مابقی را میل فرمود
به قسمی حالت منقلب بود ... » : نویسد( همین مؤلف می1324االول  عبدالحمید )جمادی
و بروم به طرف خدا که ناگاه چشمم عاً باور کنم صدق و صفای حالت را که نزدیک بود واق

اند به  رو کرده هکنان ها را دیدم که به حالت خنده و ذوق ای افتاد، جمعی از آقازاده به گوشه
 ۀما دولتی نیست و اال تهی گویند ای آلت اجرای خیاالت، جنگ این مردم بیچاره و می

ها بلندتر کنید تا ترک (لـهالتیکی شخصی است صدا را به )یایلوع پدیدیم، بلکه نزا سالح می
 الدوله را معزول نمایند باشند به هیجان آیند و خبر به شاه برسانند و عین که در شهر می

گویا دعایم  .ده بفرماها آسو کردم خدایا مردم را از شر این آقازاده در ضمن دعا میو ... 
اند و  بینم بر عرض و ناموس مردم مسلط شده مستجاب نشد، چه بعض از آنها را امروز می
  79«ند...اهآورد می فراهما در این شش سال مقدمات ریاست خود ر

سالم کامالً بجا بوده است چه این گروه بعدها با هیئت حاکمه اال باری نگرانی ناظم
ای نسازند. با تمام این  که مشروطیت ایران را جز دستگاه مسخرهساختند و آلتی شدند 

نقاط ضعف بدون تردید باید گفت مبارزه ملت تا صدور فرمان مشروطیت و تشکیل 
رهبری شد. علماء خواستار عدالتخانه و سپس  روحانیانمجلس شورای ملی توسط 

سد با این جمالت نوی شاه میای که به مظفرالدین مجلس شدند. طباطبایی در عریضه
اعلیحضرتا تمام این مفاسد را مجلس ... » کند: تقاضای تشکیل مجلس عدالت را می

عدالت یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که در آن انجمن به داد عامه مردم 
برسند و شاه و گدا در آن مساوی باشند و فوائد این مجلس را اعلیحضرت همایونی بهتر از 

 .ها آباد خواهد شد. مجلس اگر باشد این ظلمها رفع خواهد شد. خرابیدانند میهمه 
سیستان و بلوچستان را انگلیس نخواهد برد. فالن  .خارجه طمع به مملکت نخواهد کرد

تواند بکند. وضع نان و گوشت که  عثمانی تعدی به ایران نمی .محل را روس نخواهد برد
 . 80«... سیار مغشوش و بد استب ندخلق وهحیالردم است و مایهقوت غالب م

ای چنین  در موعظه قمری 1324همچنین نامبرده در جمادی االول سال 
الرقاب و  باباجان، پادشاه هم مثل ما یکنفر است، نه اینکه به قول بعضی مالک»گوید:  می
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در این مملکت اتفاق این کارها که  یآنچه بخواهد بکند. مگر در اروپا پادشاه نیست ک
هرچه خرابی و ظلم  .شد. روز به روز کارشان بهتر و مملکتشان آبادتر با د آنجاافت می
اینست که  ۀست در سر این یک مشت ایرانی بیچاره است و این هم به واسطه

همه شورش در  تمام انبیاء برای عدل و داد آمدند. این .دانیم معنی سلطنت را نمی
زودی  اینم، بیمهوری طلب نیستم، جیخواه . ریاست نمی.. خارجه برای عدل است

اند و قابل  م. یعنی مردم ایران هنوز به آن درجه تربیت نشدهیخواه مشروطه نمی
 . 81«... باشند مشروطیت وجمهوریت نمی

کردند، لکن فکر  علماء برای محدود ساختن قدرت سلطنت کوشش می ،باری
داشتند. کسانی که ها نبه آن زودی روشن و صریحی نسبت به درخواست مشروطیت آنهم

گیرند و رفتار دیگران را تندروی  کاران را در دورۀ دوم انقالب می جانب علماء و محافظه
کنند. علماء با وجود اغراض خاص خودشان  دانند به رشد تکامل انقالب توجه نمی می

لیاقت و صالحیت رهبری مردم را در دورۀ اول مبارزه داشتند، ایشان خواستار قطع نفوذ 
رفت. بازرگانان،  جی و تحدید قدرت دربار بودند. این قدمی به جلو به شمار میخار

اصناف و سایر افراد ملت از ایشان تبعیت کردند. لکن تشکیل حکومت قانونی و ملی 
توانست رشد مملکت را در یک جا متوقف سازد. این بود که به سرعت مردم به جلو  نمی

جلوتر از دیگران بودند. با تشکیل مجلس نه تنها رفتند و البته در این جریان یک عده 
یش یابد، بلکه از همان توانست برای یک مدت طوالنی افزا نمی روحانیانقدرت و نفوذ 

یافت. کسانی که اینک پس  ها نقش ایشان در ادارۀ جامعه به سرعت تقلیل میاولین قدم
وز چه مسائل حل بینند که ما هن از گذشت نیم قرن از انقالب مشروطیت ایران می

)سال  1908و  1907توانند قبول کنند که در سال  ای در پیش داریم، نمی نشده
خواسته که  هایی داشته است و چیزهایی را می ( این ملت چنان داعیه1326 -1325

تواند کلیدی برای حل  هنوز به آن نرسیده است. لکن توجه به حرکت و رشد انقالب می
اه رشد زیادی بکنند توانند از نظر فکری در مدتی کوت دم میاین معما به دست دهد. مر

ها ای که سال آورد. زیرا جامعه د میها شرایطی برای رشد سریع افکار پدیو همۀ انقالب
ورده است بر اثر عدم تکامل رشد کرده است و آمادگی تغییر را در خود به وجود آ

ماندگی  شود و عقب الب میانق های اساسی جامعه دچارحکومتها مطابق تکامل ارگان
 گردد.  ها به سالی جبران میسال

توانند به  کنند فقط در شرایطی می ای از مبارزه را اداره می کسانی که مرحله
طلب دارای اصالح روحانیانهضت به پیش روند. که پا به پای ن رهبری خود ادامه دهند

ان انقالب بازی کنند. ایشان آن شرایط نبودند که بتوانند نقش خود را به یکسان در دور
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رست آنجایی که روشنفکران طبقات متوسط د ،در جایی نقش ارتجاعی پیدا کردند
 رفتند.  هماهنگ با پیشرفت روزافزون انقالب به جلو می

خواستار تسلط بر مجلس بودند. این جمله را از  روحانیانپس از گشایش مجلس، 
دونفر از نمایندگان که اقوام خود را به  کنند که هنگام تعویض ه نقل میلـسید عبدال

جای ایشان منصوب کرده بود، گفت: ما فعالً این مجلس را با دویست تیر چوبی بپا 
الرقاب مجلس  کنیم و بعدها تیرها را با آدم عوض خواهیم کرد. علما که خود را مالک می
وی مجلس اول را ای از یک گفتگ امور بودند. نمونه ۀدانستند، خواهان نظارت بر هم می

 کنم:  ذکر می
البته خاطر آقایان وکال مسبوق است که قانون عدلیه نوشته شده و یک  :رئیس»

جزء آن هم چاپ باطله شده، توزیع شده و از نظر کمیسیون هم گذشته و حاضر است. 
 ه پس از تمام شدن قانون انجمن تجارتی شروع به آن خواهد شد.لـانشاال

یکماه قبل عرض کردم که قانون عدلیه باید از نظر علماء در  :هلـآقا سیدعبدال
های چاپ شده به علماء بدهند که نظریات خودشان را بفرمایند و بعد  بگذرد و از نسخه

یک کمیسیون علمیه تشکیل شده و آقایان مالحظه و تنقیح نموده، آن وقت از آن 
 دیگر ممکن نیست.طور از این کمیسیون به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد. و غیر

عدلیه لزوم به مالحظۀ علماء ندارد و فقط  ۀگوید که قوانین ادار مستشارالدوله می
 قوانین جزایی و احکام و مجازات مورد توجه است.

چه ضرر دارد، هر دو فقره را آقایان علماء دیده و از نظر آنها آقا سیدعبداللـه: 
. اگر نفع نداشته باشد، ضرری هم بگذرد که در آن قسم دیگرش هم ایرادی پیدانشود

 .82«ندارد
 ه بهبهانیلـشود این کشمکش مابین نمایندگان با سیدعبدال چنانچه مالحظه می

ه نوری بر سر مشروعه شدن مجلس لـال ای از علماء به رهبری فضل و جدایی عده است
دیگر کر است که باید به امتیاز شهرها و ایالت از یکذخود مبحث دیگری است. قابل ت

که در  یآزادیخواهان با علماء توجه کنیم. هنگام ۀماندگی و رابط در پیشرفت و عقب
حسن مجتهد را رانده بودند و در گیالن وضع مشابهی به وجود تبریز امام جمعه و میرزا

آمده بود، در تهران نمایندگان مجلس از مجتهد استقبال کردند و تا جدایی مشروعه و 
کردند. همین هنگام در اصفهان انجمن تحت رهبری  سلوک می مشروطه با او به خوبی

گذاشتند که  شد و کسانی به خاطر شهدای ماکو مجلس ترحیم می اداره می روحانیان
تاریخ جنبش داشتند.  بودند، سرنوشتی مشابه مجتهد  شاید اگر بعض ایشان در تبریز می

خان  ی خبر هجوم رحیمهجر1326 روز نوزدهم خرداد»نویسد:  می بختیاری و اصفهان
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 و ،االسالم رئیس انجمن ه ثقهلـبه اصفهان رسید و انجمن والیتی با حضور حاج آقا نورال
علی ای، حاج میرزا محمد سن مدرس اسفهحصدراالسالم و حاج آقا سدهی، سید

کرباسی و حاج آقا جمال تشکیل شد و در اصفهان برای شهدای ماکو مجالس ترحیم 
 . 83«منعقد ساختند

خواه با اینکه در دورۀ دوم در نهضت نقش رهبری نداشتند لکن  مشروطه یعلما
اقدامات ایشان بسیار در عوام مؤثر بود. بهبهانی و طباطبایی همواره در صف ملت 
ماندند، هرچند که دلخوشی از اقدامات انجمن تبریز و کارهای سایر پیشروان نداشتند و 

شوب بود. لکن هنگامی که خطر را در پشت سر ها میاری جریانذهن ایشان نسبت به بس
خود حس کردند چاره را برانگیختن و توسل به تندروان دانستند. پس از فرار محمدعلی

ای تلگراف، باز هم ۀ سیمهشاه به باغشاه و سنگر ساختن آنجا و پس از قطع چند روز
را توسط  رافها شدند. لذا متن تلگۀ تلگراف دو سید به شهرستاندولتیان مانع مخابر

المجاهدین فرستادند تا از آنجا مخابره شود. ایشان  حسن رئیسکسی به قزوین نزد میرزا
 گویند:  در این تلگراف چنین می

چند روز قاطبۀ امرا و سرداران در منزل حضرت اشرف عضدالملک متحصن و  »...
ولی باز از قوه  شد از دربار استدعا نموده و قبولرا » (امیر بهادر و شاپشال) «تبعید آنها

اغشاه که ب روز پنجشنبه اعلیحضرت به صورت خیلی موحشه بغتتاً به .به فعل نرسید
 بیرون دروازه است تشریف برده اردوی مفصلی در آنجا تشکیل داده ... چند نفر از سران

ۀ موحشه از حالت حاضر ،ها توپ گذاشته را امر به توقیف فرموده، بیرون دروازه امرا
نهدام اساس مشروطیت و قطوع، اقدامات درباریان کلیتاً باها مسیم ،الی مشوشخیلی اه

 . 84«الموسوی بهبهانی، محمدبن صادق طباطبایی(  هلـ)عبدال وقوع مجلس قریب
ه که از لـحاج آقا نجفی و برادرش حاج آقا نورال ،در اصفهان پس از بمباران مجلس
... »نویسد:  شوند. کسروی می کاشانی متحد می الدوله شمار مجتهدان بزرگ بودند علیه اقبال

مشروطه داشت ولی آقا نجفی هر زمان راهی  از ه یکدل و یکزبان هواداریلـقا نورالآحاج 
 . 85«کوشید الدوله او نیز به دشمنی دربار می اقبال ۀگرفت و این زمان به کین پیش می

ست داده بودند ولی در طی این مدت با اینکه مقام رهبری را از د روحانیان ،باری
بزرگ فقط دو سید در صف ملت مانده  روحانیانمجلس دوم وضع دگرگونه شد. از 

ها ترور لـه گویا از طرف دمکراتبودند که جانب اعتدالیون را گرفتند و سرانجام سیدعبدال
 شد و طباطبایی همچنان بود تا وقایع جنگ اول پیش آمد و او در آن شرکت کرد.

ای از  رفتند و گروه اعتدالی پناهگاه عده ها سخت پیش میمکراتدر مجلس دوم د
 «و. تریا»ها نیز از نفوذ اشراف برکنار نماندند. اشراف مرتجع قرار گرفت. چنانچه دمکرات



 

 165 

پس از تصرف تهران قبول بعضی »کند:  مطلبی در مورد اشتباهات گروه تندرو ذکر می
انقالبیون « ها شاکیسترود»ه غیر از های مهم به مجاهدین قفقاز پیشنهاد شد، بپست

تهران انتخاب شد. پس از تشکیل  ۀدیگر این پیشنهاد را رد کردند. یپرم به ریاست نظمی
ایران جای خود را در نهضت اجتماعی عوض کردند. اینان با  روحانیانمجلس دوم، 

تاختند.  استفاده از اشتباهات طرفداران یپرم، بهانه به دست آورده و به تمام مجاهدین
اق همرزمان ایرانی خود به های قفقاز به اتفایان زد و خوردها، سوسیال دمکراتپس از پ
دادند. در انتخابات مجلس دوم به طور جدی شرکت  های تشکیالتی خود ادامه میفعالیت

نمودند.  های فرهنگی ایجاد میسیاسی بازکرده و مؤسسات و سازمانهای  بکردند. کلو
 .86«ک آنان تأسیس شدارد ملی با اشتراگ

کوشش علمای نجف به سهم خود در پیشبرد کار نهضت مؤثر بوده است. در آن 
هنگام چهار تن در نجف بر دیگران ریاست داشتند که یک نفر از ایشان سیدکاظم 
یزدی، از اول با دربار و دشمنان ملت نظر موافق داشت و سه نفر دیگر آخوند خراسانی 

خواهان را  حسین تهرانی از اول طرف مشروطهو حاجی میرزالـه مازندرانی و عبدال
گرفتند. سیدکاظم به کمک رؤسای ایالت عرب، علیه حیثیت دیگران اقدام کرد. 

ود، ب سیدکاظم که در فریفتن مردم و شورانیدن عامیان استاد می... »نویسد:  کسروی می
ربال در کنار فرات های عرب که در پیرامون نجف و کتکان سختی به ایشان داد. ایل

اند. آگاهی به آنان فرستاد، که دسته دسته با تفنگ و فشنگ  ند، شیعیردا نشیمن می
 "هوسه"هیاهوی برخاستند. هر روز به شیوۀ عرب  بنجف آمدند و گرد سید را گرفته به

خواه  خواندند. هر که را مشروطه کردند و شعرهایی در دشنام بمشروطه می می
آمد چند  گفتند. هر روز که سید برای نماز به صحن می ر دریغ نمیشناختند از آزا می
ایستادند در حالیکه پشت سر  نماز میاز ایرانی و تازی در پشت سرش ب تن پیروان هزار

 «شدند. کار به جایی رسید که آخوند و آن دو تن دیگر تن یافته نمی یآخوند بیش از س
خواستند از رفتن بنماز باز ایستند.  یمناکی میاز شرمساری یا از ب» (مازندرانی و تهرانی)

 ۀبود که با مشروط چنانکه گفتیم در این داستان دست دولت عثمانی نیز در میان می
. 87«داد و از رسیدن آن به خاک عثمانی سخت بیم داشت ایران دشمنی نشان می

تر از مهم روطیت کوتاهی نکردند.آخوند خراسانی و دو نفر همکاران او در پشتیبانی مش
خواهان اینان که پیشوایان مذهب  خواهان و مشروعه همه آنکه در نزاع بین مشروطه

گوید:  ه که میلـال شیعه بودند جانب مشروطه را گرفتند. در جواب حاج شیخ فضل
ما »دهد:  او جواب می .«اید ه هست آن نیست که شما فرمودهلیکن این مجلس ک»

ه اظهار تأسف لـال سپس شیخ فضل«. گوییم پاست میهمان مجلس را که در بهارستان بر
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االسالم به کلمات و اراجیف مغرضین گوش دادند و   افسوس که حضرت حجه»کند:  می
مساعدت در رفع و دفع زنادقه و ملحدین و تشیید شرع مبین نفرمودند. همان قسم که 

اقع، آخوند خراسانی در و«. موارد بر همه مقدم بودند، در این واقعه عقب افتادند ۀهم در
ه بود که به صف دشمن پیوست. در لـال در این واقعه نیز سربلند بیرون آمد و شیخ فضل

شاه چنین پاسخ محمدعلیۀ سه گانه در پاسخ تلگراف کاذبان یعلما ،مورد دیگر
.. .... اگر اظهارات ملوکانه همان قسم که معمول است مبنی بر واقعیت و »دهند:  می

داد و اتالف نفوس  چنین روزگاران سیاه برای این دولت و ملت دست نمیتطابق داشت، 
شد و سرحدات مملکت چنین  و اعراض و اموال مسلمین به این حد منتهی نمی

شد. در تهران به آن امنیت، به  ماند و پای اجانب به مملکت باز نمی صاحب نمی بی
 ۀقلع و قمع فرق ضال فرمودید. دفع مفسدین و چنین هیئت موحش تشکیل اردو نمی

بر وفق قوانین  ه تعالی را به وزارت عدلیه ارجاع و بعداز ثبوت، شرعاًلـال بابیه خذلهم
مایکون و موجب استحکام اتحاد بین دولت و ملت بود ... و این اقدام مشروطیت اسهل

اخیر اگر چه موجب یأس کلی است لیکن چنانکه مفسدین باز هم ذات اقدس را به 
االول،  جمادی 21یکشنبه  . ...داری بگذراند، امید است که پروری و مملکت حالت دین

 «.ه مازندرانیلـنجل خلیل محمدکاظم خراسانی، عبدال
مسلحانه زد، علمای نجف از صدور  ۀهنگامی که ارتجاع علیه ملت دست به توطئ

کرده فتاوی به نفع انقالب خودداری نکردند. در جواب تلگراف تهران که اعالم خطر 
 دهند:  می ااست، چنین فتو

ای دامت برکاتهم  افجه االسالم بهبهانی و طباطبایی و تهران توسط آقایان حجج»
ایران  منصبان و امرا و قزاق و نوکرهای نظامی و عشایر و سرحددارانعموم صاحب

و اعراض  سداریم همواره حفظ حدود و نفو ه تعالی به سالم وافر مخصوص میلـال ایدهم
موال مسلمین در عهدۀ آن برادران محترم بوده است و همگی بدانند که همراهی با و ا

مخالفین اساس مشروطیت هرکه باشد ولو با تعرض به مسلمانان، حامیان این اساس 
اله فرجه است باید تحرز و ابداً بر ضد مشروطیت اقدام  قویم محاربه با امام عصر عجل

 .88«ننمایند
شاه و به توپ بستن مجلس، علمای نجف به صدور فتوا پس از کودتای محمدعلی

به »شاه مبادرت ورزیده و او را از حقوق سلطنت محروم اعالم کردند: علیه محمد علی
داریم: الیوم همت در رفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس  عموم حکم خدا را اعالم می

ن او از اعظم محرمات و بذل به گماشتگا تو اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیا
لۀ جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه زو جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به من
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ه و لـال خذالن و محاربه با آن حضرت صلوات ۀو سر موئی مخالفت و مسامحه به منزل
م میرزا المرحواالحقرنجلتعالیهلـءال لشاذلکه المسلمین منلـ. اعاذالسالمه علیه است

 ۀعلمای نجف به وسیل«. ه مازندرانیلـخلیل، االحقر محمدکاظم الخراسانی، االحقر عبدال
کردند.  د امکان خود به تبریز کمک میحاز اوضاع تبریز آگاه بودند و در  انجمن سعادت

منزلۀ جنگ با "رفتن به تبریز به »فتاوی متعدد به نفع تبریز صادر کردند از این قبیل: 
در حکم بستن آب فرات است به "بار به روی آن شهر  و و بستن راه خوار "نامام زما

 «."روی اصحاب سیدالشهدا
خواهان  هرچند که این فتاوی موجب کنار رفتن قزاق و سوار از جنگ با مشروطه

اثر کرده و  بستند، بی خواهان می را که به مشروطه« بابیگری»نگردید، لکن تهمت 
کردند خود را تابع فتوای  زرگانان که به مشروطه کمک میای از مجاهدان و با عده

دانستند. آخوند خراسانی در مقابل تقاضای شاگردانش، برای اعالم  علمای نجف می
شاه موافقت کرد که شاگردش حاجی سیدعلی تبریزی با گروهی جهاد علیه محمدعلی

و تبریز آگاهی از طلبه، آهنگ ایران کنند و این عمل را با تلگراف به استانبول 
فرستادند. از آن سوی نیز حاجی سیدعلی با همراهان خود تا خانقین که مرز ایران و 

کرد که در صورت  بود پیش آمده در آنجا متوقف گردید. آخوند حساب می عثمانی می
توانند به پیشروی خود ادامه داده و خلق را علیه  موافقت و همت مردم، این دسته می

همچنین علمای مزبور برای نجات  ن از مردم چنین تکانی دیده نشد.شاه بشورانند. لک
صفر تلگراف پایین را به آنان  22السلطنه متوسل شدند و در  تبریز به سپهدار و صمصام

اصفهان  .توسط انجمن سعادت رشت جناب اشرف سپهدار .صفر 22نجف، »فرستادند: 
. اع عاجل بر هر مسلم واجبدف .حمایت فوری .تبریز محصور .السلطنه جناب صمصام

 .89«لـه مازندرانیعبدال ،محمدکاظم خراسانی
اند به  که به نفع انقالب کوشش کرده یواعظین بزرگدر این مبحث الزم است از 

اند  اختصار گفتگو کنم. دو تن از ایشان با ثبات بیشتری در خدمت مشروطیت کوشیده
صفهانی. شرکت نفر اول را در نهضت جمال واعظ االمتکلمین و سید لککه عبارتند از م
اند. لکن مسلم است که  ساالرالدوله برادر شاه در کرمانشاه ذکر کرده ۀاغلب به اشار

المتکلمین در طول کشمکش مجلس و دربار سخنان سخت بر منابر گفته و مردم  ملک
 ه شورش درآورده است. را ب

ایران  روحانیانهای  رهترین چهظ اصفهانی، یکی از درخشانجمال واعنفر دوم سید
رود. نامبرده با شجاعت و صراحت علیه دربار و شاه مستبد در  در انقالب به شمار می

ورزیده است و هر دو نفر پس  مجامع سخن گفته است. شاه با هر دو نفر سخت کینه می
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و  است از شهدای باغشاه المتکلمین اند. ملک از به توپ بستن مجلس به قتل رسیده
 روحانیانواعظان، سخنگویان  در همدان بازداشت و در بروجرد به قتل رسید.جمال سید

رفتند و در کشمکش مجلس و دربار با روشنفکران انقالبی همصدا شده  به شمار می
 کوبیدند. دربار را می

مثبت داشت و شرکت این قشر را  ۀگفتم بیشتر جنب روحانیان ۀآنچه تا به اینجا دربار
مرتجع علیه انقالب گفتگو  روحانیاندهد. در صفحات بعدی از کوشش  در انقالب نشان می

 خواهم کرد.
 

 متحدین دربار و استعمارگران ،مرتجع روحانیان
به دو گروه قابل تقسیم هستند،  روحانیانهمانطور که در صفحات قبل بیان شد 

ردی جلوتر آنان که دارای ملک و رعیت بودند و نه فقط با دربار متحد بودند بلکه در موا
کردند. کسانی نیز بودند که در جریان انقالب  خواهان اقدام می از دربار علیه مشروطه

کردند. در اینجا بهتر است اول از  نقش ارتجاعی به خود گرفته و علیه ملت فعالیت می
 دستۀ اخیر که تا نیمه با ملت آمدند گفته شود.

خاطر حفظ منافع و مقام ، که کشمکش با دستگاه به 1324و  1323های در سال
حال  در این مبارزه شرکت کردند. در عین روحانیانبود، عدۀ زیادی از   روحانیان
شدند. چنانچه، گفته شده است که  های وقت تقسیم میبر له و علیه دولت روحانیان

الدوله را داشت. همچنین منافع  کرد و قصد عزل عین بهبهانی به نفع اتابک اقدام می
ش موجب کشمک دارسمساجد و م تن از قبیل سرپرستی اوقاف و تولیخصوصی ایشا

در تحصن عبدالعظیم بازگردانیدن  روحانیانهای گردید، چنانچه یکی از خواست می
بود. این تولیت را امام جمعه تصاحب  تولیت مدرسۀ خان مروی به حاجی شیخ مرتضی 

 کرده بود.
االسالم  خواستند. ناظم یدر تحصن حضرت عبدالعظیم، کسانی جز نفع خود نم

دهد. نامبرده  ست میها به د آقایان و داللی آقازاده ی ازخواری بعض هایی از رشوه نمونه
 به مدیر گفت:» (آقا سیداحمد طباطبایی) «علینقی در حضور آقامیرزا آقا. .».نویسد:  می

پول  ادا بیبن جانبرای آقا بگیر. مدیر الدوله پولی از دانی از عین می کهبه هر قسم "
دوم آنکه ملک موقوفه هم در دست  ...: »الدوله خطاب به عین سپس مدیر ...".برگردی..
رت عبدالعظیم خودشان ضدر ح آقا عالوه آنکهب نیست که با آن ملک گذران کند.ایشان 
الدوله  اند. عین علینقی هم پانصد تومان مقروض شدهاند و آقا میرزا ومان مقروض شدههزار ت
 ، پانصدتوماندهم بخود آقا می نقد تومان کنم، هزار ها را میران تمام این خرابیجب"گفت 
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م، صد تومان هم به خودت و ماهی صد تومان به آقا ده علینقی میآقا میرزا به هم نقد
قبول نکرد و گفت مدیر  .ها را بدهد که مدیر از برای آقا ببردخواست این پول ".دهم و .. می

 90.«.. شود پول را به ایشان تحویل بدهید ی شرفیاب میمیرزا علینقفردا آقا
ها  مردم که کم و بیش از ارتشاء و تزلزل و سازشکاری بعضی آقایان و اغلب آقازاده

 دادند.  بودند، نسبت به ایشان بدبین بوده و نارضایی نشان می آگاه 
ین روز . در ا.».نویسد:  االسالم چنین می ناظم در جریان تحصن سفارت انگلیس،

مطهر... و جناب سید محمدصادق پسر آقای طباطبایی و جناب آقا میرزاسید جناب آقا
علماء مهاجرین از قم تشریف  و آقاسید عالءالدین داماد آقای بهبهانی از طرف آقایان

برای حضور و و بعد دیدنی از متحصنین فرموده  الورود آمدند به سفارتخانه آورده لدی
نشاه و مالقات صدراعظم و وزراء درباری بروند به قصر مالقات اعلیحضرت شاه

عمل به خوبی  شود مشرفحضور شاه به صاحبقرانیه. البته این سید جوان با کفایت که 
پدر بزرگوارش  ۀاین سید بزرگوار جوانبخت به متابعت نیت مقدس واصالح خواهد شد 

به سن ایشان و ن بیست و پنج، ... در س قصدی جز رفاهیت و آسایش عموم ندارد
سیدمطهر و آقا تر دیدم، اگرچه مردم از بودن آقااینگونه خیرخواه عموم کم

دو رفیقش  ۀسیدعالءالدین اعتماداالسالم با ایشان در خوف و خطرند. چه سوءظن دربار
کردند و کار مردم را به  حاصل است و در واقع اگر مداخله در این امر خطیر نمی

دند یرسان گذاردند که مردم خودشان کار را به جایی می میو  نمودند خودشان واگذار می
گویند و خائف  محسن خیلی بد می بهتر بود و مردم از اعتماداالسالم و آقا میرزا

 ... طرف قیصریه را آتش خواهند زد یدستمال ۀباشند. چه به یک تعارف و یک وعد می
عت نمود ولی در این صادق از قصر صاحبقرانیه مراجعصر جناب آقا میرزاسیدمحمد

دفعه رفقایش جرأت نکردند وارد به سفارتخانه شوند چه مردم عالنیه از اعتماداالسالم و 
 510 ۀصفح محمدصادق در همین مؤلف در مورد میرزا .91«... گویند سیدمطهر بد می

 التجار بوشهری رشوه گرفت. نویسد که او از حاج معین می تاریخ بیداری
جلس اول در مورد اصول قانون اساسی و سایر قوانین با در م روحانیاناغلب 

اهالی »روشنفکران اختالف عقیده داشتند. مثالً در مورد اصل هشتم قانون اساسی 
گفتند مسلم و کافر  ایشان می «مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود

دوم بهبهانی  ۀو در درجتوانند مساوی باشند. هرچند که در این مورد طباطبایی  نمی
خواهان را گرفتند و شخص طباطبایی نمایندگی یهودیان تهران را در مجلس  جانب ترقی

گفتند تحصیل اجباری  می «تأسیس مدارس»در مورد اصل نوزدهم  بر عهده داشت.
 مخالف شریعت است.
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عامۀ مطبوعات غیر از کتب ضالل و مواد مضره به دین » در مورد اصل بیست
 گفتند باید تحت نظر علماء باشد. . می«وع استمنزاد و ممیزی در آن ممبین آ

ه پیشنهاد شده و قبل لـال همچنین اصل دوم قانون اساسی توسط حاج شیخ فضل
هایی از روی آن در درست مردم پخش کرده پشتیبانی مالیان را جلب  از تصویب نسخه

به تصویب  1325ردیبهشت تطبیق قانون اساسی با شریعت در ا ۀکرده بود و در جلس
زاده با آن مخالفت کرده و موقتاً مانع تصویب آن در مجلس  لکن در مجلس، تقی .رساند

از این  ترین اصلی است که در قانون اساسی وارد شده است. شد. این اصل مسخره
مخالف  صفایران در  روحانیانگذشته نزاع مشروعه و مشروطه درگرفت که اکثریت 

 فتند. مشروطه قرار گر
خواهان بود. همکاری او با ه نوری سردمدار شریعتلـال فضل حاج شیخ

واقعۀ  نآورد با پیش 1325خواهان از مهاجرت قم شروع شد و در رجب سال  مشروطه
ها علیه مجلس در مقابل ظیم و صدور لوایح و ارسال تلگرافتحصن در حضرت عبدالع

در اولین  است:  ه که بوده و چه کردهخواهان قرار گرفت. اینک ببینیم نامبرد مشروطه
 گرفتن ساختمان بانک روس در بازار.ماجرای برخورد بین علماء و حکومت یعنی بازپس 

له که لـا زمین سازمان بانک را هیچیک از علماء حاضر نشد بفروشد مگر حاج شیخ فضل
 این کار را کرد. 
بود. این مرد  اه دیگری مییکبار در ره ه بلـال شیخ فضل یحاج... » گوید:میکسروی 

 پارک"داشت و  دلبستگی بسیار می ،نام و آوازهه و ب ،از یکسو به شکوه و آرایش زندگی
، از زیست بنیاد نهاده و اسب و کالسکه بسیج کرده همیشه با دستگاه اعیانی می "الشریعه
گونه ینخواست. توده و کشور و ا یار میبود و رواج آن را بس می "شریعت" ۀفریفت یکسو

 .92« ... ها کمتر نزدیک آمده بود داشت، به این اندیشه چیزها نزد او ارجی نمی
بزرگ تهران بود  ءه اگرچه از علمالـال حاج شیخ فضل»... نویسد:  االسالم می ناظم

نشست و چه در عمارت پارک و چه  ولی وضع او وضع اعیانیت بود، چه در کتابخانه می
مه جا الزمات تعیش او موجود بود. مثالً مجلس درس او در مجلس درس، همه وقت و ه
نبود و نان روغنی و شیرینی هم بود. قبل از درس و  ئهیچ وقت خالی از قهوه و چای
نمود آن وقت  رفت باالی منبر ذکر مصیبتی می خوان می بعد از درس یک نفر روضه

شود که مسلک  می ه معلوملـال کلمات حاج شیخ فضل ... از بعض کرد شروع به درس می
از آن جمله یکی از ثقات نقل کرد که وارد  ،سایر علما مخالف بود مشارالیه با مسلک

خوراک  ۀنهار او گسترده بود و به انداز ۀه در حالتی که سفرلـال شدم بر حاج شیخ فضل
هیه و لحوم طیر تاقسام غذاهای لطیفه و مربیات مش نداو حاضر بود ۀپنجاه نفر در سفر
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صدراعظم ایران بهتر دیدم. در آنوقت که  ۀاز سفر را او ۀهون نیز حاضر بود. سفرممایشت
مشغول صرف غذا بود ما اهل ایران مادامی که بیرونی و اندرونی داریم باید در ضیق 

اندرونی هم  که در بیرونی یک سفره انداخته شود و در معیشت زندگانی کنیم چه وقتی
شود اما هرگاه هر دو سفره در یکجا انداخته  پیدا می یک سفره البته در مخارج فرق کلی

 93«تر ...کمتر خواهد بود و هم سفره رنگین شود هم خرج
ه چنین از لـال اج شد، شیخ فضلرخاا از کرمان رضهنگامی که حاج میرزا محمد

رسومات متداوله مپس از ورود ما و بجا آمدن پذیرایی و ... »کرد:  رفتار حاکم دفاع می
کرمان به میان آمد. آن حرارت غریزی و آن آتش غیرتی که در قلب ما ۀ واقع سخن از

از جمله سخنانش اینکه حاکم هر محلی  یافتمشتعل بود به سخنان مشارالیه تسکین 
تنبیه  سیاست و کس مخل نظم باشد باید او را باید در نظم آن محل ساعی باشد. هر

ا محمدرضا باعث فتنه و شرارت بود او را نمایند، خواه مال باشد خواه سید. حاج میرز
 .94«نفی خواهید گردیدمتنبیه نمودند. شما هم اگر اقدامی بر ضد دولت کنید تبعید و 

اندازی علیه مشروطیت  شروع به سنگ 1325مرتجع از اول سال  روحانیانگروه 
اکبر تفرشی بر منبر علیه مشروطه سخن کردند. در خانۀ سیدمحمد پسر سیدعلی

شاه از واعظین دولتی به بدگویی از مجلس سید اکبر 1325فتند. در محرم سال گ می
مرتجعی چون  روحانیانشود.  ها با یکدیگر می پردازد که منجر به زد و خورد طلبه می

شاه و صدرالمحققین عابدین و همدستان او که سید محمدتفرشی و سیداکبرال شیخ زین
 شوند. عظیم پناهیده و متحصن میها باشند به عبدال ای از طلبه با عده

ه و حاج میرزاابوطالب لـال میدان توپخانه اوباشان به خانۀ آقای حاج فضل ۀدر واقع
زنجانی و سیدعلی یزدی و مالمحمد آملی و دیگر مالیان ریخته، آنان را به میدان 

 کند که وی در آن ابوطالب ذکر میای از حاج میرزا کسروی از نامه .توپخانه آوردند
بلی، در میدان توپخانه که یک ساعت و » کند: مشاهدات خود را در میدان توپخانه نقل می

بودند.  اینها می چیزی در آنجا بودم زیاده از هزار نفر معمم و از علمای معروف تهران
سید ابراهیم قزوینی، تهرانی، جناب آقا ءالعلما ب سلطانجنا ،محمد آملیجناب آخوند مال

سیدعلی،  لـه، جناب آقاال شیخ فضل ییسی چالمیدانی، جناب حاجشیخ ع یجناب حاج
 محمد ولد آقاسیدعلی سیدمهدی امام و رئیس مسجد نوریه، جناب آقا سید جناب آقا

 ۀمحمد پیشنماز و ائماکبر بروجردی و آخوند مالدیگر از قبیل جناب آقای علی ،اکبر
  95 .«..جماعت و مدرسین و طالب و سادات همانقدرها که عرض شد

مرتجع تمام شد و به  روحانیانسرانجام توطئۀ میدان توپخانه با شکست دربار و 
دستور دربار چادرها را کنده و پس از یک روز تحصن در دربار دوباره به میدان آمدند، 
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ها چادرها برچیده شده و مرتجعین در بار تحت فشار شدید مجلس و انجمن که این
شاه برای کردند. محمدعلی ارک جمع شدند و از دربار گله میهایی واقع در خیابان  خانه

ایم که فرستادگانی از مجلس بیایند و با شما  چنین نهاده»گفت:  حفظ ایشان می
القعده مرتجعین از ارک بیرون  روز بیستم ذی«. بهتری به کارها بدهند ۀنشینند و روی

ها  ها را از دست طلبهاتاقند و همگی به آنجا درآمده و آمده آهنگ مدرسۀ مروی کرد
درآورده، نشیمن گرفتند. سپس برای جلب توجه مردم به فقر و درماندگی چنین آگهی 

در اینجا گرسنه  رعش هرکس در راه خدا به این مشت مردم که محض حمایت»کردند: 
ه ضایع نخواهد لـتواند از صد دینار تا یک تومان اعانه بدهد، که عندال اند، می نشسته

ه، خدا لـال فضل حاج شیخ»در این هنگام کالنتر نامی از خوی چنین تلگراف کرد: «. شد
  .96«تو را و اتباع تو را به درک فرستد تا مسلمانان آسوده شوند

خواهی را علیه مجلس  جریان مشروعه 1325ه در ماه رجب سال لـال شیخ فضل
های شیخ و محرر او  مهدامن زد و با نظری به لوایح منتشره در حضرت عبدالعظیم و نا

ه لـال حاج شیخ فضل برد. خواهان پی خواهان و مشروطه توان به اختالفات مشروعه می
وضع مردم مختلف و . »..نویسد:  چنین می 1325االول  ربیع 24برای پسرش در تاریخ 

... حضرات فاسدالعقیده از  حادثه مخرب ملت و دولت اسالم هیچ متوقع نبود یهاانجمن
و وقت را مغتنم دانسته در مقام تخریب اسالم و دهری و طبیعی و و یده و از جد ۀفرق

ها ... مردم مقدس تازه ملتفت شدند که بد شد جناب مجتهد را از  روزنامه ۀکندن ریش
مامی و قریب به ده خشوند جناب حاج  الظاهر این اوقات وارد می تبریز بیرون کردند، علی

حاجی رئیس انجمن رشت  ،و رشت روز به روز بدترنفر از علمای رشت مدتی اینجا 
العاده منعقد  از مقام بیرونست... چند روز است مجلس فوق ینویسرضا تفصیلمیرزامحمد

خدا کند متخرجین مقصد خود را از پیش نبرند.  ،روم برای اصالح و مشغول داعی هم می
ها وای اگر آزادی در  آزادی قلم ذکر شد این همه مفاسد روزنامه هیک کلمه در نظامنام

 .97 «... کناالسالم آخوند به احدی اظهار م جتعقاید بود ... این کلمات را غیر از ح
قانون اساسی را موکول به موافقت علمای  یشاه امضادر این هنگام محمدعلی

ه و لـال شود علما به راهی که شیخ فضل داشت با فعالیتی که می نجف کرده بود و امید 
اظم یزدی که مرجع تقلید کباز کرده بودند، بروند و از طرفی به نظر منفی سید امثال او 

خواست به این وسیله قانون  بود، اطمینان داشت. شاه می گروهی از ایرانیان در داخله 
 خواهی گرویده بودند.  اساسی را معلق دارد. در مجلس اکثریت علماء به طریق مشروعه

قانون اساسی  گفتگو از 1325الثانی  م ربیعشنبه یک سه ۀکه در جلس هنگامی
بود و به کمک او به  محمدتقی هراتی که یکی از پیروان بهبهانی میشود. سید می
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ما مردم باید بدانیم که مسلمانیم و قانون ما »... گوید:  مجلس راه یافته بود، چنین می
ک مملکتی در قانون مقدس اسالم است و این قانون اساسی قانونیست که باید امور ی

 جوفق آن فیصل داده شود. ناچار باید با کمال دقت فصول و مواد آن را به کرات حج
ها هم ریخته شود نباید گر ده هزار هم اجتماع کنند و خوناسالمیه غوررسی نموده  ا

ه در لـال محرر شیخ فضل«. راضی شد که بدون تطبیق و تحقیق، قانون مجری شود...
خواهان را چنین ذکر  مشروعه یدر نجف نوشته اسامی رؤسا ای که به پسر او نامه
این اوقات انجمنی از علماء تشکیل شده بود که سیار است و حضرت »کند:  می

محمد خمامی و جناب آخوند مالاالسالم آقا و مجتهد تبریز و جناب  مستطاب حجت
 «..اند. تشریف فرما شدهتاکنون لی و و و و آم

ای  االول در عبدالعظیم متحصن شدند دسته ماه جمادیپس از آنکه مرتجعین در 
داران و برخی  تیول»کسروی:  ۀداران نیز به ایشان پیوسته و بنا به گفت ها و تیول از طلبه

نجا گرد آمدند که دررفت آتن یا بیشتر در  اوباشان به آنان پیوستند. رویهم رفته پانصد
 «.داد ه میلـال همه را شیخ فضل

. نجف به کوشش برخاستند یرای از راه بیرون کردن علماعلمای متحصن ب
نجف و  یملی تلگراف پایین را برای علماآمحمد االول مال جمادی 3نخست در روز 
دقه و دعوت آنها به الحاد و زندقه در منابر و اطغیان زن ۀبه واسط»  :کربال فرستاد
یۀ حضرت وازشب است در  علما اال دو نفر سه دعی تمامو عدم را جهاراً مجالس علناً و

 17سپس در تاریخ  .«محمد آملیه فی حفظ االسالم. جانی لـاند. ال عبدالعظیم مقیم
حضرت » :شهر بزرگ ایران مخابره کردند چهاردهاالول تلگراف دیگری نوشته به  جمادی
االسالم دامت برکاتهم فصلی دائر به حفظ قوانین و هیئت مجتهدین عظام و سایر حجت

هت پیشامد ج .اساس دین متزلزل .مردود و مکنون مکشوف عموم متحیر اصالحات
 .موقع اقدامات الزم .ازم عتباتعمقدس  ۀزاوی یمعهود اغلب علماء به حکم تکلیف مهاغیر

 «. اکبر(ه نوری( )احمدالحسینی الطباطبایی( )الحمد الحسینی عراقی( )علی( )علیلـال )فضل
ها را مجانی پذیرفت. ، تلگرافخانه این تلگرافشاهنویسد با دستور  می تمدن ۀروزنام

ها شهرستان روحانیاناف، تلگرافی به های تهران، در رد این تلگرروز از سوی انجمنهمان 
هایی بر ضد  مرتجع در عبدالعظیم، الیحه روحانیانطی مدت تحصن،  فرستاده شد.

هایی از آن قسمت برای آشنایی به افکار ایشانساختند که  مجلس و مشروطه منتشر می
 :شود لوایح نقل می
... از انعقاد » نطق شیخ علی الهیجی:  ،رجب 7چاپ شده در تاریخ  ۀاز الیح
اطفال و بردن اطفال نابالغ را به آن مدارس از برای طبیعی کردن ایشان  ۀمدارس جدید
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ی و ستره و شلوار و ارسی کیخو تشبه به فرنگیان در عینک و چوبدستی و سرپوست 
دیوار برای بردن دین احمد مختار تا امروز این مجلس شورای به دار و شاشیدن صدا

ها را اسباب کار خود  گردیده و اینگونه روزنامه ایشان ویز المذهبیاملی فراهم شده دست
 .98 «..کرده .

حمله شده که لغو زیارت عتبات را در مقابل  المتین حبل ۀدر این الیحه به روزنام
، کوکب دری، صوراسرافیلهای  روزنامهبه نهاد کرده است. همچنین عثمانی پیش ۀحمل

به تهران و نجف  نامۀ مجاهدین قفقازحمله شده است. همچنین ذکری از عراق عجم 
ۀ مزبور علیه تساوی اما الیح شده است که در آن به دین و خرافات و ... حمله شده است.

 است. های مذهبی با مسلمانان سخت سخن گفته حقوق اقلیت
هایی به هم رسید در تعداد  ناگهان دیده شد که روزنامه»... نویسد:  در همین الیحه می

ن بیش از هشتاد و دو شبنامه و اعالناتی از این طرف و آن طرف. همه آنها محتوی بر سخنا
االیمان افتاد که بدل  های رنگارنگ و به دست شما ضعفسخیف و کفریات گوناگون و هرزگی

های حضرت سیدالشهدا را به تالوت قرآن صباح و مسا و عزادارییه و اذکار و عنمودید اد
اید که در سه  که شما همان کسانی بوده خواندن و تصدیق آنها یا سکوت در آنها در صورتی

المتین کلکته که  حبل ۀموسی از استماع روزنامۀ مسجد میرزاسال قبل در مجلس روض
عبا کنند و یک مشت خاک به اسم تربت آل سزیارت خامکرورها لغواً خرج  نوشته بود مردم

صدای  ،لخ به اسم زمزم آورندتند، مخارجی در راه حج کنند و در عوض قدری آب شور و ورآ
ها ادراک و شعور  خود را در ناله و گریه به آسمان رسانیده بودید. الحال از کثرت انس روزنامه

و طبیعیان و المذهبان  هابآم و فرنگیشما تغییر کرده و رغبت به معاشرت فرنگیان 
  .99«... اید پیداکرده

آنچه  هر ورزیدند، بلکه با متحصنان عبدالعظیم نه فقط با تندروان مخالفت می
بود سخت درافتاده با   روحانیانمردم و کوتاه کردن دست  ۀموجب روشنی اندیش

 بودند. آواز  ترین عناصر هم ارتجاعی
د سیداحمد دنهنگام علیه مجلس کوشش کر کسانی که در این ۀاز جمل

و « بابیگری» ۀطباطبایی بود که اینک مجلس را مضر دانسته وجود آن را باعث توسع
 اخته است.نگاران ت خواهان و روزنامه دانسته و سخت به آزادی ن، میورواج کار طبیعی

 پیش از آمدن اتابک در چند جا آشوب پدیدار گردید. حاج آقا محسن در عراق،
الملک در شیراز هریکی از راهی با مجلس و مشروطه به دشمنی  باشی در قم، قوام متولی

باک و بیدادگری بود و مالیان دهدار عراق و خود مرد بی آقا محسن از برخاستند. حاج
بود، رفتاری چون  سواران او آسایش از مردم سلب کرده بودند. این مرد که مجتهد 
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تلگرافی قرائت شد که  1325االول  ربیع 16سه شنبه روز  ۀشاهسونان داشت. درجلس
داد. روحانی مزبور از کسانی است که  محسن میخبر از کشتارهای سواران حاج آقا

همواره متحد دربار و حتی جلوتر از دربار به آزادی هجوم آورده است. دیگر از مالیان 
م را در جهل و خرافات و مرد بود که در زنجان دارای نفوذ بود « مال قربانعلی»مرتجع 
بود و  می "حکومت شرعی"این آخوند نیز دلدادۀ » نویسد:میکسروی  .داشت نگاه می

 "یفتو"رسیدگی کردی و  "هادعوی"راند. زیرا به  رامونها فرمان میخود در زنجان و آن پی
گرفتی، بی تاج و تخت  "مال امام"و  "تازک"زدی و  "حد"کردی و  "قصاص"دادی و 

دوختی و خود با نیناکبر اردبیلی پول ... این نیز همچون میرزاعلی کردیپادشاهی 
. .. داشت دستی به سر بردی و از این رو در میان پیروان نام نیک و جایگاه بلند میتهی

و از اینرو در میان خود مالیان جایگاهی  ،بود اکبر زورش بیشتر از دانشش می علیمیرزا
شد و خود یکی از مجتهدان  وندی دانشمند شمرده میداشت. ولی این در زمینه آخ نمی

 .100«بود بنام می
کردند و  خدمت می« هاداش مشدی»ای از اوباش و  علی عدهدر پیرامون مال قربان

د با مال قربانعلی دست و پنجه هنگامی که سعدالسلطنه حاکم زنجان بود قادر نبو
با فرمان هجوم مال روبرو شد  ندازد. سرانجام چون خواست از حیثیت دولت دفاع کندبی
 ی را بر سر این کشمکش گذاشت. ا جان خود و عده و

ه در عبدالعظیم متحصن لـال که با شیخ فضل ،هلـقربانعلی سپس با شیخ عبدالمال
قربانعلی بعدها ته جانب مشروعه را گرفت. همین مالشده بود، به همکاری پرداخ

. خواهان گردید موجب کشتار مشروطهگشود،  هنگامی که لشکر آزادی شهرها را می
مجلس چون از انجمن  (االول بیستم جمادیدهم تیرماه ) ۀدر جلس»گوید: میکسروی 

ۀ چنانکه به شیو ،شادروان طباطباییزنجان تلگرافی رسیده بود باز گفتگو به میان آمد. 
خانه قت از جناب آخوند هیچو"قربانعلی نموده چنین گفت: بود پاسداری از مال او می

 .101«"های ایشان استخبر از جایی ندارد. این کار آدم آید و بیرون نمی
که با مشروطه بدخواهی  جمال بودین نیز یکی از مالیان به نام سیددر قزو

جمال با میرزاعلینقی نامی متحد شده نوشته است که این سید اتحاد نامۀکرد. روز می
یخواهی فرستاد تا ایشان را به دست آورده، ها و اوباش شهر را به خانۀ پیشروان آزادلوطی

 بکشند.
مرتجع و درباریان موقتاً عقب نشستند و  روحانیانپس از ترور اتابک  ،سرانجام
خواهان در حضرت شاه عبدالعظیم برچیده شد. طباطبایی و بهبهانی  بساط مشروعه

بماند.  برای حفظ صورت ظاهر و ختم غائله ترتیبی دادند که آبروی متحصنان محفوظ
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ای در معنی مشروطه و اینکه آیا مجلس  به این ترتیب که صدرالعلماء داماد بهبهانی نامه
به  ،بس خواهد کرد« عرفی»نیز دست خواهد زد و یا تنها به کارهای « احکام شرع»به 

نشینان داده شد و ایشان وانمود ساختند مجلس نوشت و جواب آن مطابق میل بست
 بازگشتند. 1325گردن نهاده و در روز هشتم شعبان که مجلس به خواست ما 

 
 مرتجع در تبریز روحانیان

حسن مجتهد بین امام جمعه و میرزا روحانیانخواهان با  اولین کشمکش مشروطه
حسن به تهران انجامید. وحدت انجمن تبریز با جدا ایشان درگرفت که به تبعید میرزا با

 انجمن اسالمیهاز مالیان مستبد بود که  شدن این عده مختل گردید و میرهاشم دوچی
ها و وضع خاص تبریز زودتر موجب ای از سوسیال دمکرات وجود عدهرا در تبریز بنا نهاد. 

 جدایی دو گروه از یکدیگر شد. 
حتی از طرف مجاهدان به میرهاشم سوءقصد شد، لکن او نجات یافت و همچنان 

از  کهمیرهاشم دَوَچی  نویسد که یمشروطه ادامه داد. کسروی مبه کوشش خود علیه 
نمود و بانجمن و دیگر میبازگشته بود بار دیگر با مشروطه همراهی  از تهران زمانی که

  آمد این روزها باز از در بدخواهی و بدرفتاری درآمده در کوی خودنشستها می
یک  کهدوچی  اش آن گردید کهنتیجه و این «بنیاد نهاد «اسالمیه»انجمنی به نام »

 بود از دیگر کویها جدا گردیده و با آنها به همچشمیکوی بسیار بزرگ و نیرومندی می
میرزا که محمدعلی ... به سوی وی گرائید پهلویو سرخاب که در دشمنی پرداخت،  و

کشید همیخواست در تبریز نیز آشوب ای برای برانداختن مجلس میاین زمان باز نقشه
یخواهان نتوانند به تهران یاوری نمایند، و برای این کار و نابسامانی باشد که آزاد

یکی از توانگران دربارشناس  هک «توسط حاجی ابراهیم صراف» میرهاشم را برگزید و
 .102«هفرستاده بود پول برایش »بود می

برپا شده « انجمن سادات»در تبریز انجمنی هم به نام  انجمن اسالمیهعالوه بر 
کرد. این  رسانید و خود را معرفی می به چاپ می« الیحه»ها  نامهبود که پیاپی در روز

انجمن نیز به طور کلی بدخواه مشروطه بود. کار اختالف آنقدر در تبریز باال گرفت که 
 قبل از به توپ بستن مجلس در تهران، جنگ داخلی در تبریز به وقوع پیوست. 

همان روز آدینه » نویسد: بسیج نیروهای ارتجاعی را در تبریز، کسروی چنین می
صادق و برادرش میرزا محسن و دیگر مالیان پسین، مجتهد و امام جمعه و میرزاهنگام 

را نشیمن گرفتند « اسالمیه»ای از پیرامونیان در دوچی گرد آمده  بنام، هریکی با دسته
افراشتند.  درفش دشمنی دوچی با مشروطهو به پشتیبانی میرهاشم و تفنگچیان 
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هم بستگی  میرزا دستورهایی داشته و با اوحسن از محمدعلی د حاجی میرزاش دانسته
االول( تکان دیگری در شهر پدید آمد،  جمادی 21یکم خرداد ) و  دارد. فردا شنبه سی می

 «. کردندزیرا پیشنمازان از هر کویی، هر یکی با پیروانی رو به دوچی نهاده آهنگ اسالمیه 
واهان شکست سخت خوردند و با وجود دخالت خ تبریز از مشروطه روحانیان

سواران و نیروی دولتی کاری از پیش نبردند. در عین حال باید به خاطر سپرد که 
خواهان آمد  های جنگ علناً به جانب مشروطه االسالم از مجتهدان بنام تبریز در نیمه ثقه

ی از مجاهدان و ا و سکوت خود را شکست و از آن پس آنقدر پایداری کرد تا خود با عده
 آزادیخواهان به دست سپاه متجاوز روسی در تبریز اعدام شد.

 
 :نویسمرا در چند سطر میدر پایان این مبحث، نتیجه 

ت رهبری نهضت مبارزه مَبه بعد سِ« رژی»ایران )علماء، مالیان، ...( از واقعۀ  ناروحانی
دار شدند. در  را عهدهراسی( با نفوذ خارجی )ضد استعماری( و استبداد دربار )دمک

هایی که منجر به صدور فرمان مشروطیت گردید، همچنان ایشان در رأس مبارزات کوشش
مبارزه با مظاهر نفوذ خارجی، استبداد دربار و حفظ  این دورهقرار داشتند. هدف ایشان در 
 موقعیت اجتماعی خود بود. 

تصادی داشتند. و اق متوسط بستگی اجتماعی ۀبا بازار و طبق روحانیانگروهی از 
حفظ منافع قشر ایشان نداشت،  هایی را نیز که چندان موافقتی بااین گروه اغلب هدف

کردند. پس از صدور فرمان مشروطیت نهضت انقالبی از نظر کمی و کیفی  دنبال می
توسعه یافت، روشنفکران به عنوان سخنگویان و رهبران انقالب به میدان آمدند. به این 

اینجا گروهی  توانستند پا به پای پیشرفت نهضت پیش روند. در نمی نیانروحاترتیب 
صالحات عظیم از مجتهدان، علماء، مالیان و سایر اصناف قشر روحانی در مقابل ا

 روحانیانخواهی بود.  ای از آن جریان مشروعه که نمونه اجتماعی مجلس قرار گرفتند
دربار بودند و در این دوره سخت صاحب ملک و رعیت و موقوفات بزرگ همواره متحد 

 ۀگان سه یموافق دو سید در تهران و علما روحانیانبه جنبش خلق تاختند. در رأس 
از کوشش باز  ،و تسلط ارتجاعنجف قرار داشتند که حتی پس از تعطیل مجلس 
افکار انقالبی به خصوص در ایاالت  نایستادند. پس از فتح تهران و تشکیل مجلس دوم،

ج گرفته بود و نهضت سوسیال دمکراسی در بین روشنفکران طبقۀ متوسط شمالی نض
قابل توجهی از بازاریان و  ۀ، اشراف و عدروحانیاناین نهضت با مخالفت پدیدار گردید. 

ضعفی برای  ۀای ارمنی و قفقازی در نهضت مزبور نقط مردم روبرو شد. وجود عده ۀعام
 داد. کوبیدن آن به دست می
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در  روحانیانهضت به دو گروه دمکرات و اعتدالی منقسم گردید و در این دوره ن
دمکرات هیچ مشابهت اصولی « حزب»گروه اعتدالی جای گرفتند. قابل تذکر است که 

بود. همچنین باید به  با نهضت سوسیال دمکراسی جهانی نداشت و جریانی نسبتاً صوری 
در طی انقالب  روحانیان ۀارزشرایط ناشی از هجوم استعمار به ایران برای تبیین مب

 توجه کامل داشت.
 

 ایالت و عشایر ایران در انقالب مشروطیت
بود. ایالت از نواحی شمالی  نشینی ایران مقارن مشروطیت دارای نواحی وسیع ایل

صحرا و نواحی شمالی و غربی آذربایجان، کردستان، لرستان گرفته تا خراسان و ترکمن
بودند.  ۀ بلوچستان پراکنده نوبی قشقایی و معدودی در ناحینواحی مرکزی بختیاری و ج

ایالت کُرد در مرز ایران و عثمانی مستقر بوده و بارها مورد استفادۀ دولت عثمانی برای 
شمالی آذربایجان آلت دست  ۀها در ناحی شدند. شاهسون مداخله در ایران واقع می

 بودند. روس  سیاست تزاری قرار گرفته و مورد پشتیبانی لشکریان
با توجه به عدم تمرکز دولت و حاکمیت محلی خوانین، نقش مهم ایالت و عشایر 

گردد. دولت قاجاریه حتی در نیمۀ دوم قرن  در زندگی سیاسی ایران آن زمان نمودار می
نوزدهم بر نیروی ایالت و عشایر تکیه داشت. عدم وجود ارتش منظم دولتی میدان عمل 

داد. در جنگها و کشمکشهای خارجی و به خصوص  واران ایالتی میوسیعی به خوانین و س
بود. برای اینکه به اهمیت  داخلی، نیروی دولت، سواران ایالت تحت نظر خوانین می

موضوع پی ببریم، الزم است اشاره شود که حتی در پانزده سال پس از انقالب، هنگامی 
کرد، صدراعظم  گردنکشی السلطنه در خراسان علیه قوام خانکه کلنل محمدتقی

. هایی محرمانه نوشت تا با سواران خود بر سر او بتازند السلطنه به عشایر خراسان نامه قوام
های امی برای قلع و قمع ایشان از سالهای متعدد نظعشایر ایران حتی پس از اردوکشی

های پس از در سال و رساله خارج است( به بعد )که بحث از علت آن از این 1300
ای که مورد بحث ماست، ایالت  نقش قابل توجهی در ایران داشتند. در دوره 20هریورش

هنوز وضع یک قرن قبل خود را که ایل قاجاریه حکومت را از سایر ایالت ربود، به میزان 
خوانین هنوز کمابیش شاهانی در قلمرو خود محسوب  بودند. حفظ کردهقابل توجهی 

شدند. سخن کوتاه،  ان قاجار له یا علیه دربار متحد میشدند و در اختالفات شاهزادگ می
نشین  تعداد نفرات کوچ: »نویسد پاولوویچ می .گردد در چنین شرایطی انقالب ایران آغاز می

با توجه به منابعی که نامبرده برای تألیف مقالۀ  .103«شود ایران به سه میلیون و نیم بالغ می
 ن این رقم را صحیح و یا نزدیک به صحیح دانست.، شاید بتوا104خود در دست داشته است
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چنانچه در صفحات قبل بیان شد انقالب ایران به خصوص در دورۀ اول، در تهران، 
در  1324و  1323های سال ر شهرهای بزرگ انجام گردید. کوششو به ندرت در سای

ردی شهر و در بین طبقۀ متوسط و مردم شهری جریان یافت و با ایالت و عشایر برخو
طور که خواهی از طرف ارتجاع داخلی آن طهخواهی و سپس مشرو نداشت. کوشش عدالت

این کوشش را که  بعدها اهمیت یافت، در خور توجه نبود. دربار و محافل وابسته به آن
جو در رأس آن قرار داشتند به عنوان مبارزه بر سر حاکمیت تلقی مسالمت روحانیان

ه به جای خود مورد بحث واقع خواهد شد، در جهت کردند. سیاست انگلستان ک نمی
خواهی و  این علل موجب شد که جنگ خونین ترقی ۀموافق نهضت قرار داشت. هم

ۀ دوم انقالب که نهضت ارتجاع بعد از صدور فرمان مشروطیت درگیرد. بنابراین در دور
یت های کوچک و بزرگ سرایت کرد و مجلس به عنوان مرجعی برای حاکمبه شهرستان

کن ساختن آن متحد ع داخلی و استعمار خارجی در ریشهعلیه دربار قد برافراشت، ارتجا
شدند. ایالت و عشایر نیز از این پس نقش مهمی در انقالب بازی کردند. اولین مداخلۀ 
اینان در آذربایجان واقع شد، که نهضت بیشتر جنبۀ انقالبی داشت و حاکمیت ارتجاع 

و مرزهای دولت روس برای اعمال نفوذ در داخل ایران،  بیشتر در معرض خطر بود
 مانع بود. نزدیک و بی

السلطنه از  ای بود کردنشین و اقبال ماکو در شمال غربی آذربایجان ناحیه
مرتجعین بنام در رأس کردان و خوانین قرار داشت. در تهران هنوز مجلس شورای ملی 

مشروطه بسیج کرد و مجاهدان برای السلطنه کردان را علیه  برقرار بود که اقبال
آباد و دادن تلفات  جلوگیری از او اقدام کردند، که کوشش ایشان با شکست در سکمن

السلطنه در اعمال خود از صدراعظم وقت اتابک اعظم  در مرحلۀ اول ناکام گردید. اقبال
ها را فداشت. کسروی یکی از این تلگرا یتلگراف م ۀگرفت و قبالً با او مبادل کمک می

السلطنه ... تلگراف شما از  مآب امیراالمراءالعظام اقبال جناب جاللت»کند:  چنین ذکر می
...  اینها نهایت تعجب را حاصل کردم ۀ... از حرکات وحشیان مفسدین رسیدبعضی بابت 

... شما نباید از اینگونه اتفاقات  و ترتیبی پیشنهاد کنند که آسایش خاطر شما فراهم
 اتید. البته دولت در اصالح امورات شما اقدامئد و اظهارات مأیوسانه نمامأیوس بشوی

خواهد کرد و از هر جهت آسوده شده، باید در آن سرحد با کمال غیرت و دلگرمی 
 105«(اتابک). مشغول خدمت باشید

کند و کردان به  در همین دوره است که سپاه عثمانی به داخل ایران تجاوز می
به  انجمن تبریزکه  زنند. هنگامی به تاراج و کشتار اهالی ایران می آن دولت دست یاتکا

سفیر ایران در استانبول هر نوع تجاوزی از جانب سپاه  ،برد مجلس و دولت شکایت می
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نویسد و در آن  ای در یک روزنامۀ روسی می نماید و مقاله عثمانی و کردان را تکذیب می
شود انجمن تبریز ساخته و پراکنده  آنچه در این باره نوشته می»گوید:  می
. دربار و دولت ایران نیز کوششی برای ممانعت از این تجاوز به عمل 106«گرداند می

فرانسوی  ۀکوشیدند. یک روزنام نیاورده و عمالً در تضعیف نهضت انقالبی آذربایجان می
میرزا ای به محمدعلی نامه عبدالحمید،» گفت: در مصر سندی به دست آورده چنین می

های تهران  و چون روزنامه آزادیخواهان دلیرتر گرداندنوشته که او را به پافشاری در برابر 
ار یا وزارت فرانسوی ترجمه کرده به چاپ رسانیدند، درب ۀاین داستان را از آن روزنام

 .107«استخارجه به پاسخی برنخ
که فرمانروای ای  سرانجام از طرف دولت ایران حاج صمدخان سردار مقتدر مراغه

قعده ناگهان شهر را الذی 5کرد، در روز  بود و در سرکوبی کردان هیاهو می ساوجبالغ می
با توپخانه و قورخانه، به کردان سرکش گذارده بدون مقاومت از شهر خارج شد و این جز 

بود. بعدها که فرمانفرما عازم  نخواهان در آذربایجان  دشمنی با حاکمیت مشروطه رایب
  .ای از آزادیخواهان رفتار او را توطئه علیه تبریز قلمداد کردند بالغ شد، از جانب عدهساوج

خواست فرمانفرما، اخراج قورخانه »نویسد:  می *«بلوای تبریز»در این زمینه کتاب 
هزار تفنگ و یک کرور فشنگ و چهار توپ   و مهمات از تبریز بوده است. نامبرده شش

تاد هزار تومان پول به نام لشکرکشی از انجمن گرفت، و این بیرون برد و دویست و  هش
موجب تضعیف انجمن گردید. در جلوگیری از تجاوز کردان نه تنها از تهران کمکی 
نرسید بلکه در همان زمان امیر بهادر از اطرافیان شاه، هشتصد تن سوار خود را از 

ریز خارج کرد پس از چند ماه هایی که فرمانفرما از تبخواست. سالح داغ به تهران هچقرا
 .«بازگشت داده شد و به دست دَوَچیان و هواداران شاه افتاد و موجب تقویت ایشان شد

هنگامی که در تهران ارتجاع حاکم شد، تبریز تنها سنگر آزادیخواهان ایران گردید 
های ارتجاع علیه تبریز، ایالت و عشایر نقش مهم کرد. در جنگ که همچنان مقاومت می

السلطنه در این هنگام به کوشش علیه مجاهدان برخاست.  اول را داشتند. اقبال ۀو درج
السلطنه سپاه جراری از کردان شکاک و جاللی و سواران ماکو  نویسد: اقبال کسروی می

همان )وخان عزاش  خواهرزاده»ه که سرکردۀ آن «بر سر تبریز فرستاد»تشکیل داد و 
این سپاه از خوی به » ... بود ،(داد خواهان نشان می روطهجوانی که زمانی خود را از مش

های کردند تا به نزدیکی د و تاراج میزدن رسیدند آتش می سو به هر آبادی که می این
آگاهی رسید که »شعبان( به شهر  12شهریور ) 18. روز چهارشنبه « ..تبریز رسیدند

در  .«اند ( پیش آمدهی تبریز از سوی شمال غربخفرس ششسپاه ماکو تا صوفیان )
پیشرو  جلو»مقابل این سپاه در صوفیان روستاییان سنگرهایی به وجود آورده بودند که 
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و زنان و فرزندان خود را به شهر »و راه آن را سد کردند  «این سپاه را گرفتند
  .108«فرستادند

سرانجام سپاه ماکو مقاومت مجاهدان صوفیان و ساواالن را درهم شکسته جنایت 
 وخان چهارتن از سران آنان را به دهانۀ توپ گذاشتند.عزرا به آنجا رساند که به دستور 
( علیه تبریز برخاستند. این منطقه از مراکز انداغ )اسبار گروه دیگر ایالت از قره

بیگی و رئیس  خان از چند سال قبل ایلشد و رحیم نی آذربایجان محسوب میایل نشی
زیست و از  شاه میهمواره نزد محمدعلی« رتصسردار ن»ب بود و با لق سواران آنجا 

شده بودند  انجمن تبریزرفت. در گذشته بارها سواران او مزاحم  مصاحبان او به شمار می
و با قطع راه غله و کشتار مردم در تضعیف اردوی آزادی کوشیده بودند و اعمال ایشان 

بود،  ه در تهران مجلس برقرار زمانی ک مورد اعتراض دربار و دولت واقع نشده بود.
داغ از انجمن و حکومت پول و قورخانه و توپ گرفته  بیگی قره خان به عنوان ایل رحیم

بود تا شاهسونان را سرکوب نماید. پس از شکست آزادی در تهران نامبرده مقاومت 
این  :تبریز ساخت ۀخان را با هفتصد سوار روان تبریز را سرسری گرفته پسرش بیوک

خیابان تاختند و باقرخان آنان را با تلفات  ۀاران فردای ورود به تبریز به جبهسو
خان که در روز اول دست به  سنگینی که وارد آورده، شرمنده و مغلوب ساخت. بیوک

اغمیشه تاخت و آنجا را که یغما یازیده بود، پس از این شکست فردای آن روز به کوی ب
خان به بسیج نیرو  پس از این شکست رحیم .109.های مستبدان بود تاراج کرداز کوی

دانیم او نیز  تبریز تاخت. لکن چنانچه می هپرداخت و خود با سواران و وسایل زیاد ب
فوج قزوینی »های تبریز یک ین ایالت که مذکور افتاد، در جنگکاری از پیش نبرد. بجز ا

گی ساالر جنگ، به سرکردگی انتصارالسلطان، سواره و سرباز بختیاری به سرکرد
 شرکت داشتند. 110«های سنجابی و چگنی یکدسته قزاق سواره
خواهان و فتح تهران، عشایر آذربایجان به تحریک دولت  مشروطهۀ پس از غلب

روس تمام صفحات این ایالت را در هم ریخته و سرانجام به پشتیبانی همان دولت بر 
ی قشون ، کردان به پشتیبانتبریز مسلط شدند. همچنین بعدها در جنگ اول جهانی

عام در صفحات غربی آذربایجان زدند. هنگامی که عثمانی دست به غارت و قتل 
ای از عشایر ترکمان و  محمدعلی میرزا بار دیگر با پشتیبانی روس به ایران تاخت عده

اصانلویان او را همراهی کردند. قشون ارتجاع از دو سو مرکز را به مخاطره انداخت، یک 
به فرماندهی ارشدالدوله از سوی شرق و یک سپاه به فرماندهی ساالرالدوله )برادر  اردو

 ...«این مرد»نویسد:  شاه( از سوی غرب به پیشروی پرداختند. کسروی چنین می
های ترکمان و با سواره و سرباز دولتی که از شاهرود و دیگر جاها  با دسته( »ارشدالدوله)
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و آوازه از شاهرود بیرون آمده و از سمنان و دامغان گذشته  به او پیوسته بودند، با شکوه
سرانجام این سپاه با کوشش  .111«افزود او می د و زمان به زمان بر انبوهی سپاهبو

مجاهدان و سربازان بختیاری در هشت فرسنگی تهران، امامزاده جعفر، به طور قطع 
الحال که این زمان  ال مرفهمغلوب گردید، و اال به زودی پایتخت دولت مشروطه از رج

کم و بیش دولت را به دست داشتند، خالی شده و مستبدین یک بار دیگر حاکم 
که قشون خارجی تبریز را در دست داشت. ارشدالدوله در جامۀ  شدند. در حالی می

تن  200بودند  که هفتصد تن  خان اعدام شد. در میان اسرا پرمترکمانان توسط ی
 ترکمان وجود داشت.

ها در کردستان و آن نواحی حکومت داشت و سران کرد ساالرالدوله برادر شاه سال
شناختند. برای جلب اعتماد ایالت از بعضی از ایشان دختر نیز گرفته  و لر همه او را می

شاه قیام کرد،  لکن ری، با اتکاء به همین عشایر بر محمدعلیقم 1325بود. در سال 
میرزا قصد هجوم به ایران را گردید. چون محمدعلی شکست خورده و از ایران اخراج

کرد، ساالرالدوله نیز با او همکاری کرده برای شوراندن نواحی مغرب ایران به کردستان 
وارد شد. در شهر سنندج گروهی از افراد به او پیوستند و به راحتی کرمانشاه را فتح 

ند و نسبت به انقالب کامالً داشت کرد. در اینجا لران و کردان که با مشروطه دشمنی 
ناآگاه و جاهل بودند، به وسیلۀ خوانین در اختیار ساالرالدوله قرار گرفتند. خوانین لر و 

توانستند  میرزا و بازگشت استبداد، نمیکرد عالوه بر عالقه به حکومت مجدد محمدعلی
 از طمع تاراج شهرها و دهات در این لشکرکشی خودداری کنند. 

خوانین که به ساالرالدوله پیوستند، کسروی نامبردگان زیر را ذکر از معروفان 
خان پیشکوهی )پدرزن  داودخان کلهر با سه پسر خویش و نظرعلی»نماید:  می

ساالرالدوله( و سردار اشرف پسر والی پشتکوه از کسان نامداری بودند که هر یکی با 
گذریم، کار  هایشان در مینام ذکرهایی نزد وی شتافتند. گذشته از دیگران که از  دسته

داغ  بجایی بود که علیرضاخان گروسی که از هواداران آزادی و چنانکه گفتیم در سفر قره
رمخان بود، این نیز خودداری نکرده پیش فو اردبیل با چند صد تن سوار همراه سپاه ی

 . 112«... وی رفت
و در سر راه به آوری عشایر و مرتجعین عازم تهران شد  ساالرالدوله با جمع

داران و حکام به او پیوستند و هی برنخورد و همه جا اشراف و ملکمقاومت قابل توج
چون در نزدیکی پایتخت شنید که محمدعلی میرزا شکست قطعی یافته است، دعوی 

با بختیاریان و مجاهدان شکست یافته،  هسلطنت کرد. سرانجام قشون او در مقابل
السلطان از جانب محمدعلی میرزا میان شاهسونان  مجللاز جهت دیگر  مضمحل گردید.
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آمده و آنان را علیه حکومت بشورانید و نواحی اردبیل و خلخال لگدکوب عشایر یغماگر 
 کرد. گردید. در این هنگام در آذربایجان عمالً قشون روس حکومت می

که  هاریعشایر مرکز و جنوب ایران نیز در این ایام آرام نبودند )گذشته از بختیا
ه بهبهانی، رئیس ایل قشقایی لـجداگانه به آن خواهیم پرداخت(، پس از ترور سید عبدال

ه برخیزد، لـاند که او به خونخواهی سید عبدال به دستاویز آنکه علمای نجف فتوا داده
ان ناچار در یکرد که به اصفهان خواهد تاخت و بختیار علیه دولت قیام کرده و تهدید می

آوری سپاه پرداخته بودند. همچنین در این هنگام درجنوب تهران  جمع اصفهان به
الحسین  ید. نایبگنج )ورامین( رشیدالسلطان نامی یاغی شده با قشون دولتی می

کاشانی چند ماهی بود که به تاراج نواحی کاشان پرداخته و اینک با بختیاریان که برای 
آباد لران تاخت و تاز  در بروجرد و خرم شد. سرکوبی او عازم شده بودند، آماده جنگ می

ای  زدند. در اطراف نیشابور محمدعلی نیشابوری با دسته کرده و دست به غارت می
کرد. و خالصه تمام عشایر ایران )بجز بختیاریان( علیه حاکمیت و  راهزنی و چپاول می

 نظمی و هرج و مرج مرکزیت دولت و به نفع دول بیگانه ایران را دستخوش بی
 ساختند. می

اخیر ذکر کردم، عشایر و ایالت ایران در  ۀهایی که در چند صفح بنا بر نمونه
انقالب بیشتر نقش منفی داشتند و اگر از ایل بختیاری بگذریم، بزرگترین نیروی ارتجاع 

خود  یرفتند. استقرار حکومت استبدادی را بقا در مقابله با آزادی به شمار می
شاه ایشان درقلمرو خود مختارالعنان بوده سلط محمدعلیدانستند. در صورت ت می
توانستند حاکمیت خود را بر افراد ایل و بر مردمان قلمرو خود حفظ کنند. افراد  می
کردند.  ایالت در هیچ مورد از فرمان خوانین سرباز نزده و اوامر ایشان را اجرا می ۀساد

ای بین خود و نهضت  د که هیچ رابطهبردن آنها هنوز آن قدر در جهل و نادانی به سر می
منفی کار عشایر و ایالت به  ۀکردند. به علت آنکه جنب آن زمان درک نمی ۀخواهان ترقی

م قرار دادم. اینک جنبۀ مثبت آن در انقالب فزونی داشته، اقدامات منفی ایشان را مقد
 پردازم.   های بختیاریان در انقالب میبه بررسی کوشش

 
 نقالب مشروطیتبختیاریان در ا

در نواحی مغرب و جنوب اصفهان تا لرستان و خوزستان و فارس، عشایری ساکن 
بود که  شوند. بختیاری دارای قبایل مختلف  بوده و هستند که به نام بختیاری نامیده می

خویشاوندی  ۀهر شاخه دارای خان مخصوص به خود بوده خوانین با یکدیگر رابط
شد. چنانچه در سایر ایالت نیز وضع  جب اتحاد ایشان نمیداشتند، لکن این موضوع مو
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ها به صورت پراکنده ۀ آن ایل بزرگ قاجاری بود که مدتمشابهی برقرار بوده است. نمون
 گذراند تا خوانین وحدت کرده بر سایر عشایر فائق آمده حکومت را در دست گرفتند.  می

یاری از هم جدا زندگی قبایل مختلف بخت 1850تا سال »نویسد:  پاولوویچ می
افتادند. باالخره ایلخان  کردند. چه بسا که با هم سر ستیز داشتند و به جان هم می می

خان پدر سردار اسعد، قبایل کوچک را دور هم گرد آورده و آنان را  بزرگ حسین هادی
ها مطابق رسوم حکومتی آن زمان همواره موظف . بختیاری113«با هم متحد ساخت

های سوار زیر فرماندهی پسر ایلخان یا یکی از اقوام نزدیک او به تهران اعزام  بودند دسته
 رفت. دارند و این تضمینی برای امنیت مناطق عشایری به شمار می

چنانچه در صفحات اخیر ذکر شد، خوانین عشایر اغلب منافع یکسانی با شاه و 
یکن در بختیاری جز آن شد شدند. لمیمرتجعین داشتند و به نفع آنها وارد میدان عمل 

کشی به شاه، ایشان با فتح اصفهان و اردوو پس از تعطیل مجلس توسط لیاخوف و 
تهران به نفع انقالب عمل کردند. در توجیه رفتار ایشان، اول نظر پاولوویچ و ایوانف را 

 نویسم و سپس خود در تبیین آن خواهم کوشید. می
بختیاریان به نفع انقالب ظاهراً خیلی  شرکت»نویسد:  م. ب. پاولوویچ چنین می

نماید، در نظر اول علت مهمتری از وضع اقتصاد ندارد. علت اصلی تکامل  عجیب می
تدریجی )اوولوسیون( حیات اقتصادی ایران مرکزی و جنوبی در اواخر قرن نوزدهم و 

س اوایل قرن بیستم است. رود کارون از مغرب اصفهان سرچشمه گرفته و به خلیج فار
از و رانی در این رود را به دست آورده ها امتیاز کشتی انگلیس 1888سال  ریزد. در می

کردند. استفاده  شروع به استفاده التجاره به والیات مرکزی ایران این راه برای حمل مال
همدان به خلیج فارس را که از مناطق  ـ اصفهان ـ های خشکی تهراناز کارون، شاهراه

روز( کوتاهتر  28 -30ورست ) 300-400د در حدود نگذر میمهم تجارتی ایران 
رو  نماید. در تمام طول سال کشتیرانی در کارون میسر است. بهترین راههای کاروان می
ها کند. بختیاری انشعابات آن عبور میکشور اغلب از کنار این رود و یا از کنار  ۀداخل
، یا باید مثل ایام گذشته به راهزنی توانند از این راه تجارتی دو نوع استفاده برند می

انی که در شمال ایران به دست های شوسۀ فراو بپردازند در این صورت بر اثر وجود جاده
 ۀها ایجاد شده است، بازرگانی انگلیسها در برابر تجارت رقیب خطرناکی مثل روسیروس

درآمد قبایل  خورد و در اثر شکست تجارت انگلیس، تعدادی از منابع زمین می رتزاری ب
رود و یا برعکس باید قبایل بختیاری به توسعۀ تجارت انگلیسیها  بختیاری از بین می

. «کمک کرده به توسعۀ بازرگانی بین خلیج فارس و نقاط مرکزی ایران همت گمارند
رود را در خاک بختیاری ایجاد معروف لینچ ۀکه جاد (برادران لینچ)عمل مهم کمپانی 
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ه منافع اساسی قبایل بختیاری را به سران این ایل نشان داد. کمپانی نموده، در آنست ک
توانست راه تجارتی بین اهواز و اصفهان را که از مناطق کوهستانی کشور  "لینچ"

فقط در اثر سازش خصوصی با سران ایالت بختیاری زیر نظر مهندسین ، گذرد می
اموال  واین جاده جز 1897د طبق قراردابر انگلیسی و به دست کارگران هندی بسازد. 

های بختیاری مبلغ شد. در برابر اخذ این امتیاز خان خصوصی خوانین مزبور محسوب می
نوشته  1903... کنسول انگلیس در اصفهان به سال  هزار تومان به شرکت پرداختند 30

اصفهان برای بسط تجارت انگلیس  ـ مشهور اهواز ۀدر این سه سال اخیر جاد"بود: 
ها به عبارت از آنست که غالباً زمستان شایانی کرده است. تنها نقص این راهخدمت 

ها اند که برای باز کردن راه ل دادهبختیاری قو ۀشود. سران قبیل وسیلۀ برف بسته می
. در "کوشش الزم به عمل آورند. به نظر من آنها کامالً قادرند به وعده خود وفا کنند

به حکومت متبوع خود  «ستوک س.»ن به نام سرگرد وابستۀ نظامی انگلستا 1908سال 
 «. ها در تهدید راهزنان است غیر از راه بختیاری سایر جاده» :گزارش داده بود که

خیز ایران از قبیل تبریز، همدان، روس و انگلیس مناطق ثروت ۀمعاهد ۀدر نتیج
دست خاک بختیاری یعنی شهر اصفهان نیز به  ۀتهران، مشهد و حتی آخرین نقط

رفت. در این ضمن وضع اقتصادی قبایل  افتد. بازرگانی انگلیس رو به زوال می روسیه می
در مجلس عوام  1908فوریه سال  14بختیاری هم صورت وخیمی به خود گرفته بود. 

 یاگر قبالً اطالعی از امضا"اظهار داشت: « لینچ»انگلستان یکی از نمایندگان به نام 
از کنار رود کارون و بر فراز تجارتی اهواز به اصفهان را که  چنین قراردادی داشتم راه

 . «"کردم گذرد، هرگز ایجاد نمی های بختیاری میکوه
چندی بعد از بمباران مجلس به دست لیاخوف، شاه تمام کشور را به دست 
حاکمیت روسیه سپرد. هرج و مرج غریبی در کشور برپا شد. جنبش تجارتی ضعیف 

ها موجبات قیام آنان را علیه استبداد شاه فراهم  یارییاتی بختشد. تهدید منافع ح
 15و مشروطه از بین رفت. در  شد مجلس تخریب 1908ژوئن سال  23ساخت. در 

اصفهان »گزارش داد:  «ادوارد گری»نمایندۀ انگلستان به  «مارلینگ»همان سال  ۀژوئی
هم مثل تبریز، رشت، منتهاالیه خط بختیاری دچار هیجان سختی است، مردم اینجا 

 .114«شیراز و همدان تصمیم قطعی دارند ارتجاع را تار و مار و شاه را معزول کنند
علت قیام خوانین بختیاری »نویسد:  ایوانف در مورد نهضت بختیاری چنین می

علیه شاه، دلبستگی حقیقی آنان به اصول دمکراسی نبود. آنان از شاه راضی نبودند، زیرا 
ب حکام اصفهان، استقالل خوانین بختیاری را که شاهزادگان نیمه مستقل شاه با انتصا
ساخت. آنها با  کوشیدند، مسدود می حکومت خود می ۀآمدند و در راه توسع به شمار می
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خود در  ذقیام خود علیه شاه امیدوار بودند از جنبش مشروطه به منظور تقویت نفو
رکزی حکومت م از طریق شرکت در های دیگر ایرانۀ آن در قسمتبختیاری و توسع

تزاری را از ایران براندازند  ۀخواستند نفوذ روسی ها نیز که میایران استفاده کنند. انگلیس
ۀ شاه و حامی او روسیو وضع خود را تقویت کنند، خوانین بختیاری را علیه محمدعلی

و برای حفظ ها ارتباط نزدیک داشتند کردند. بختیاریها با انگلیسی تزاری تحریک می
 و مناطق استخراج نفت، از آنها هایی که امتیاز آن به انگلیس داده شده بود جاده

گرفتند. یکی از خوانین مشهور بختیاری، سردار اسعد قبل از این وقایع به  مستمری می
 ل،وا. در توجیه 115«مالقات نمود "گری"انگلیس  ۀاروپا مسافرت کرد و با وزیر خارج

سازد و آن را به بیان رابطۀ  را بسیار محدود می« اقتصادی»علت  پاولوویچ، مفهوم
بختیاری با کمپانی انگلیسی و منافع بختیاریان از جریان تجاری انگلیس منحصر 

، خود اقتصادی دارد ۀسازد. حال آنکه اگر قبول کنیم هر نوع حاکمیت سیاسی جنب می
ایم.  ت و پرداخت گمراه ساختهبست و پیچ و خم اعداد و ارقام مبالغ دریافرا در بن

. است ایوانف طبق معمول در این مورد بهتر از دیگران از ادای حق مطلب برآمده
نفوذ و شرکت در حکومت مرکزی را علت اول  ۀنامبرده کوشش بختیاریان برای توسع

دهد و در باب منافع خصوصی خوانین و رابطۀ ایشان با انگلستان عالوه بر  قرار می
 نماید.  نفتخیز خوزستان مطلبی ذکر می ۀاصفهان از منافع منطق ـاده اهواز قرارداد ج

در مورد نهضت بختیاری باید دانست که خوانین و بزرگان ایالت بودند که له یا 
شدند و اتحاد و توافق ایشان بود که افراد ایل را در جهت  علیه انقالب وارد عمل می

اید به منافع و خواستهای خوانین توجه داشت. داد. بنابراین بمیموافق انقالب قرار 
مقارن انقالب مشروطیت هنوز ایران به صورتی در نیامده بود که یک ایل بزرگ چون 

ل خود و جلب نظر یک دولت خارجی حکومت را یبختیاری نتواند با متحد ساختن قبا
ریه که ن دربار قاجایبه دست گیرد و یا نقش بسیار مؤثری در آن داشته باشد. همچن

توانست نسبت به اقدامات خوانین این ایل بزرگ  روس بود نمی ۀالحمای متمایل و تحت
که با دولت مقتدر خارجی که دل خوشی از دربار نداشت، روابط دوستانه داشتند، 
خونسرد و القید بماند. نتیجه این بود که دربار تهران همواره نسبت به اصفهان که 

نگریست و نسبت به  حکومت داشت با سوءظن می ۀالسلطان نیز در آن داعی ظل
 .ن است نظر خوانین بزرگ بختیاری نسبت به دربار تهرانیبدبین بود. همچن هابختیاری

ایشان چون نصیرخان سردار جنگ  از لکن تمام خوانین چنین وضعی نداشتند. بعضی
ان جنگ و با آزادیخواه (1326) شاه به تبریز سوار آورده بودندبه نفع محمدعلی

شاه کردند. کسانی نیز چون امیر مفخم و سردار ظفر در تهران پیرامون محمدعلی می
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شرکت مؤثر در وانین بختیاری میل به خزیستند. پس به طور کلی علت اقدام  می
سیاست ضددرباری  و های ایالتی برای حکومت، تأیید انگلستانحکومت مرکزی، رقابت

این خوانین با  ۀمربوط به رابط« نفت»و « راه»ن از ایشان بوده است. تمام منافع ایشا
شود و تأیید سیاست خوانین از جانب انگلستان جزئی از برنامۀ کلی  انگلستان می

 ترین خوانین بختیاری حاجی علیقلی رود. مترقی انگلستان در انقالب ایران به شمار می
روف و خود مردی خان سردار اسعد است که میان سران بختیاری به دانش دوستی مع

زیست. در هدایت خوانین  اروپا دیده بود و مقارن به توپ بستن مجلس در اروپا می
نامبرده نقش مؤثری داشته است و بعدها نیز بهتر از  ،بختیاری به جریان موافق انقالب

دیگران در مقابل تحوالت انقالب رفتار کرد. کوشش او و امثال او از علل ثانوی نهضت 
 رود. به شمار می
 باشد: اقدامات خوانین و افراد ایالت بختیاری در جهت مثبت به این شرح میاما 

نویسد  زیست، خود می سردار اسعد که هنگام واقعۀ بمباران مجلس در پاریس می
م زدن مجلس آگاه شد، سخت دلگیر شده و سپس چون شنید ه که چون از واقعۀ به
کنند، دلگیری او  ا آزادیخواهان تبریز جنگ میان به هواداری شاه بیکه گروهی از بختیار
السلطنه،  هایی به برادر خویش، صمصام از کوشش نایستاده نامه که بیشتر شد. اینست

که در آن زمان سمت ایلخانگری داشت و به دیگر خویشاوندان نوشته آنان را به 
و  جنبش وطنپرستان اصفهانهواداری مشروطه خواند. بنا به گفتار مؤلف کتاب 

که از اروپا محرمانه به بختیاری آمده  1326سردار اسعد در اواسط ماه شعبان  بختیاری
خان ارمنی معلم سابق  بود، به طرز ناشناس وارد جلفای اصفهان شد و در منزل یوسف

الدوله و  ـه از محاسبلنورالز حاج آقاپسرهای خود سکونت اختیار کرد. شب همان رو
حسنخان انصاری یس تلگرافخانه و حاج میرزادرضا میرزا رئخان و محم سیحدکتر میرزام

بودند دعوت به عمل آورد ...  روز بعد سردار اسعد به  سری ۀکمیتکه از اعضای محرم 
الدوله و معدل برای ممیزی قلعه  بختیاری مراجعت کرد... مقارن این قضایا اقبال ۀصَح

د و همین عمل بیشتر موجبات که در آن ایام مرسوم بود، مردم را تحت فشار گذاشتن
آمیز رنجش و نارضایتی مالکین و کشاورزان را فراهم نمود، و اقدامات خشونت

الدوله و سایر مأمورین دولتی باعث شد که تعداد آزادیخواهان افزایش یافته علیه  اقبال
ای مأموریت داده شد که با  سری به عده ۀحکومت جابر وقت قیام نمایند. از طرف کمیت

بازار تماس گرفته طبقات مختلف را برای مبارزه با حکومت وقت آماده و  ۀناف و کسباص
شاه از حکومت السلطنه به حکم محمدعلی مهیا نمایند. در این موقع بود که صمصام
خان یلخانی منصوب شده بود. دکتر مسیحبختیاری منفصل و سردار ظفر به سمت ا
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ستری به تفصیل شرح داد و موافقت او را چگونگی اوضاع را برای خدارحیم خان چال
السلطنه نوشته  نیز به صمصام ایخواهان جلب کرد و ضمناً نامه برای کمک به مشروطه

شاه ظلم و بیداد را از حد لدوله به دستور محمدعلیا که اقبالک متذکر شد اینو 
اهان گذرانیده، مروت و انصاف نیست که خوانین خاموش بنشینند و به کمک آزادیخو

نشتابند. گزارش اقدامات دکتر و برادرهایش هرچند روز یک مرتبه مشروحاً به وسیلۀ 
. 116شد مشغول فعالیت بود فرستاده می که جداً کمیتۀ سریپیک مخصوصی برای 

های و برای این توافق جلسات و مالقاتها و وساطتسرانجام خوانین بختیاری متحد شدند 
 :پردازیم ر یک نمونه میزیادی به عمل آمد که ما به ذک

 ۀبه همین طریق طرفین در میعادگاه حضور یافتند و چهار شبانه روز مذاکر»
و برادران ادامه داشت و تصمیم گرفته شد که  117آقای آقا سیداحمد نوربخش با دکتر

خان و  خان یعنی نجفقلی موجبات تحکیم دوستی و اتحاد اوالد مرحوم حسینقلی
السلطنه و سایرین فراهم و  بیگی یعنی ضرغام خان ایل ان رضاقلیدیگران و اوالد شادرو

. پس از جلب موافقت اغلب خوانین، بین 118«هرگونه نقار و تکدر از میان برداشته شود
ایشان و کمیته، مذاکراتی برای فتح اصفهان به عمل آمد و خوانین شرایطی به شرح زیر 

  :پیشنهاد کردند که با آن موافقت شد
ینکه اعضای کمیته و محترمین شهر باید چه در موقع جنگ و چه در اول ا»

مواقع دیگر از هیچگونه کمک با سواران بختیاری خودداری ننمایند. دوم اینکه باید 
محل پرداخت جیره و مواجب سواران بختیاری معین و معلوم شود. سوم اینکه چند نفر 

دان ملحق و به اتفاق وارد شهر از معاریف اصفهان باید در خارج شهر به قوای مجاه
 .119«شوند

السلطنه به شهر  سرانجام با همکاری مجاهدان، شهر اصفهان فتح شد و صمصام
ای به عنوان ستارخان نوشت که در آن شرح لشکرکشی  وارد گردید و در همان روز، نامه

هران تشکیل انجمن والیتی در اصفهان را داده است. در ت ۀو فتح خود را نوشته و مژد
اصفهان برود. فرمانفرما سردار ظفر را با  بهشاه، فرمانفرما را مأمور کرد که محمدعلی

چند صد تن بختیاری از پیش فرستاد و وعده داد که خود از پی ایشان عازم شود. خود 
نامبرده هیچگاه از تهران خارج نشد. و سردار ظفر در قم و اطراف آن خود را مشغول 

السلطنه در اصفهان بود تا  صمصام»نویسد:  فهان نرفت. کسروی میاص بهداشته هیچگاه 
 . 120«و آهنگ تهران کردند ... سردار اسعد از اروپا بازگشته به او پیوست

انقالب ذکر شد، سواران بختیاری از جنوب و مجاهدان ایران از  ۀچنانچه در تاریخچ
ای که تشکیل شد،  ابینهشمال به تهران آمده مشروطه را مستقر ساختند. در اولین ک
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سپهدار وزیر جنگ، سردار اسعد وزیر داخله، ناصرالملک وزیر خارجه )مادامی که وی 
الممالک وزیر  خارج بود، مشارالسلطنه جای او را داشت(، فرمانفرما وزیر عدلیه، مستوفی

داده  تهران را ۀخان ریاست نظمیمالیه، سردار منصور وزیر پست و تلگراف بودند، و به یپرم
اول نام  ۀبینیم که در کابین السلطنه را بر اصفهان رسمیت داد. می و حکومت صمصام

داشت و در طول استبداد صغیر  فرمانفرما برده شده حال آنکه نامبرده سوابق ارتجاعی 
شاه بود. از طرف دیگر خوانین بختیاری نقش مهمی در حکومت مورد اعتماد محمدعلی
 مرکزی به عهده گرفتند.

در واقعۀ پارک اتابک، بختیاریان به صورت نیروی تابع دولت و مجری حکومت 
شب یکشنبه دولت بسیج جنگ »نویسد:  علیه مجاهدان وارد عمل شدند. کسروی می

ای لیس و قزاق و سوارهوو ژاندارم و پ 121د و هرچه داشت از سواره و پیادهید می
رفتند برای فردا آماده  ه شمار میتن ب  سیصد و رفته دو هزار و بختیاری که رویهم

و مجاهدان حیدرعمواوغلی  [ـ جزنی خان]تابع یپرمشته از فداییان ارمنی ساخت. گذ می
محمدخان تربیت،  و اعتدالی و به نام خونخواهی علی انقالبی ۀو دیگران که به کین
ه بودند کرده اندیشه خواستسگالش  رئیس قزاقخانه "کینکپول"با  ندداوطلبانه آمده بود

 . 122«رمخان و سردار بهادر بودفبه نام ی یولی فرمانده
ساختند و در حالیکه دشمنان  به این ترتیب فرزندان انقالب یکدیگر را نابود می

به جان یکدیگر افتاده و از ترور آنها خواه درآمده بودند،  مرتجع به لباس مشروطه
م دشمن داخلی هنوز باقی بود، کردند. و در هنگامی که خطر هجو یکدیگر خوداری نمی
شاه بازگشت( و دشمن خارجی نواحی از کشور را در دست داشت، )چنانچه محمدعلی

 ،ندگرفته سپاه ملی از آن فراهم آور یک گروه جانباز را که ممکن بود به نحوی درکنترل
 ها( زمامدار بود و به همینۀ مستوفی )دمکراتکردند. در این زمان کابین خلع سالح می

علت دست به چنین اقدامی زد. خوانین بختیاری نیز با خلع سالح مجاهدان موافقت 
 ه گروه اعتدالی بودند. داشتند، هرچند که وابسته ب

هایی که با محمدعلی میرزا و طرفداران او پس از بازگشت به ایران در جنگ
زی نیز درگرفت، همواره بختیاریان نقش مؤثری داشتند. قدرت خوانین در حکومت مرک

السلطنه  لتیماتوم روس که کابینۀ صمصاموباشد. سرانجام در واقعۀ ا قابل انکار نمی
زمامدار امور بود، و پست وزارت جنگ در دست غالمحسین بختیاری )سردار محتشم( 
بود علیه مجلس کودتا شد و مجلس دوم تعطیل گردید. صرفنظر از این مسئله که آیا 

ن قادر به مقاومت در مقابل خواستهای استعماری روس خواهان ایران در آن زما وطن
رود. زیرا در  السلطنه و کابینۀ او عملی ضدملی به شمار می بودند یا نه، اقدام صمصام
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همان شرایط اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای ملی تصمیم به مقاومت در مقابل 
لطنه بختیاری نخست وزیر، الس التیماتوم داشتند. کابینه آن زمان عبارت بود از صمصام

حسن وثوق وزیر خارجه، غالمحسین بختیاری وزیر جنگ، احمد قوام وزیر داخله، 
ابراهیم حکیمی وزیر مالیه، ابوالحسن پیرنیا وزیر پست و تلگراف، محمدعلی فروغی 

 وزیر عدلیه. 
به این ترتیب انقالب ایران به خاموشی گرایید و استعمار روس، دولت موافق خود 

سلطنه راه نجات ایران ال کنند اقدام دولت صمصام ا حاکم گردانید. آنان که فکر میر
توانست، به  د باید بدانند که چنانچه روس از نظر سیاست جهانی میش محسوب می

 ساخت. اندک کوششی استقالل صوری ایران را نیز پایمال می
ملی ایران نقش  گویم که خوانین ایالت در نهضت با نظری به چند صفحۀ اخیر می

ایالت و  ۀهای ساد منفی داشتند و متحد دربار مستبد و استعمار خارجی بودند. توده
رفتند. جنبش  ارادۀ خوانین به شمار می عشایر فاقد درک نسبت به انقالب بوده و آلت بی

نفوذ و شرکت در حکومت  ۀبختیاری توافق خوانین این ایالت است و به خاطر توسع
و تأیید دولت انگلیس به سیاست ضددرباری، در اقدام ایشان مؤثر بوده  انجام شده است

. پس از فتح تهران خوانین بختیاری جز به خاطر دفاع از حاکمیت نسبی خود است
به نفع  ،خان بزرگ بختیاری ،السطنه کوششی نکردند و در پایان این دوره، صمصام

 ... لتیماتوم روس مشروطیت ایران را پایمال ساختوا
  [..یابد.کم است و مطلب از صفحۀ بعد ادامه می مااز نسخۀ  238 .ص ،]در این قسمت

ند شدها در گمرک ایران مستقر  نماید. هنگامی که بلژیکی قید و شرط پشتیبانی می... 
دار بودند. یکی از ایشان پرنس دادیان است  کسانی از ارامنه نیز مشاغل دولتی را  عهده

شاه مدیرکل گمرکات آمد و در زمان مظفرالدین ناصرالدین شاهار که از عثمانی به درب
را رئیس مستحفظین شخصی شاه سمت شد و با اعتراض عثمانی از کار بر کنار شد و 

گرفتند افکار عمومی به علل  . در کشورهایی که مورد تجاوز نفوذ استعمار قرار مییافت
 شد.  الذکر علیه اقلیت ارمنی برانگیخته می فوق

ها این اقلیت به ت کرد. لکن در ایران مد را طرد می ز جمله عثمانی بود که این گروها
ر دولتی یموازات افزایش نفوذ خارجی در ترقی بودند. ادارات پستخانه، گمرک و سایر دوا

ها و ها و کنسولگریای نیز در سفارتخانه عده زیادی از ایشان را به کار گمارده بود. ۀعد
رجی به کار مشغول بودند. در ادارۀ رابطۀ تجارتی ایران و اروپا نیز مؤسسات تجارت خا

بازرگانان ارمنی نقش قابل توجهی داشتند. اولین برخورد بر سر مسئلۀ ارامنه واقعۀ زیر 
شاه محرک استشهادی در استانبول و کردستان در خفا تمام کردند که مظفرالدین» بود:
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به دنبال این جریان استفتایی از  «.الحمید..شده است ارامنه را بر قتل سلطان عبد
چیست حکم کسی که محرک شود ارامنه را بر قتل پادشاه » بهبهانی گرفتند مبنی بر

هرکس که محرک شود ارامنه را بر قتل سلطان اسالم، او : »این بود که جواب« اسالم؟
 .123«مفسد است و حکم مفسد به نص شریفۀ قرآن قتل و صلب و نفی است

تیره شد و مردم از نفوذ ارامنه  روحانیان، رابطۀ شاه و ااز صدور این فتو پس 
اظهار عدم رضایت کردند. دورۀ اول انقالب مشروطیت به ندرت از اقلیت ارمنی به 

شدند. ایشان با حکومت مشروطه موافقت داشتند زیرا تساوی  مبارزه داخل می
ها از ه طورکلی مثل سایر اقلیتداد، لکن ب لمانان رسمیت میحقوق ایشان را با مس

 کردند.  اقدام شدید به نفع یا به زیان انقالب خودداری می
ولی  هالسیاست ظاهراً آرام بود طایفۀ ارمن تبریز حسب... »نویسد:  االسالم می ناظم

باطناً با مسلمانان شهر یک دل و یک زبان بودند و شریک و سهیم آنان بودند. اگرچه 
 .124«... ند که ایشان را از اتحاد با مسلمین باز دارندمفسدین خیلی کوشید

های جانب مشروطیت را گرفتند و درجنگ دردورۀ دوم انقالب، ارامنه بیشتر
جوانان ارمنی وارد انقالب شدند که  سیونداشناکحزب تبریز و گیالن بنا بر نظر 

ریان از شرح آن در فصل قبل بیان شد. در ناحیۀ غربی آذربایجان هنگامی که آسو
ها بین مسلمانان و ها و قتلگعثمانی به داخل ایران گریختند، و در ارومیه جن

های روس،  آسوریان درگرفت، ارامنه در صف آسوریان قرار گرفتند و کنسولخانه
انگلیس و آمریکا از ایشان پشتیبانی کردند. در این جریان کردان شکاک به قتل عام 

های مذهبی و ملی باید گفت که ایشان رد اقلیتدرمو آسوریان و ارامنه پرداختند.
ناگزیر از رعایت احتیاط بوده و برای حفظ منافع اقتصادی و موقعیت اجتماعی خود 

کنند. بورژوازی ارمنی نیز ناگزیر از پیش گرفتن چنین  سازشکاری پیشه می ۀروی
 بود.  ای  رویه

یاست ایران های پس از آن ارامنه در سلدر سالهای جنگ اول جهانی و سا
 نقش مؤثری داشتند و متأسفانه این نقش به سود ایران نبوده است.

 
 اقلیت یهودی

رفت. سوابق چندین قرن اقلیت مذهبی  ترین گروه به شمار می این اقلیت محروم
بودن ایشان در ایران موجب شده بود که در عین حال که در امور اقتصادی و بازار نقش 

نفور اجتماعی همچنان محروم و از نظر مردم متعصب م قابل توجهی داشتند از نظر
کردند و ایشان  اروپایی نیز چندان توجهی به این اقلیت نمی ۀهای بیگانبمانند. دولت
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ای پیش گیرند. نهضت مشروطیت، به خصوص در  ناگزیر بودند بر مبنای قدرت روز رویه
جتماعی ایشان با سایرین دورۀ دوم منافع ایشان را در بر داشته و موجب تساوی حقوق ا

های خواهان همین مسئلۀ اقلیت خواهان با مشروطه یکی از اختالفات مشروعهد و ش می
ها روش قابل ون طباطبایی نسبت به مسئلۀ اقلیتخواهی چ ترقی روحانیانمذهبی بود. 

که طباطبایی بر آن نظارت داشت، چنین  انجمن مخفیتحسینی داشتند. در نظامنامۀ 
 ود دارد: ای وج ماده

شود: اول اشخاصی که  مادۀ دوم: در این انجمن از پیروان چهار مذهب پذیرفته می»
دوم طایفۀ زرتشتیان،  .باشند ه میلـال ه محمد رسوللـه االاللـتحت کلمۀ جامعه ال ال در

 . 125«االصل و ایرانی نژاد باشند چهارم نصاری به شرط آنکه ایرانی ،سوم یهود
سازد. اصل  سال پیش ایران جهت نهضت را نمایان می شصتدر ای  وضع چنین ماده

آنکه در رأس عضویت در انجمن، ایرانی بودن قرار داده شده است و نه مسلمان بودن. حال 
ای در تاریخ جدید ایران قرار  سابقه با قدرت و نفوذ بی روحانیانها تمام مبارزات آن سال

تساوی حقوق اهالی ایران در مقابل قوانین  در قانون اساسی ،داشتند. پس از تشکیل مجلس
بینی شده است. لکن در همان ایام ایشان را مجبور  بدون توجه به مذهب آنان پیش

ساختند علیه منافع خود سخن بگویند. در واقعۀ میدان توپخانه یهودیان را که به  می
ما  ـخواهیم  روطه نمیمش»هایشان ریخته و با زور به میدان آورده بودند و به آنان جملۀ  خانه

گردنی  شتگفتند، پ دوم را نمی ۀدادند و چون آنان جمل را یاد می ... دین نبی خواهیم
نویسد که در  ، کسروی می1325الثانی  جمادی 14در جشن مشروطیت . 126«زدند می

 ... » در تبریز .«... بستند ن و زرتشتیان هرکدام طاق دیگری ارمنیان و جهودا... »تهران 
 . 127«... ای خواند رمنیان یک دسته آمدند و بارون هامازاسب نامی از ایشان خطابها

الزم به تذکر است که در تبریز اقلیت یهودی وجود نداشته است. چنانچه 
 نشین است. دانیم اصفهان یکی از شهرهای بزرگ اقلیت می

شین جلفا را نیهودیان دراین شهر زیاد بوده و ارامنه نیز محلۀ بزرگ و اروپایی
نویسد در جریان سوگواری برای شهدای ماکو که از طرف انجمن  داشتند. کسروی می

 ۀسال 70هفت ساله تا مرد  ۀهر صورت طایفۀ یهود از بچ... در »ار گردید: زاصفهان برگ
گریستند و  گفتند و می را باالی دست گرفته و به لسان خود چیزی می تهااتور، اجتماع

ای  ریختند، سه مرتبه دور مجلس گردش کردند و دسته و صورت می خاک و کاه بر سر
 .128«دیگر از دهات و غیره...

ه خراسانی علیه دربار لـال همچنین پس از بمباران مجلس هنگامی که فتوای آیت
 جنبش اصفهان و بختیاریتجمعی برقرار گردید که مؤلف « تخت فوالد»صادر شد در 
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جمعه که تعطیل عمومی است، عموم طبقات را از  روز»دهد:  آن را چنین شرح می
ه خراسانی را به لـال کلیمی دعوت نموده و مفاد حکم آیتمسلمان و ارمنی و زرتشتی و 

 رسانند.  اطالع اهالی می
روز موعود متجاوز از چهل هزار نفر در تخت فوالد تجمع نمودند و غوغای عجیبی 

زدند، ما از اصول مشروطیت حمایت و القول فریاد  برپا شد ... عموم حضار متفق
 :گفتند پشتیبانی خواهیم کرد... جوانان کلیمی هم برای اینکه از معرکه عقب نمانند می

. در مجلس اول یهودیان حق نمایندگی 129«ایم، مشروطه را فداییم ما امت موسی»
 ی تفویض کردند.طباطبایخود را به آقای 

 
 بهاییان و بابیان
محمد باب در ایران به ظهور رسید. این طایفه با حضور سیدعلیدانیم  چنانچه می

 یان پیروان میرزائبودند، یکی بهادر هنگام مشروطیت به دو دسته تقسیم شده 
  یحیی صبح ازل که به ازلی معروف بودند.پیروان میرزا لـه و دیگریخان بهاءال لیینعحس

نظر کسروی علت این بود  یان در ابتدای نهضت جانب استبداد را گرفتند. بهئبها
ه نیز در لـه پرداختند و بهاءاللـکه روسیان به هواداری و پشتیبانی حسینعلی بهاءال

 های خود گرایش به روسیان نشان داد.  نوشته
 ندهمچشمی در سیاست به پشتیبانی از ازلیان برخاست بااز آن سوی انگلیسیان 

را که میرزا یحیی صبح ازل در آنجا به ویژه پس از گرفتن قبرس از دست عثمانیان، زی
بودند و اغلب علیه  نهان میها سخت پ ازلی شد. زیست و زیردست ایشان محسوب می می
 شگفت داستان»در  :شدند ها تحریک کرده و حتی گاه باعث کشتار ایشان میبهایی
هان به که در یزد و اصف 1282و نوز در سال مسی« تعرفۀ گمرکی»مندی مردم از  گله
این همچشمی دو دولت و دشمنی دو  ایجتوان آن را یکی از نت کشی انجامید، میییبها

 . «... دسته با یکدیگر شمرد
هادی، بزرگ این حاجی میرزا»آبادی بودند که  از ازلیان معتبر ایران، خاندان دولت

روس  امپراطوری بود. از آن سوی چون دولتمی خاندان نمایندۀ صبح ازل در ایران 
خود را از  ءهابداد، بهاییان با دستور عباس افندی عبدال با مشروطه نشان میدشمنی 

 . 130«بودندمی میرزا محمدعلی انواخواهمشروطه کنار گرفته از درون ه
من با »گوید: آبادی میاالسالم راجع به بابی بودن )ازلی بودن( خاندان دولت ناظم

م و این اتهام بر اثر دانش و وجود معاشرت ده ساله با این خاندان چیزی ندید
 «. دوستی بر ایشان وارد آمده است فرهنگ
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 آسوریان
ارامنه خود  ۀبود. آسوریان بیش از هم مرکز نشیمن آسوریان ایران اطراف ارومیه 

کردان به  1325الثای  که در جمادی  دانستند. هنگامی را وابسته به دول خارجی می
لین بار کنسولگری روس به نام مسیحیگری و به برای او د،اطراف ارومیه هجوم آوردن

خواربار و پول داد. سیاست دلجویی، در کنسولخانه را به روی آسوریان باز کرد و به آنان 
های بعد از . آسوریان در سالهای آمریکا و انگلیس دلسوزی نمودندهمچنین کنسول

ل یایشان که با وساانقالب در طی جنگ اول جهانی از عثمانی به ایران مهاجرت کردند. 
 ۀخواستند برای خود منطق کافی مسلح بودند در ایران دست به کشتار مسلمانان زده می

زندگی فراهم آورند. از طرف دیگر کردان به پشتیبانی قشون عثمانی به داخله تاخته و 
دادند. کشتارهای ارامنه در  مسلمانان غیرسنی و آسوریان را مورد کشتار و آزار قرار می

ه از ایران )هنگام انقالب( نظیر است. پس از خروج ارتش روسی ریخ جدید ایران بیتا
های انگلیس و آمریکا به پشتیبانی آسوریان برخاستند. لکن ایشان قادر نبودند از کنسول

 کشتار آسوریان توسط کردان و سپاه عثمانی جلوگیری به عمل آوردند.
 

 زرتشتیان
نی هستند که همواره ملیت خود را ایرانی زرتشتیان تنها اقلیت مذهبی ایرا

دانسته و به هیچوجه جنبۀ اقلیت مذهبی نداشتند. به همین علت رفتار مسلمانان با 
ایشان اغلب حسنه بوده است. زرتشتیان که در بازرگانی دست داشتند همواره در جهت 

بل توجه گرفتند، هرچند که از نظر کمی و کیفی در تهران قا موافق مشروطیت قرار می
های قلیت در مجلس اول شد از کمکنبودند، لکن ارباب جمشید که بعداً نمایندۀ این ا

کرده است. زرتشتیان به خوبی از نتیجۀ انقالب که تساوی  مالی و معنوی خودداری نمی
مردم بود آگاه بودند و چون در تهران یک نفر از ایشان مورد تجاوز قرار  ۀحقوق هم

الثانی مجلس شورای ملی درمورد  در جلسۀ سه شنبه اول ربیعگرفت، سخت شوریدند. 
ای از طرف طایفۀ  آقای سیدمحمدتقی، دیروز الیحه»رفت:  گوزرتشتیان چنین گفت

 یی از مفسدین به القابعضشود  نجیبۀ زردشتیه به مجلس مقدس آمده، معلوم می
ید رفع شبهه از آنان اند. البته با را به هیجان آورده ۀای شبهات این طایفۀ نجیب پاره
روز قبل عرض و درخواست  ۀبه موجب عریض  دوم: »(گوید در متن الیحه می) ...«بشود

فدویان بر آن است که آیا در نظامنامۀ اساسی که مؤسس به تأسیس مشروطیت و 
مساوات است رعایت حفظ حقوق این گروه به مساوات شده یا نه؟ اگر شده که زهی 

در این صورت در جواب پس کمال سپاسگزاری را داریم.  پروری و دادگری و رعیت
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عریضه اطمینان دهید، معین فرمایید چرا و در آن صورت تکلیف فدویان چه خواهد 
 . 131«بود...

های مذهبی بنا بر وضع خاص خود همواره گویم که اقلیت پایان این بحث می در
 در اروپائیانه با توسعۀ نفوذ کاری داشتند. ارامنمحافظه ۀناچار از احتیاط بوده و روی
های آزادی و در حفظ معه به دست آوردند. ارامنه در جنگایران موقعیت بهتری در جا

یهودیان، ناچار  ن(.ودولت مشروطه کوشش جدی کردند )بنا بر برنامۀ حزب داشناکسی
ز تابع قدرت بودند. آسوریان منافع خود را از منافع ملت ایران جدا قرار داده تبعیت ا

ی خود کردند. زرتشتیان با وجود ضعف کمّ های روس و سپس انگلیس و آمریکا می نقشه
 از کمک به مشروطیت باز نماندند. 

ها را در بر داشت و با تصویب تساوی کلی انقالب منافع عمومی اقلیتبه طور 
 حقوق افراد ملت ایران در مقابل قانون قدم بزرگی به نفع ایشان برداشت. آزادیخواهان

نگریستند.  های مذهبی با روشنی و صحت نظر میبه خصوص روشنفکران نسبت به اقلیت
خود  ۀدر نظامنام« االسالم کرمانی و... ناظم»زیر نظر طباطبایی  انجمن مخفیحتی 

 امتیاز مذهبی را ملغی ساخته است.
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 فصل سوم

 نیروهای ضد انقالب در انقالب مشروطیت ایران
 
 
 
موضوع نیروهای ضدانقالب از طبقه و عواملی بحث خواهم کرد که  عنوان رزی

منافعی جز منافع ملت ایران در انقالب داشتند و نفع ایشان در جلوگیری و کوبیدن 
 ۀحاکم ۀاست. یکی طبق  انقالب بوده است. بطورکلی دو عامل ضد انقالبی وجود داشته

نمایندۀ  که دربار و اشراف نیز نمودار و داخلی که عبارتند از مالکین و خوانین بزرگ
خواسته و با  باشند و دیگری استعمار خارجی که جز مطامع خود چیزی نمی میهمانها 

ه است. بنابراین این فصل را ب هر نوع پیشرفت و ترقی ملت ایران دشمنی اصولی داشته 
  کنم. دو قسمت تقسیم می

ر خواهم نوشت و در مبحث دوم از در مبحث اول از مالکین بزرگ و اشراف و دربا
کوششهای استعمار علیه انقالب و یا جانبداری صوری و تاکتیکی از انقالب بحث خواهم 

 کرد.
 
 

 مالکان بزرگ، اشراف: درباریان و شاه در انقالب مشروطیت ایران
 

 مالکان و اشراف
دهقانان در ایران مقارن انقالب اصول فئودالیته حاکم بود. اکثریت ملت ایران را 

دادند. اقتصاد مملکت به نسبت نزدیک به  بدون زمین و یا وابسته به زمین تشکیل می
گرفت. طی قرن  که با اصول فئودالی انجام می بود صد در صد متکی به اقتصاد کشاورزی

نوزدهم کوششهای بورژوازی ایران برای توسعه در طریق تولید و ایجاد صنایع با مخالفت 
 ناکام گردیده بود.  هو استعمار مواجه شد فئودالها و دربار
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نوزدهم راهی برای رشد بورژوازی تجاری باز شده بود که عمالً خطر  ۀدر اواخر سد
خواستهای  اقتصادی برای فئودالها نداشته و یا خطر بسیار ضعیفی آنهم در چهارچوب

باقی مانده و  این ترتیب فئودالیسم در ایران همچنانه آورده است. ب بورژوازی بوجود می
استعمار بر آن اضافه شده بود. استعمارگران از همان اوان برای باز کردن جای پا  ۀمسئل

در ایران اشراف فئودال را وسیله قرار دادند و با دادن پیشکشها و رشوه نفوذ خود را در 
-نفوذ بیگانگان در ایران حس نمی ۀاین کشور توسعه دادند. اشراف هیچ خطری از توسع

توانست منافع چند قرنی ایشان را از استثمار رعایا  ند زیرا هیچگاه این نفوذ نمیکرد
 تهدید کند.

مالکان بزرگ دارای صدها آبادی بودند. شاهزادگان قاجار بعنوان بزرگترین مالکان 
قاجار دارای  ۀالسلطان شاهزاد بهترین نواحی کشاورزی کشور را در تملک داشتند. ظل

بود. سایرین نیز هر یک در قلمرو خود و یا در سایر نواحی امالک دو هزار قریه و ده 
کشاورزی  یوسیعی دارا بودند. در عین حال در قسمتهائی از ایران که دارای موقعیت عال

وجود  ،از نظر کمی ،به صورت فعلی بلکه محدودتر نه نبود سیستم خرده مالکی آنهم
ر قرن خریداری و مالکیت اراضی قرن نوزدهم بخصوص اواخ ۀدیگر نیم ۀداشت. پدید

توسط بورژوازی تجاری ایران بود. منافع ناشی از تجارت امکان توسعه بصورت ایجاد 
« متمدن»بازی که ناشی از وضع جدید شهرها و زندگی سفته ۀصنایع را نداشت و پدید

بود مقداری از اراضی را از دست اشراف خارج ساخته و در دست بازرگانان بزرگ قرار 
 شود:اده بود. یک نمونه از تاریخ کسروی ذکر مید

حاج محمدتقی صراف که در تهران و تبریز خانه و حجره میداشت و سرمایۀ »
شود و از دولت بزرگی اندوخته بود با دادن پولهائی به محمدعلی میرزا، از نزدیکان او می

مینهای دیگران نیز خرد و به دستاویز آن به زرا می( )تبریز دیزج زمینهای خالصۀ الکه
 .132«ازدیدست می

خبری مانده و دور از  ب شده بود که دهقانان در جهل و بیصنعتی موج ۀعدم توسع
 ۀای بود که جنب سربرند. عدم شرکت ایشان در انقالب مسئلهه انقالب شهرها ب ۀبحبوح

از ضد فئودالی انقالب را بسیار محدود ساخته و تعمیم انقالب را مانع شده و یکی 
بود. چنانچه بیان شد بورژوازی تجاری ایران  مهمترین علل شکست عملی انقالب 

ای به منافع اقتصادی  و اسارت دهقانان لطمه بودکار در شهرها نۀ نیازمند نیروهای تاز
دیدند.  زد. روحانیان نیز منافعی در آزادی رعایا از قید استثمار مالکان نمی آن نمی

آمدند.  حساب نمیه ان نیز آنچنان اندک بودند که در انقالب ببورژوازی صنعتی و کارگر
دوم انقالب نیز بعلت عدم  ۀکوششهای سوسیال دموکراتها و روشنفکران در طی دور
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آمادگی اقتصادی کشور برای تحول در سیستم کشاورزی و لغو واقعی اصول فئودالیته 
قانان به میزان کمی در نهضت آورد. نتیجه این بود که ده نمیبه بار نتایج قابل توجهی 
فئودال که برای خود قائل  ۀطبق ضد فئودالی انقالب ضعیف ماند. ۀشرکت کردند و جنب

به اشرافیت بود دربار و دولت را همواره در دست داشت و مقارن انقالب سالها بود که با 
مور مملکت کرد. اشراف فئودال تمام ا نفوذ استعمار آشنائی پیدا کرده از آن ممانعتی نمی

که  هنگامی خاستند. برنمیبه کاری خود  ۀرا در دست داشتند و جز پر کردن کیس
باکی از آن  )عدالتخانه( که آنها ]دو کلمۀ ناخوانا[خواهان  مشروطه ۀکوششهای اولی

که موضوع عدالتخانه در دربار  کردند. هنگامی زودگذر تلقی می ۀنداشتند و آنرا یک پدید
 کنند:  وئی را بین شاه و امیر بهادر ذکر میمطرح شد چنین گفتگ

عدلیه تنظیم گردد و قانون  نۀالملک فرمود باید دیوانخا اعلیحضرت پادشاه به نظام»
خلوت فرمود اگر دولت  ءهای خارجی مجری گردد و نیز به اجزاعدلیه مثل عدالتخانه

د و هم رعیت. ایران مانند سایر دول مشروطه گردد هم من آسوده و راحت خواهم گردی
امیربهادر جنگ حاضر بود و عرض کرد اگر شاه این فرمایش را یک دفعۀ دیگر بفرماید 

  133«کشمو خود را می من شکم خود را پاره کرده 
همه  عالیق ملکی وسیع داشتند.طلب  عموم درباریان از مرتجع مطلق تا اصالح

انقالبی نداشته و  یاصالح تانظر طلبان بهیچوجه اطالح .فئودال بودند ۀوابسته به طبق
فقط برای حفظ ظاهر پذیرش تمدن اروپائی را خواستار بودند. عدم توجه به وابستگیهای 

انقالب است. چه ظاهرسازی افراد را خوردن یکی از موارد ناکامی طبقاتی و فریب 
دوم  ۀطلبی داشتند در دور که فکر اصالح فئودال بخصوص آنان ۀاشخاص وابسته به طبق

به صف انقالب داخل شده و چون نیروی انقالبی برای خنثی خصوص مجلس دوم( )ب
در ظاهر امر پایمال کردن نقش ایشان وجود نداشت، انقالب را فاسد و نتایج آنرا 

الملک در  شدت مانع جنبش شدند. قوامه در بدو انقالب هر جا امکان داشت ب ساختند.
بعد  .رد و از کشتار مردم دریغ نداشتک خواهی کوشش می شدت علیه مشروطهه فارس ب

و آزادیخواهان مبارزه « انجمن اسالمی»از صدور فرمان مشروطیت نیز همواره علیه 
 کرد. می

پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس اول اشراف فئودال متوجه شدند 
رود که حاکمیت ایشان را ملغی خواهد ساخت.  که مجلس و مشروطیت به راهی می

 زیادی ۀدست آمده بود در تحقق آن کوشش و مبارزه ن مشروطیت که با سهولت بفرما
ر سراسر ایران و انقالب د ۀبود. کشمکشهای مجلس اول با شاه و درباریان و توسع الزم 

روشنفکران و عیان شدن  ۀهای ایالتی و والیتی و انجمنهای تهران و مبارز تشکیل انجمن
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جدیدی  ۀشد که انقالب از آن پس وارد مرحلمتوسط همه موجب  ۀخواستهای طبق
و لیاخوف مظهر استعمار  هافئودال ۀشاه بعنوان مظهر ارتجاع و نمایندشود و محمد علی

علیه مجلس و انقالب وارد عمل جدی شدند. فئودالها در قلمرو خود ناامنی پیش آورده 
قبل از آن یاد کردند. خوانین و عشایر چنانچه در مبحث  از احکام مجلس تبعیت نمی

و  قساوتترین فئودالها وارد میدان کارزار شدند و از هیچ نوع  شد بعنوان مرتجع
اشراف با دربار  ۀخونریزی پرهیز نکردند. در این دوره بود که روشنفکران وابسته به طبق

 .طلب به جانب دربار گرائید اصالح ۀو بیگانگان روش سازش پیش گرفتند و سعدالدول
االول نزد اتابک برای عزل  ربیع23رفتن سعدالدوله در روز »سد: نوی کسروی می

الدوله و سایرین این نتیجه را داد که او فریفته شد و از نمایندگی کناره گرفت.  قوام
مردی که در زمان خودکامگی به هواداری از مشروطه و قانون برخاسته و به کیفر آن از 

و سپس در زمان مشروطه از  هبه یزد رانده شدوزیری بر افتاده و با رنج و خواری بسیار 
شناسی بسیار دیده و با شکوه و پاسداری به تهران بازگشته و از نمایندگان  مردم ارج

)ابوالمله( یافته بود به یکبار همۀ این چیزها  تودهبرگزیدۀ مجلس شده و از مردم نام پدر 
با  یده و بسوی دربار گرائید..را فراموش کرده و از جایگاه بلندی که یافته بود چشم پوش

بیرون رفتن او از مجلس، مشارالملک و برخی دیگر نیز کناره گرفتند و این یک فیروزی 
سعدالدوله بعدها در . 134«گردانید بهره برای اتابک بود که مجلس را از این نمایندگان بی

 میرزا بود.اد صغیر شرکت جست و متحد محمدعلیحکومت استبد
کوشیدند بلکه درتهران عناصر مرتجع  هرستانها فئودالها علیه آزادی مینه تنها در ش

السادات  از یکسو نقیب»نویسد:  کردند. کسروی می در کاستن حیثیت مجلس فعالیت می
خوانی در خانۀ  بود به دشمنی بپا خاسته و چادری به نام روضه که یکی از تیولداران می

 ۀقعدر وا .135«آورد ن مجلس را در آنجا گرد میخود افراشته تیولداران و دیگر بدخواها
چون تیولداران نیز به ایشان پیوستند رویهمرفته »خواهان  تحصن عبدالعظیم مشروعه

بودند به آزار مردم کوشیده و کسانی را که از تهران  کسان بد نهاد در میانشان فراوان می
. پس از کودتای 136«دندز خواهان کتک می رفتند گرفته به کینۀ مشروطه به زیارت می
خواهند بکنند.  شاه علیه مجلس میدان به دست فئودالها افتاد که هر چه میمحمدعلی

شد و کم مانده  تبریز در میان فشار خوانین و شاه و دربار و نیروی خارجی فشرده می
 بود از پای درآید.

د که این یک هر چن .اشراف بود که علیه دربار اقدام کرد ۀسپهدار تنکابنی از جمل
شود لکن بد نیست فعالیت  میننمونه موجب گمراهی در بررسی نقش اشراف و فئودالها 

 و اعمال او را نیز به اختصار بررسی کنیم. 
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اشراف درباری بود و  ۀشاه به مجلس تاخت سپهدار از جملکه محمدعلی هنگامی
امبرده در این الدوله عازم سرکوبی تبریز گردید از همراهان ن چون شاهزاده عین
ای سوار زیر فرمان داشت که از قلمرو خود تهیه دیده  بود. سپهدار عده اردوکشی سپهدار 

کسروی  ،الدوله و گرایش او به جنبش مشروطه بود. در مورد جدائی نامبرده از عین
خواهم به شهر آمده  نخست سپهدار با زبان رشیدالملک پیام فرستاد که می»نویسد:  می

پاسخ  ]سردار و ساالر[ ار کنم و این جنگ خانگی را به پایان رسانم. اینانبا شما دید
خواهد. این است که  بفرستد تا بدانیم چه می را دهند خودش نیاید و کسی می

ای و با ساالر و سردار و پاره «منتصرالدوله پیشکار او همراه رشیدالملک به شهر آمده
آزادیخواهان  که سپهدار به شهر آمده به ،نهدر این زمی ،گفتگو کرد» نمایندگان انجمن

یاری کند و با دولت بجنگد. اینان گفتند این لشکرهای دولت که گرداگرد تبریز را 
گرفته اگر چند برابر هم باشد به شهر دست نیابد. در شهر نیازی به یاری سپهدار نیست. 

یخواهی را بلند کند که خواهد کاری انجام دهد به تنکابن رفته آنجا بیرق آزاد اگر او می
براست دانسته و » پاسخ را «آنرانمایندگان انجمن و دیگران   ... اری بهتر آن خواهد بودی

و خواهیم دید که در تنکابن به چه  .پس از چند روزی سپهدار از کنار تبریز بازگردید
اساس مجلس  1326قعده ال. سپهدار در چهاردهم شهر ذی137«کارهائی برخاست

مقدس ملی را در مرکز تنکابن بر پا کرد و اعالم آنرا به تمام شهرها فرستاد. شهر شورای 
قول ه دست مجاهدان فتح گردید و سپهدار حکومت را در دست گرفت. به رشت ب

خواست که اگر از دربار  سپهدار نیز در رشت آسوده نشسته و چنین می»کسروی: 
خان به او چیرگی  سلطان و یفرمسپاهی به سرش نفرستند تنکابن برنخیزد و معزال

بلکه او  فاع از آزادی و مشروطیت ایران نبودسپهدار د ۀانگیز ،. باری138«توانستند نمی
خواست حکومت خودمختاری در ایران تشکیل دهد. او مایل نبود لشکر آزادی به  می

پس از فتح  ،بعدها سوی تهران حرکت کند و مجاهدان او را وادار به عمل ساختند.
او  بود. هران بارها مجلس و ملت را تهدید به استعفاء کرده و از آزادیخواهان رویگردان ت

 رفت. عضو حزب اعتدالی بشمار می ، بندی حزبی در تقسیم
بود. نامبرده در  السلطنه  خواهان را گرفتند صمصام دیگر از اشراف که جانب مشروطه

سردار اسعد او را به کوشش  استبداد صغیر سمت ایلخانگری داشت و چون ۀاول دور
نفع مشروطیت وارد عمل شد. نامبرده پس از فتح اصفهان ه ب او علیه دربار دعوت کرد

کرد و چنان وصفی که سپهدار در رشت داشت در  مینکوششی برای پیشرفت به تهران 
وزیری رسید و سیاست  السلطنه به نخست اصفهان پیش گرفته بود. بعدها صمصام

 به انحالل مجلس دوم انجامید. او ۀسازشکاران
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در نتیجۀ انقالب »نویسد:  ایرانسکی در مورد سرنوشت انقالب در مجلس دوم می
مشروطه به شکل حکومتهای اروپائی ایجاد شد. اختیارات مطلقۀ شاه  1906ـ 1909

اعالم شد. و به همینجا متوقف گردید. به همین دلیل است  میهنیمحدود گردید. آزادی 
پیشرو انقالب یعنی بورژوازی صنعتی و تجارتی شهر که در مجلس اول  که محرک و

اکثریت را بدست آورده بود با جریان بعدی اوضاع کنار رفته و مشی بعدی انقالب به نفع 
طبقۀ دشمن این بورژوازی تغییر یافت و بالنتیجه مانع اساسی تکامل اقتصادیات ایران 

یافت. فئودالیسم نجات یافت و آنارشی حاصل گردید یعنی فئودالیسم از سرکوبی نجات 
ساخته با استفاده « مشروطه»از آن بر جای ماند. اشراف فئودال خود را همرنگ محیط 

« سنگرهای مشروطه»و کمک بیگانگان موقعیت خود را در  "طبقۀ سوم"از ضعف 
 .139«مستحکم ساخت

 
 شاه و درباریان

 .دربار تزار بود ۀالحمای بیش تحت شاه قاجار کم ومحمدعلی ۀشاه ایران از دور
شاه شاهی مستبد بود که به انگلیس نیز با درباریان سر و سری داشت. ناصرالدین

شاه پیشرفت ایران را پشتیبانی دولت روس از سلطنت خویش خرسند بود. ناصرالدین
و  هامرتجعترین فئودال ۀسد کرده بود. دربار ناصری نمایند 19دوم قرن  ۀدرطی نیم

کردند.  طلبی سخت ایستادگی می رفت که در مقابل هر جنبش اصالحانین بشمار میخو
که در ایران اصالحات اداری آغاز شد درهای مملکت بدون هیچ کنترل به روی  هنگامی

شاه آنچنان مستبد خارجیان باز گردید و امور ایران به دست خارجیان افتاد. ناصرالدین
فرزندان اشراف نیز از خشونت شدید پرهیز نداشت.  بود که حتی نسبت به درباریان و

زاده قصد تأسیس کلوپ کردند و تقاضای آنرا به شاه  ای از جوانان اشراف که عده هنگامی
اند. دیگر از این  ( غلط کرده)جوانانعرضه داشتند شاه عبارتی نزدیک به این نوشت: 

  .فضولیها نکنند. محرکین را معلوم کرده تنبیه سخت نمائید
 نویسد: االسالم می ناظم

شاه راپورت دادند که شبها جمعی در محلۀ سنگلج چند سال قبل به ناصرالدیندر »
کنند. پادشاه جمعی را  در یک خانه اجتماع کرده و در امر مملکت و اصالح مذاکره می

را خواهان را که دور هم نشسته بودند مأخوذ و شبانه آنها  هفت نفر از اصالح ـفرستاد شش 
ریختند و  به حضور پادشاه بردند. چاهی که در اندرون حفر کرده بودند که برف در آن می

یا برای همین جور کارها مهیا بود، سنگ سر آنرا بر داشته مأخوذین را در آن چاه 
انداختند آنوقت خود پادشاه تفنگ را به دست گرفته و متجاوز از سی فشنگ از پی آنان 
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را هر کدام یک  حاضرینالسافلین رساند و  خود زودتر آنها را به اسفلفرستاد که به اعتقاد 
  .140.«اشرفی انعام داد برای شکرانۀ موفقیت بر قتل آنها..

ناصری بسیار معمول بوده است  ۀر آنرا که در دوریکه این جنایات و نظا هنگامی
شویم. شاه و  یشنویم به نقش روحانیون در مقابله با استبداد دربار بیشتر واقف م می

ساختند. سرانجام  ها نابود میحکومتی هزاران نفر را در سیاهچال درباریان و دستگاه
شاه پسر او  دست یکی از همان رنجدیدگان کشته شد. مظفرالدینه شاه بناصرالدین

ی بودند. در بدو أشخصاً مردی مالیم طبع بود لکن درباریان همچنان مستبد و خودر
شیخ احمد روحی و میرزاآقاخان کرمانی و حاجی  ؛طلبان اصالح سلطنت او سه نفر از

زیستند بازداشت شده و تحویل ایران  یرالملک که در عثمانی میبمیرزاحسنخان خ
 گردیدند که در تبریز مخفیانه اعدام شدند.

در طی سلطنت این شاه ایران بیش از پیش در دام استعمار بیگانگان درمانده شد. 
فروخت و بار  کرد و به بهای آن استقالل مملکت را می استقراض می شاه پیاپی از روس

کرد. مالیمت طبع شاه نه بر اثر انسان دوستی بود زیرا  سفر بسته در اروپا سیاحت می
بود و خود جرأت نداشت گریبان خود را از دست  رده علیل و ذلیل دست درباریان نامب

 ۀکه مبارز وشد. هنگامیایشان رها کند چه رسد که در آزادی مملکت بک
الدوله هر چه خواست از کشتار و تبعید و غیره کرد بدون  خواهی پیش آمد عین مشروطه

جریانات بگذارد. درباریان مرتجع معذالک ارج چندانی به کوشش  ۀاینکه شاه را در هم
انگلیس تسلیم به صدور فرمان شدند. لکن با تخت  ۀمردم و علما نگذاشته با توصی

 ،تحقق مشروطیت ،و سخن کوتاه ،علی میرزا و پیشرفت کار مجلسمحمدنشستن  
 .سیاهی پوشاندکریه خود را نشان داد که تاریخ را به  ۀارتجاع دربار آنچنان چهر

طلبان طبقۀ متوسط که به اهمیت نقش دربار در میدان مبارزه واقف بودند شاه و  اصالح
سالم صورت  اال دادند. ناظم رض قرار میدربار را بعنوان مهمترین سنگر ارتجاع مورد تع

کند که قبل از شروع فعالیت وسیع مردم انتشار یافته بود. ما قسمتی از  ای را ذکر می شبنامه
 کنیم: آنرا ذکر می

فرمائید این خرابی از جانب خدا نیست پس از جانب  ـ پس شما که می س»
 کیست؟
وس را به چند نفر دزد راهزن ـ تقصیر از شاه است که مال و جان سی کرور نف ج

خدانشناس جاهل داده که این اشخاص با این یک مشت مردم درماندۀ اسیر ذلیل هر 
کنند نه مال از برای مردم مانده و نه جان و نه عرض و نه ناموس.  نمایند می چه اراده می

 نمایند. یک مشت استخوان این مردم فقیر و ذلیل را همه روز در آسیاب ظلم خرد می
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نماید  کند اما چون ظالم را مسلط بر مظلوم می هر چند سلطان خود به شخصه ظلم نمی
 .141 «ناچار زشتی امر مستند به او خوهد بود...

نامبرده نه فقط تمایل  .شاپشال مربی روس خود بود ۀپرورد محمدعلی میرزا دست
 ۀر طی دوربود. د ل اخالقی میایهمه گونه رذدارای شدید به استبداد داشت بلکه 

آوری مال دریغ نداشت. شوستر  والیتعهدی از سرقت گرفته تا قتل و تاراج برای جمع
 نویسد:  شاه میراجع به محمدعلی

ترین جانور  آبرو و موذی شاه قاجار شاید شخص جوان و گمراه و بیمحمدعلی»
یای قرنهای عدیده بود که تخت سلطنت ایران را ملوث ساخت. از ابتدای اقتدارش رعا

شمرد و به سبب داشتن معلم روسی بدذاتی، برای  عزتی و حقارت نظر می خود را به بی
الحکومه و آلت اجرای مقاصد  پایمال و لگدکوب کردن حقوق ملت به سهولت تمام نایب

شوستر جز اینکه نقش دربار را منحصر به . 142«دولت روس و سفیرش در ایران شده بود
 گوید.  سازد بقیه را صحیح میمیرزا می بدیهای محمدعلی

شاه از حاکمیت خود دفاع این دربار و هیئت حاکمۀ ایران بود که در لباس محمدعلی
ساخت و دست توسل به سوی قزاقان کرد و ملک و ملت را لگدکوب استعمار می می

شاه به بهترین شکلی با جریان ارتجاعی زمان خود کرد. محمدعلیو لیاخوف دراز می
خواست  شد. محمدعلی می. نامبرده از نخست برای سرکوبی ملت آماده میشتتوافق دا

ای بضرر  کامل سلطنت کند و چون مجلس الیحه خودرائیهمچون پادشاهان قبل از خود با 
این الیحه را که بردند در بیرون در میان »عمل کرد: ال اختیارات او تصویب کرد او چنین عکس

ه فرستادگان ننموده و الیحه را گرفته و نخوانده بلکه خود به شد شاه پروائی بمردم گفته می
این کشور را پدران من با  " درون رفته و وزیران را به آنجا خواسته و خشمناک چنین گفته

شادند. من نیز پسر همان پدرانم و کشور را دوباره با شمشیر خواهم گشاد. چنانکه گشمشیر 
شناسم. تا دوباره تاج و تخت را  من نیز خود را پادشاه نمیدارند انجمنها مرا از پادشاهی برمی

 . 143«"بدست آورم
خواست علیرغم تحوالت زمان خود از منافع  موجودی که می ۀچنین است اندیش

د لیبارأی که چنین به شمشیر پدرانش می ای فاسد دفاع کند. همین موجود خود طبقه
روبرو شد چون روباهی مکار به مجلس توپخانه با مشت مردم  ۀاو در واقع ۀچون توطئ

کنم که تا جان امروز در حضور شما به کالم الهی سوگند یاد می»گوید: آمده چنین می
در بدن دارم آنچه مقدور است با ملت و مجلس خود همراهی کرده خائنان را به آستان 

خدا سلطنت راه ندهم و جد و جهد در حفظ سرحدات و اجرای قانون نموده به خواست 
 . 144«ایران را چنان امن و آرام سازم که اسباب رشک جهانیان گردد
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شاه دیگران هم پیش گرفتند. هنگامی که دربار این روشی است که پس از محمدعلی
ها محسوب  رهنگ لیاخوفس« شمشیر پادشاهان ایران»س بود ایران وابستۀ استعمار رو

 را در ایران حفظ کرده است.شد و بعدها نیز پول و دست خارجی این عناصر می
شاه عزم خود را اوایل دسامبر همچه معلوم شد که محمدعلی»نویسد:  شوستر می

جزم نموده مجلس را خراب کند. برای انجام این قصد دو دسته قشون داشت. بریگاد 
نفر و در تحت فرماندهی و حکم  1800تا  1200معروف قزاق که جمعیتشان از 

طرف دولت مشارالیها برای انجام این خدمت مأمور و لکن  منصبان روس و از صاحب
بگیر از خزانه دولت ایران بودند و جماعت غیرمنظمی هم از طبقۀ نوکر و مهتر و  مواجب

 ۀایران بواسط افواجقاطرچیهای خود شاه به انضمام رجاله و اراذل حریص پایتخت. 
کرده بودند که هیچکس  تنزل به حضیض گمنامیپروائی و مصادر امور جنگ چنان  بی

کابینۀ ناصرالملک را که  ءکرد. پانزدهم دسامبر شاه اعضا آنها را قابل اعتماد تصور نمی
الوزراء هم  تازه همان اوقات مستعفی شده بودند طلبید. و آنها را جبراً توقیف و رئیس

هیئت  ( بنفع1326ول اال جمادی 23. این است نیروئی که در تیر ماه )145«جزو آنها بود
حاکمه و استعمار در ایران کودتا کرده مجلس شورای ملی را تخریب و به دنبال آن 

 بخش تاریخ ایران ساخته است.  دیخواهان را زینتاخون آز
این کودتا را مستشاران روسی شاه تنظیم  ۀجای خود خواهد آمد نقشه چنانکه ب

از آنجا دستور عملیات را  کردند و به پطرزبورگ و فرماندهی ماوراء قفقاز اطالع داده
علت ضعف نفوذ در دربار ایران خواستار محدودیت ه گرفتند. دولت انگلیس که همواره ب

خود عمالً دفاع کرده  خسنقدرت دربار بود در اینجا سکوت کرده از منافع رقیب هم
 است. 

امروزه »نماید:  محمدعلی میرزای کودتاچی عمل خود را چنین توجیه می
چون ایجاد "الوزراء نوشت:  پائین را به مشیرالسلطنه رئیس "دستخط"رزا محمدعلی می
ها و ناطقین به کمک آنها  نظامنامه اسباب هرج و مرج شده بود و روزنامه انجمنهای بی

نزدیک بود رشتۀ انتظام مملکت را برهم زنند و چون زمام امور در تحت قوۀ مخصوص ما 
چه خواستیم از فسادات آنها جلوگیری کنیم و  در دست معدودی از عقال باید باشد هر

انجمنها را به وظائف خود بیاوریم بواسطۀ حمایت مجلس از آنها ممکن نشد تا آنکه برای 
برقرار کردن نظم و آسایش عموم که از طرف باریتعالی به ما تفویض شده است 

ی از اشرار ا خواستیم مفسدین را دستگیر نمائیم و مجلس از آنها حمایت نمود و عده
ناریه مجلس را پناهگاه قرار داده در مقابل قشون دولتی سنگر بسته بمب و نارنج و آالت 

استعمال کردند. ما هم از امروز تا سه ماه دیگر مجلس را منفعل نموده پس از این مدت 
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دوست منتخب شده با مجلس سنا، موافق قانون اساسی، وکالی متدین ملت و دولت
 .146«ده مشغول انتظام گرددپارلمان مفتوح ش
شاه پس از حمله به مجلس و قتل آزادیخواهان و غیره هنوز ناچار است محمدعلی

دانست که پس از آن مکرر این مجلس  از مجلس و قانون اساسی گفتگو کند. بیچاره نمی
ای از قانون اساسی بر زبان نخواهند  را برای مدت نامحدود تعطیل خواهند کرد و کلمه

خان خود به شرف و قانون متکی نبود نس شاه بیش از همکه محمدعلی در این آورد.
ساخت پس از آنهمه جنایت در شکی نیست بلکه نیروی مردم بود که او را مجبور می

 حالت غلبه از قانون دم بزند.
چون تبریز در مقابل توطئه و فشار شاه و درباریان و استعمار پایداری کرد شاه به 

ابکاری به متوسل شد تا این آتش را خاموش کند. عوامل خود را برای خرل یتمام وسا
السلطنه و... متوسل شد و سرانجام چون  خان و شجاع نظام اقبالتبریز فرستاد. به رحیم

نویسد:  اینان کاری از پیش نبردند موجبات تجاوز قشون روس را فراهم آورد. کسروی می
التجارۀ بازرگانان روس و خارجی مقدمۀ دخالت  شجاع نظام با بستن راه و گرفتن مال»

 .147«روسیان به ایران را فراهم آورد
پس از ورود سپاه شمال و جنوب به تهران محمدعلی چاره جز پناهیدن به آغوش 
اربابان خود ندید و به زیر پرچم روس و انگلیس پناهید. سفیران دو دولت استعماری از 

رداران سپاه ملی گفتگو کردند. ایشان از منافع منافع شاه فراری دفاع کرده با س
سالمت از ایران خارج کردند ه محمدعلی و لیاخوف یکجا بحث کرده عوامل استعمار را ب

فقیر ایران تحمیل کردند. ولی کار به  ۀبر خزان ،صورت سالیانه برای اوه و مبالغی گزاف ب
یروی ارتجاع را بسیج کرد. محمدعلی یکبار دیگر به ایران تاخت و ن .اینجا تمام نشد

 سرانجام مغلوب و درمانده باز به خاک روسیه پناهید.
خواهی به خود  پس از استقرار مجدد مشروطیت، درباریان عموماً رنگ مشروطه

گرفته وارد صفوف ملت شدند و در فساد نهضت ملی کوشیدند و سرانجام بهرۀ آن 
ست در زیر این عنوان اشاره شود نصیب ایشان و اربابانشان شد. موضوعی که الزم ا

شاه به صورت کوشش  اختالف درباریان و شاهزادگان است که در دورۀ محمدعلی
 بستگی داشتشد و مسلماً با بیگانگان ساالرالدوله برای تصاحب تاج و تخت عنوان می

 شاه همچنان بر جای ماند. لکن محمدعلی

که شاه همواره مترصد اعمال او بود. از  شاه استالسلطان با محمدعلی دیگر، اختالفات ظل
خواهی اختالفات  شد و به عنوان ملت طرف این جناحها گاهی در صفوف ملت دست رسانده می

های  ساخت. در واقعۀ کودتای بمباران مجلس به تحریک و اشارۀ شاه خانه خود را نمایان می
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لطان را نیز تاراج کردند. الس السلطان و ظهیرالدوله شوهر خواهر ظل الدوله پسر ظل جالل
اند از  اینکه گفته»نویسد:  کرد. کسروی می ظهیرالدوله در این هنگام در گیالن فرمانداری می

شد گلوله به قزاقان اندخته بودند و یا پسر ظهیرالدوله  آنجا بر پا می که در "اخوت انجمن"
 .148«بود دروغست )ظهیرالسلطان( از آزادیخواهان می

ایران از فئودالها و خوانین  ۀهیئت حاکم ن مبحث چنین شد:ۀ سخن ایخالص
یافت و دربار و دولت و شاه نمایندگان این هیئت بودند و با استعمار متحد و  تشکیل می

 نمودند. متفق گشته نهضت خلق را سرکوب می
 خریداریاستعمار روس در دربار و شاهان نفوذ قاطع داشت و انگلیس سعی در 

نفع خود و علیه ملت ایران ه کرد و هر دو دولت در موارد حساس ب رجال درباری می
استعمار چنین است که چون از جانب ملت خطری برای  ۀکردند. چنانچه شیو عمل می

و  با کمگذرد و منافع و حاکمیت خود حس کند از اختالف و کشمکش بر سر منافع می
  سازد. معامالت خود را تمام کرده ملت را منکوب می ،بیش

 در مبحث آینده از این موضوع بیشتر بحث خواهم کرد.
 

 نقش استعمارگران در انقالب مشروطیت ایران
دربار روس بود. رجال مستبد ایران بستگی به روس  ۀنشاند دربار ایران دست

سیاست تزارها  ۀالحمای داشتند. بنابراین بجز موارد استثنائی دولت و حکومت ایران تحت 
طلب ایران به انگلیس توجه داشتند و دولت انگلیس  اف اصالحشد. اشر محسوب می

کرد. عالوه بر مداخالت سیاسی دول استعماری سیاست مخالفت با دربار را تأیید می
تجاوزات نظامی ایشان موجب شکست قطعی انقالب ایران شد. بنابراین این باب را به دو 

ماری در ایران خواهم گفت و کنم. در مبحث اول از سیاست دول استع مبحث تقسیم می
 را مورد بحث قرار خواهم داد. در مبحث دوم تجاوزات و مداخالت نظامی ایشان

 
 نقش سیاسی و اعمال نفوذ دول استعماری در انقالب مشروطیت

در بخش اول این رساله در فصل امتیازات خارجی دیدیم که چگونه دولت انگلیس 
شود و با امتیاز رژی  از رویتر و تلگراف و غیره میموفق به اخذ امتیازات جالبی چون امتی

رزبورگ را تخورد. نقش سیاست پ چگونه حیثیت سیاسی و اقتصادی این دولت لطمه می
زنند و برای  نیز مشاهده کردیم که چگونه سنگ ایران دوستی به سینه می

سفیر  ،نن دیپلماسی تهراداشود و در می سالمها از طرف تزار مدال فرستاده میاال حجت
از آن پس دولت تزاری  .انگیزد دولت نامبرده چگونه دول اروپائی را علیه انگلیس برمی
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سیاست خود  رگزب ۀقرض نتسلط بیشتری در میدان سیاست ایران یافته و با دادن اولی
گیرد و اشراف  دهد. دربار زیر نفوذ مطلق روسها قرار می ت حریف برتری میسرا بر سیا

 و رایند. در همان فصل ارقامی از بازرگانی ایران و روسیه ذکر شدگ جانب روس میه ب
ضرر ه چگونه بازرگانی ایران با روسیه ب 1905تا  1895دیدیم که ظرف مدت ده سال 

گذارد. از طرف دیگر سیاست استبداد دربار ایران با مشی  انگلستان رو به ازدیاد می
  حکومتی تزارها و دولت روسیه مطابقت کامل داشت.

آمدند  طلب بشمار می اشرافی که خواستار اقتباس از تمدن اروپائی بودند و اصالح
طرف حریف سیاسی دولت روسیه یعنی انگلستان داشتند. دولت ه اغلب گرایش ب

کوشید.  انگلیس با روش حکومتی خود )مشروطیت( در جلب گروهی از اشراف ایران می
تمام اصول انسانی را لگد مال کرده بود همین دولت که در مستعمرات افریقائی و هند 

بزرگ  پایگاه خود از سیاست تضعیف دربار یعنی حریف خطرناکدر ایران برای مقابله با 
 کرد.  تزارها پیروی می

ای بود که دولت انگلیس قبل از  حربه ،مشروطیت ایران با توجه به ضعف اصولی آن
بالً دولت تزاری سیاست کرد. متقا نشاندن حریف استفاده می از آن برای عقب 1907سال 

امان به صف  قید و شرط از استبداد دربار و رجال مستبد را پیش گرفته بی جانبداری بی
قرارداد  یاین طرح کلی سیاست دو دولت استعماری قبل از امضا .تاخت آزادی می

خود پس از آن انگلیس به نفع روسیه در ایران سکوت کرد و از مرزهای نفوذ بود.  1907
یزرع برای حفظ  چند صد کیلومتر عقب کشیده در تقسیم ایران فقط به دیوارهای لم

 داد. مستعمرات خود اکتفا کرد. همچنین به توسعۀ فعالیت نفتی خود در جنوب ادامه می
دوم  ۀدوردر طی تا جنگ اول جهانی سیاست دولت انگلیس بطور کلی چنین بود: 

خواهی بر قامت  را که لباس خوشدوخت مشروطهاشرافی  آراممجلس انگلستان بصورت 
گرفت و در فساد و انحراف انقالب ایران با تمام قوا  خود پوشانیده بودند در آغوش می

کوشید. انگلستان خواستار مشروطیت صوری ایران بود و از هر نهضت واقعی و  می
س سیاست استعماری انگلیجنبش خلق بیم داشت. زیرا چنین نهضتی نه تنها با 

 .رفت چون آتشی در انبار پنبه بشمار می جنب مستعمرۀ هنددر  موافقت نداشت بلکه
، انگلستان در فساد مجلس دوم و انحراف و ناکامی انقالب مشروطیت کوشید و در آن پس

موفق شد. هنگامی که روسیه دچار انقالب شد و ایران ماند و استعمار انگلیس، در آن 
ل وطنخواه چقدر نسبت به نوکران سرسپردۀ انگلستان اندک هنگام دیده شد که تعداد رجا

 عملمورد  1919است و سیاست انگلیس چگونه طرح نابودی استقالل ایران را در قرارداد 
 های این سیاست خواهم پرداخت. در صفحات آینده به ذکر شواهد و نمونهقرار داد. 
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 سیاست روسیۀ تزاری در ایران
رفت. چون نهضت مشروطیت در  ولت روس بشمار مید ۀمستعمر هکشور ایران نیم

مجموعۀ  شاه خفه کند.ایران آغاز شد در همان اوان کار توصیه کرد که این نهضت را 
نیروهای مخالف مانع ایجاد این خفقان در ایران شد. در آن هنگام تزار تازه از زیر بار 

از شکست انقالب را کرد و در قلمرو خود دیکتاتوری بعد  کمر راست می 1905انقالب 
برای منصرف  ورزید. کرد. بنابراین با هر نوع جنبش خلق در ایران دشمنی می حاکم می

از )نویسد  االسالم می از خرج کردن دریغ نداشت. ناظم ،ساختن رهبران انقالب
خرج کردن روس و انگلیس و دلسوزی آنها برای ما از روی چه »...  :(گفتگوهای انجمن
 منهمپول دادن انگلیس و روس را به بعضی "ذوالریاستین فرمود  مأخذ است. جناب

. ـ نگارنده گفت: من از جاهای دیگر "ام. لیکن معلوم نیست واقعیت داشته باشد شنیده
دانم که در چند شب قبل از این هزار  اطالعی قطعی ندارم و لیکن بطور قطع و یقین می
اند و جنابش فرموده است این هزار  تومان از طرف روسها برای آقای طباطبائی برده
برده شده است. آقای طباطبائی  یکتومان از طرف روسها به توسط ملک و رشیدب

دهند که من بر نفع آنها اقدامی کنم این امری است  فرموده است اگر این پول را می
دهد که در مقام ضرر  محال و اگر باید بر ضرر آنها اقدام کرد که هیچ عاقلی پول نمی

دهنده خرج شود... پس چگونه من ملت خود را گذارده از دشمن ملت خود پولی را که 
که از اشخاص درست و  رشیدبیکدهند قبول کنم...  دانم به چه قصد به من مینمی

به اجداد  طاهرینت قسم است که اگر این پول نجس را "کند.  می عرض صحیح بود
شد من  اش می شد و سلب عقیده ص میاخال قبول کرده بودی اول کسی که به شما بی

 .149«..."بودم
روسها چون از اعمال نفوذ در رهبران مأیوس گردیدند یکسره در مقابل انقالب 

های شاه علیه  کرد. در توطئه را تحریک به بستن مجلس میشاه محمدعلیتزار  .ایستادند
جلس اول اول قرار داشت. طی م ۀشال و لیاخوف در درجپمجلس نظر سفیر روس شا

بین روس و انگلیس انجام شد. این قرارداد عمالً استقالل ایران را ملغی  1907قرارداد 
 ساخت.  می

ـ ششم شهریور و  که اتابک اعظم را در تهران ترور کردند )سی و یکم اوت هنگامی
رزبورگ رسید. این ت( این قرارداد به امضای نمایندگان دو دولت در پ1325رجب  22

لی بود که اتحاد دولت را علیه آلمان یشد و از جمله وسا لتین منعقد میقرار بین دو
ساخت در همین زمان قراردادهائی در باب افغانستان و تبت که مورد اختالف  فراهم می

 دارد:  قرارداد چنین اشعار می طرفین بود به امضاء رسید.
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ه و استقالل ایران نظر به اینکه دولتین انگلیس و روس متفقاً متعهدند که انتگریت»
محض آنکه صمیمانه مایل به حفظ نظم در تمام نقاط این مملکت و را مراعات نمایند و 

باشند و مایلند که برای تمام سایر ملل بالسویه حقوق تجارتی و  آمیز آن می ترقی صلح
ترتیب  ۀصناعتی همیشه برقرار بوده باشد و چون هر یک از دولتین مذکور نیز به مالحظ

فیائی و اکونومی اهتمام مخصوص در حفظ امنیت و نظم بعضی ایاالت متصله و یا جغرا
مجاور ایران به سرحد روس از یکطرف و به سرحد افغانستان و بلوچستان از طرفی دیگر 
دارند، برای احتراز از هرگونه علل و اسباب حدوث اختالف نسبت به مصالح خودشان در 

 فصول ذیل با یکدیگر اتفاق نمودند: الذکر ایران به موجب ایاالت سابق
شود که در آنطرف خطی که از قصر شیرین از  فصل اول ـ دولت انگلیس متعهد می

از سرحد ایران منتهی و سرحد روس و افغانستان ای  راه اصفهان و یزد و خلیج به نقطه
دیگر دولت  نماید برای خود یا کمک مادی به رعایای خود یا معاونت اتباع را تقاطع می

تیکی یا تجارتی از قبیل امتیازات راههای آهن و یلودرصدد تحصیل هیچگونه امتیاز پ
 سایر راهها و بانکها و تلگرافها و حمل و نقل بیمه و غیره برنیاید.

فصل دوم ـ دولت روس هم متعهد است که در آنطرف خطی که از سرحد 
شود برای خود  عباس منتهی میافغانستان از راه قازبک و بیرجند و کرمان رفته به بندر

یا کمک به اتباع خود  یا معاونت به رعایای دول دیگر درصدد تحصیل هیچگونه 
امتیازات پولیتیکی یا تجارتی از قبیل امتیازات راههای آهن و سایر راهها و بانکها و 

 من  تلگرافها و حمل و نقل بیمه و غیره برنیاید و نیز دولت روس متعهد است که وجهاً
الوجوه به هیچ وسیله در اوقاتی که دولت انگلیس در مقام کمک به مطالبۀ این قبیل 

آید ضدیت ننماید و مسلم است که اماکن مذکوره در  امتیازات در نواحی مزبوره بر می
یل امتیازات صفوق جزو نواحی است که در آنجا دولت روس متعهد است که در مقام تح

 برنیاید.  ۀ فوقمذکور
شود که بدون اینکه قبالً  با دولت انگلیس  ـ دولت روس متعهد میفصل سوم 

هیچگونه امتیازی که به رعایای انگلیس در نواحی ایران  امشاوره و تفهیمی شده باشد ب
مابین خطوط مذکوره در فصل اول و دوم داده شده ضدیتی نکند و دولت  واقعه فی

رعایای روس در همان نواحی ایران مین نحو در باب امتیازاتی که به ه انگلیس نیز به
داده شده است متعهد است تمام امتیازات موجود حالیه در نواحی مذکوره در فصل اول 

 «.و دوم هم بحال خود برقرار خواهد بود
دولتین حتی الزم ندانستند که دولت ایران را از انعقاد چنین قراردادی مطلع 

نکرده ولی جواب دادند که این پیمان  مجلسیان نیز اول اهمیت موضوع را درک .سازند
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به خود روس و انگلیس مربوط است و ما خود را در دادن و یا ندادن هر پیمان مختار 
از طرفی با انعقاد این پیمان ماهیت انگلیس تا حدود زیادی معلوم آزادیخواهان  .دانیم می

ل مشروطیت را گردید. سرانجام دولت روس با اتکاء به موافقت انگلستان فرمان تعطی
صادر کرد و لیاخوف مأمور اجرای آن شد. اقدامات قزاقان و لیاخوف را در مبحث آینده 

ل از فرماندهی یترین مساگویم که لیاخوف حتی در جزئی خواهم نوشت. همینقدر می
گرفت و سفارت روس نیز در تهران از نظر داخلی با قزاقان در حال قفقاز دستور می

هر دو سفارتخانه از وقوع توطئه اطالع داشتند و با آن موافقت رقابت بود. بهرحال 
 داشتند. 

پس از سقوط مجلس روسها در جنگهای تبریز از دادن اسلحه و قشون و اعتراضات 
که سپاه شمال و  معذالک هنگامی .کردندننظامی  ۀو سرانجام مداخلامتناع  دیپلماتیک

سخت به  شاهمحمدعلیدستگاه  د ایشان برای حفظمآجنوب بسوی پایتخت پیش می
ها نیز )طبق قرارداد( از ایشان پشتیبانی کردند. پاولوویچ  تالش افتادند و انگلیس

کند. حکومت نامبرده با مراجعه فکر بکری به کلۀ حکومت تزاری خطور می»نویسد:  می
به مجتهدین نجف در خواست کرد ترتیبی پیش آید که از خونریزی و برادرکشی 

ادوارد »شود. پیام مزبور برای ارسال به مجتهدین تهیه شده و به تصویب خودداری 
را که بایستی مجتهدین مقدس اسالمی « فتوائی»رسد. دو دولت کافر مضمون می« گری

ماه مه از راه  31خطاب به مردم مسلمان ایران صادر نمایند دیکته نمودند... این سند در 
ز بعد حکومت تزاری بدون این که منتظر نتیجۀ بغداد ارسال شده است. رو واستانبول 

تهدیدات و راهنمائیهای نمایندگان روس و انگلیس شود... به بعضی تدابیر نظامی 
ای سرباز  شود یعنی یک دستۀ پانصد نفری قزاق و چهار عراده توپ و عده متوسل می

. سفرای روس و رسد.. فرستد... پانزدهم ژوئیه این نیرو به قزوین می پیاده به قزوین می
خواهان مضطرب شده و نمایندگانی به پیش فرماندهان  انگلیس از حرکت سریع مشروطه

چرچیل و رمانوفسکی  نمایند. هر دو اردو فرستاده تقاضای توقف نیروهای انقالبی را می
شوند.  سپهدار اعزام می ستوک و برانوفسکی نیز به ستاد رجمیبه قرارگاه سردار اسعد و 

 .150«توانند کاری صورت دهند دگان نیز نمیاین نماین
نویسد که در کشمکش مجلس و دربار قبل از کودتا نیز چنین کوششی  کسروی می

در  دوهارتویک شد از جمله مسیو های روس و انگلیس اعمال می از طرف سفارتخانه
این ما به نمایندگی از دو دولت دوستدار ایران بیمناکی »گوید:  مالقات وزیر خارجه می

دهیم این راه پایان بسیار بدی  دارد به شما آگاهی می راه را که کشور ایران در پیش می
خواهد داشت. امیدمندیم شما به نام وزیر خارجه )مشیرالدوله( همکاران خودتان و 
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نویسد که سفیر  براون در همین موضوع می .«مجلسیان را از بیمناکی این راه آگاه کنید
جان شاه ایمنی نمانده برای چه مردم، نوکران و بستگان او به »روس گفته است: 

گردانند؟  کند از او دور مینگهداریش می سگ پاسبانبخصوص امیربهادر را که همچون 
خواهند شاه را از شاهی بردارند. ما چنین چیزی را  خود گذشته می مرزانجمنها از 

بود به کارهای ایران  تحمل نخواهیم کرد و در اینصورت دولت روس ناگزیر خواهد
کند که سپس  . نامبرده اضافه می«مداخله کند و این به کمک دولت انگلیس خواهد بود

نمایندگان مجلس و  میهای سفیر روس در خا سفیر انگلیس نیز در تأیید گفته
شاه شکست خورد و اربابان او و سرانجام محمدعلی .بدرفتاریهای انجمنها مطالبی گفت

د مسئولیت را برعهده گرفته به نمایندگی شاه و نیروهای شکست ایشان خو یشرکا
بایست پس از  ایران که قاعدتاً می ۀخورده به مذاکره با آزادیخواهان پرداختند دولت تاز

آنهمه جنگها شایستگی بیشتری داشته باشد بعلت نفوذ عناصر مرتجع ضعیف و زبون در 
از  چار بود و ناچارع مالی وخیمی دوضه ب ازهروس و انگلیس بود. دولت ت ۀزیر سلط

میلیون منات وام  پنجاستقراض از دول انگلیس و روس گردید. دولت تزاری در مقابل 
این شرط را تحمیل کرد که برای فرماندهی نیروی ژاندارم در شمال ایران باید افسران 
 روسی استخدام شوند. آزادیخواهان برخالف اشراف سازشکار در مقابل این شرایط

ط پیشنهادی روس و یدر دفاع از شرا تایمزمقاومت کردند بهمین مناسبت روزنامه 
ایرانیان نیست. مسئله  مردنموضوع بر سر قبول افسران روس و یا »نویسد:  انگلیس می

توانند ادامۀ حیات دهند؟ بدون  بر سر آنست که آیا بدون افسران روسی ایرانیان می
شود؟  ن.  افسران روسی و پول به کجا داده میافسران روسی یعنی بدون پول ماند

 .151«خودداری از قبول افسران روسی، عبارت از صرفنظر کردن از پول است
اند و هم اکنون نیز در کشور ما  این سیاستی است که همواره دول استعماری داشته

مشروطیت نیز  جدیدگردد باری در رژیم  اعمال می قایعاه سال از این وجپس از پن
شرمانه و توقف این نیروها در ایران و عملیات بی .یروهای روسی در ایران باقی ماندندن

حتی در مجلس دوم هنگام  .قانونی آنان مردم را نسبت به آینده بیمناک ساختغیر
وحشت مردم و مجلس از باقی ماندن نیروهای روسی در ایران منعکس شد و  ،افتتاح

در همان  .اند از ایران خارج شوند نانچه قول دادهاظهار امیدواری شد که این نیروها چ
جواب داد: چنین نیت بابه این اظهار تأسف با کمال عص« نوویه وریا»زمان روزنامه 

تواند نه تنها تواند نطق و خطابه به هم ببافد در عین حال نمی ایران می حکومت»
را تأمین کند. اهالی  آسایش و امنیت داخلی، بلکه جان و مال اتباع خارجی مقیم ایران

بیطرف و ساکت ایران اردوی روس را نه با تشویش و کدورت بلکه با امتنان و تشکر 
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ای نسبت به روسیه  اند. بنظر ما نطق رسمی دولت ایران عمل خصمانه استقبال نموده
 .152«شود تلقی می

ار استعم ۀکه یکی مقهور دیگری گردید و زیر سلط ،امنیت روابط دو دولتدربارۀ 
 نویسد:  شوستر می ،باشد ترین حقوق خود نمی قادر به دفاع از مسلم

از یکطرف ورود آن افواج )سپاه روس( و از طرف دیگر اغتشاشات محلی که »
همیشه اضطرابات پولیتیکی را در دنبال داشت، چنانچه در ظرف چهار سال گذشته در 

طه تحمیل گردید. در ایران مشهود گشت، اشکاالت فزایندۀ تازه به سلطنت مشرو
خان به اردبیل که در شمال ایران است آن دزد معروف یعنی رحیم 1909سپتامبر 

حمله برده و دولت روس حرکت او را فوراً اسباب بهانۀ خود برای آنکه افواج زیادی به آن 
( 1328)پانزدهم محرم  1910حدود بفرستد قرار داد... لکن بیست و چهارم ژانویه 

خان بطوری محصور خان بودند رحیمار و با قشونی که در تحت فرمان یفرمبواسطۀ اقتد
دولت روس به مخالفت و  شد که راه فرارش منحصر به عبور از سرحد روسیه بود.

استنکاف صریح با مادۀ چهاردهم عهدنامۀ ترکمانچای راه داد که داخل روسیه شده و از 
( همانجا بود و پس از 1329)محرم  1911تعاقب قشون محلی محفوظ بماند و تا ژانویه 
( عساکر روس اهالی قریۀ 1329)صفر  1911آن دوباره به تبریز مراجعت نمود. در فوریه 

را که در حدود آستارای ایران واقع است قتل عام و شصت نفر را که زنان و اطفال وارمیش 
تباع روس صدها از خودسریهای مأمورین و ا. 153 «هم جزو آنها بوده مقتول نمودند...

آلودی رخ داد  شوال یک داستان ننگ 9آبان مطابق  24روز »...  :توان ذکر کردنمونه می
های  دوچی در جلو مغازهچگونگی آن که کاظم دواتگراوغلی با سه تن از لوتیان دیگر 

 مجدالملک با تپانچه تیراندازیهائی کردند و اکبروف نام، آموزگار دبستان روسی، را کتک
آنکه پرسشی در آن باره  بیخمی کردند. این آگاهی چون به کنسول روس رسید زده ز

قزاق روس  از والیگری یا از انجمن کند و یا یک آگاهی دهد در زمان با بیست و پنج تن
سوار گردیده بیرون تاخت و دستور به بستگان روس فرستاد که هر کس تفنگ و ابزار 

ید آوردن جنگی در میان تبریزیان و بستگان خود را برداشته بیرون آید. خواستش پد
 . 154«بود روس می

بود  روس در زرگنده پناهگاه ارتجاعیون  ۀسفارتخان شاهمحمدعلیمدتها پس از فرار 
های روس و  بطورکلی نه فقط اطراف سفارتخانه .که در آن تحصن اختیار کرده بودند
دولتهای خارجی محسوب  ۀتبع شد بلکه افراد نیزانگلیس جزو قلمرو ایشان محسوب می

متوسط وابستگان و  ۀای از مردم بخصوص اشراف و بعضی افراد طبق عده .شدندمی
شدند و با استفاده از حق کاپیتوالسیون در  دول استعماری محسوب می ۀالحمای تحت
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 ۀانگلیس و اهالی زرگنده تبع ۀتبع قلهکدر تهران اهالی  .غارت دیگران پیشقدم بودند
 آمدند. ار میروس بشم
 

 سیاست انگلستان در ایران
سران آزادی و  .کرد اول انقالب از آزادیخواهان جانبداری می ۀانگلستان در دور

 ۀدر واقع .علمای مذهبی به نظر مساعد این دولت در مورد نهضت خود اطالع داشتند
 صنتحتجار به سفارت مراجعه کردند و برای  بهبهانی ۀمهاجرت علما به قم به توصی

دافر انگلیس در تهران به نمایندگی متحصنین با دربار   . شارژجواب مساعد نشنیدند
در تبریز اولین  .کرد و فرمان مشروطیت را او به رهبران نهضت اطالع دادمذاکره می

( مردم در ه1324جلس موقت پدیدار شد )در رجب جنبش که بنا به پشتیبانی از م
میرهاشم برادر خود میرستار را »نویسد:  سروی میک .انگلیس متحصن شدند ۀکنسولخان

به کنسولخانه برد میبود بنام آنکه از بانک پیامی  که از کارکنان بانک انگلیس می
در تهران سفارتخانۀ ما مردم را پذیرفت. در اینجا هم خواهیم "فرستاد. کنسول گفته بود: 

ب چهارشنبه بیست و هفتم این بی خشنودی فهمیدند و ش. آنان از "شود دید که چه می
رجب( در خانۀ میرجلیل )یکی از سیدهای دوچی( نشستی بر پا کردند.  29شهریور )

زاده، میرجلیل )خداوند خانه(،  اکبر مجاهد، میرزاجواد ناصحباشندگان میرهاشم، میرزاعلی
آقا، میرستار، میرربیع، میریعقوب، سیدعلی، مالمحمدعلی میرخلیل، سیدرضی، میرحاجی

بودند. آقامیرباقر پسر  رکانپوری، میرزا نجف قلیخان هشترودی، محمدباقر و برخی دیگر میت
گرفت. آنشب حاجی میرجعفر اسالمبولچی، از کیسۀ خود دررفت کوشش را به گردن می

نمود.  رفتن کنسولخانه خشنودی نمی اکبر مجاهد بههمه را به سگالش نشستند و میرزاعلی
ار همگی آنرا پذیرفتند. فردا پیش از درآمدن آفتاب دو تن بیرون لیکن پس از گفتگوی بسی

آمده آهنگ کنسولخانه کردند. هنگامی که رسیدند کنسول خوابیده بود و چون بیدار شد... 
ما نتوانیم به کارهای درونی ایران "خواست خود را به میان گذاردند. کنسول پاسخ داد: 

پذیرفت ولی اگر بازار ببندد و علما و دیگران نیز بیایند  درآئیم و شما را با این اندکی نتوانیم
 . 155«چون بنام توده است توانیم پذیرفت...
علت نفوذ مطلق روسیه در این ناحیه کمی احتیاط ه کنسول انگلیس در تبریز ب

 .آن وسعت گیرد ۀگیر شده و دامن کرد و از طرف دیگر خواستار بود که نهضت همه می
یش از به در اروپا زندگی کرده و فکر اروپائی کردن ایران را داشتند طلب ک رجال اصالح

سیستم حکومتی خود  ازهمه جا به مشروطیت انگلیس توجه داشتند. دولت مزبور نیز 
 ۀوریهای مستبدی چون روسیتابله با نفوذ امپراقای برای م بعنوان یک امتیاز و وسیله
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ری ایران را خواستار بود یعنی همین کرد. انگلستان مشروطیت صو تزاری استفاده می
ها با وجود نفوذ مطلق انگلیس  مشروطیتی که بعدها در ایران بوجود آمد و در تمام دوره

 کند. ای از آن استفاده می هنوز بعنوان حربه و آنرا محفوظ داشت
ندرت ه در همکاری با روسیه کوشید و ب 1907داد ارانگلستان پس از انعقاد قر

ست از سیاست اون اآن بر ۀاهان را گرفت. گروه لیبرال انگلیس که نمونجانب آزادیخو
اند. ایشان این سیاست را که  مند بوده سخت گله 1907داد ارانگلستان پس از قر

گرفت بضرر دولت انگلیس تشخیص  طلبان قرار می رودرروی آزادیخواهان و اصالح
یر از قبول چنین سیاستی در دادند. حال آنکه مطامع جهانی این دولت او را ناگز می

ایران کرده بود و از سوی دیگر دستگاههای این دولت در ایران از کار باز نمانده سخت 
کاری آمادگی  کوشیدند که در ارگانهای رهبری انقالب که برای سازش و محافظه می

وقتی که »نویسد:  ون میاخود کنند. بر ۀداشتند رسوخ کرده انقالب را تبدیل به حرب
گویند( که ایران کشوری  گویند )که بدبختانه بسیاری از مردم در این کشور می دم میمر

تواند آباد شود مگر با کندی بسیار و بهترین  مانده که به دست مردمش نمیاست عقب
وسیله این است که در دست یک دولت اروپائی، خواه انگلیس یا روس، افتاده در آن 

. این طرز فکر نه فقط به 156«راضی بوده یا نباشندخواهد مردمش  دخالت نمایند. می
داران  گوید نظر سرمایه ن میاوانگلیس بستگی دارد بلکه چنانچه بر ۀرت امور خارجاوز

 اند.  کرده انگلیس چنین بوده است و آنرا تبلیغ می
عنوان یک کشور ه از ایران ب 1907چنانچه مذکور گشت انگلستان پس از قرداد 

قبالً بین دولت روس و انگلیس  .کرد ظ مستعمرات خود استفاده میپوشالی برای حف
ای منعقد شده بود که بموجب آن موافقت کردند که خود از ساختن راههای  معاهده

آهن در ایران خودداری کرده و بطورکلی مانع ایجاد آن در این کشور شوند. ایوانف 
آهن در ایران بود که سعی  راه انگلستان بیشتر به این سبب مخالف ساختمان»نویسد:  می

داشت از نفوذ سایر دول به سوی هندوستان جلوگیری کند و سلطۀ استعماری انحصاری 
خویش را در آن محفوظ نگهدارد. بدین ترتیب ایران بخاطر امپریالیستها از حق ساختن 

 .157«راههای آهن محروم گردید
ای هستان بیمناک بود. جنگانگلیس از سرایت نهضت به هندو ،دوم انقالب ۀدر دور

انگلیس در افریقای جنوبی برای درهم کوبیدن مقاومت مردم آن خطه در مستعمرات 
توانست در تحریک علیه روس در آسیا  نحو بدی اثر گذاشته و انگلستان نمیه انگلیس ب

احتیاط را از دست بدهد. این علت ثانوی سیاست سکوت انگلستان در مقابل اقدامات 
ایران است. از سوی دیگر انگلستان در صفحات جنوبی ایران با خوانین و روسیه در 
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فئودالها مذاکره کرده و در نتیجه عالوه بر ایجاد امنیت در مناطق مورد نظر خود در 
نمایندگان »نویسد:  کوشیده است. ایوانف می تضعیف دربار وابسته به سیاست حریف می

ضعیف ایران از قطعه قطعه شدن کشور و کشورهای خارجی و بخصوص انگلیسها برای ت
کردند. انگلیسها در جنوب ایران از باالی سر  طلبی خانهای فئودال حمایت می تجزیه

ساختند به آنها مستمری  دولت شاهنشاهی با خوانین جنوبی معاهداتی منعقد می
 .158«گذاشتند پرداختند و اسلحه در اختیارشان می می

واستار بود که خوانین و فئودالها در دربار متمرکز در مقابل این سیاست روسیه خ
شده و کالً نیروی ارتجاعی مستحکمی را فراهم ساخته و همچون شاه و درباریان نوکر 

رقیب  گوش تزارها باشند. این سیاستی است که انگلستان بعدها که در ایران بیه حلقه ب
مت متمرکز حلقه بگوش حکوو کار بسته ه ماند بخاطر ایجاد ثبات در حاکمیت خود ب

انگلستان سیاست  ۀوزارت امور خارج .خود را مدتها بدون تغییر و تحول باقی نگهداشت
که در آن هنگام  تایمزکرد.  مجلس تأیید میبه ارتجاعی دربار و روسیه را هنگام حمله 

سخنگوی وزارت امور خارجه بود و از سیاست ارتجاعی اتحاد با روسیه و تقسیم کشورها 
مجلس در قیافۀ »نویسد:  بمباران مجلس چنین می ۀکرد در مورد واقع دفاع می سخت

اش رواداشت نیاز به اصالح کاملتری  واپسین خود بیش از آنچه قصر همایونی درباره
 وار جوالنبنان، حبابآوری در میدان حسن بیان و  داشت چه با شیوۀ غیرعادی شگفت

کوشید که همۀ  سازمان نوین نشان نداده می نمود. ولی هیچگونه لیاقت و برشی در می
کار و افکار را با هم در دست خود گرفته انجام دهد. پا از حد گلیم فراتر نهاده به حدود 

 .159«کرداصحاب تاج و تخت تجاوز می
 ۀو چند روزنام نیوزدیلیو  منچستر گاردیندر بین جراید انگلیس فقط 
کردند. ادوارد  اردوی روس در ایران اعتراض می نۀسوسیالیست به ستمگریهای تجاوزکارا

اعتراضات گروه لیبرال و  .گذاشت گری نخست وزیر کوچکترین وقعی به انتقادات نمی
دست روسها افتاده بود تأثیری در سیاست انگلیس ه گروه ذینفع در اقتصاد ایران که ب

ق یهمچنان عالها بتوانند  نسبت به ایران نگذاشت و فقط موجب این شد که انگلوفیل
 اولدر تاریخ تایمز  ۀآن محفوظ دارند. روزنام ۀخود را نسبت به آن کشور و هیئت حاکم

نویسد:  چنین می ندکه اردوی جنوب و شمال عازم تهران بود هنگامی 1909ژوئیه سال 
اند که هجوم  کنسولهای هر دو دولت به سردار اسعد فرماندۀ بختیاریها خاطرنشان کرده»

ن باعث نارضایتی دو دولت روس ـ انگلیس شده و ممکن است این امر به او به تهرا
ناپذیری وارد سازد.  مشروطیت ایران که مورد عالقۀ تمام سردار اسعد است ضربۀ جبران

شاه هر آنچه توانست اعطاء کرد. مشروطه داد. عفو عمومی داد. قانون انتخابات را امضاء 
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ادوارد گری فرستاده است تا حد سِر فیر انگلیس به همین قانون بنا به گزارشی که سکرد. 
های دیگر انگلیس نیز مقاالت سراپا ساختگی  روزنامه«. امکان قانون دموکراتیکی است

مفصلی در بارۀ ماهیت دموکراتیک اقدامات شاه و خبر اعالم عفو عمومی و همچنین 
 کردند... ل و منتشر میطلبان و فعالیتهای فرهنگی قزاقان جع های راهزنانۀ مشروطه نقشه

 160«سائوت برت»حزب لیبرال انگلیس منعقده در  ۀگری در کنگرادوارد سیاست 
 امتناننماینده شرکت داشتند. صدر کنگره با  1500تصویب رسید. در این کنگره ه نیز ب
خوشبختانه در جریان قضایای دهشتناک ایران مردی چون سر »ملی اظهار داشت که: کا

اعتماد ملل و اقوام تمام دنیای متمدن را به خود جلب نموده است در  ادوارد گری که
شوستر از سازش انگلستان با روسیه شخصاً ناراحت . 161«رأس حکومت انگلستان بود
 نماید. است و همواره آنرا انتقاد می

سرانجام دولت انگلیس که در طی تجاوزات روسها در شمال به سواحل و بنادر 
لتیماتوم خود را و( ا1325)شوال  1910ه بود در تاریخ شانزدهم اکتبر ایران تجاوز کرد

راجع به شکایت از عدم امنیت و اغتشاش شوارع و معابر جنوبی و طرق تجارتی آن 
انگلستان درخواست نمود که »نویسد: حدود به دولت ایران تسلیم کرد. شوستر می

ر تحت نظارت خود برای تنظیم منصبان نظامی فوج انگلیسی هند را د ای از صاحب عده
ارف را از عایدات گمرگی ایران وصول صو ترتیب مستحفظین آن خطوط گماشته و م

نماید. این اقدام موجب اضطراب و باعث تعرض شدیدی در مملکت ایران و عثمانی 
  162.«گردید

هر چه به سالهای جنگ اول نزدیکتر بشویم تجاوزات انگلستان به ایران افزایش 
کند. نظر خود می بد. انگلستان در جنوب مبادرت به تشکیل نیروی مسلح تحتایمی

سازد و رجال انگلوفیل را در ایران مطرح می 1919انگلستان بعد از انقالب اکتبر قرارداد 
 کنند.دوم مجلس خود را در هیئت نهضت جای داده بودند از آن استقبال می ۀکه از دور

انگلستان با آرامش میدان اکتشافات  ،ای بحرانیالزم به تذکر است که در ساله
داد و از همین موقع عمالً خوزستان را تحت نفتی خود را در جنوب ایران توسعه می

ملی شدن نفت ایران چه در زمانی که خزعل حاکم ا خود قرار داد که کم و بیش ت ۀادار
در سال  شد.میکرد قلمرو آن دولت محسوب بود و چه در زمانی که دیگری حکومت می

شرکت  1909ر نفتی عظیمی کشف شد. در سال یمسجدسلیمان ذخا ۀدر منطق 1908
. در سالهای قبل از جنگ جهانی استخراج نفت 163نفت انگلیس و پرس تشکیل شد

الملل اول دولتین روس و انگلیس  خوزستان رو به فزونی بود. در آغاز جنگ بین
 عمل آوردند.ه ان ببیطرف ایر ۀمذاکراتی برای تقسیم منطق



 

 217 

 ،روسیه ۀبین وزیر امور خارج 1915و در اوائل سال  1914در اواخر سال 
مذاکرات سری انجام گرفت و در مارس  ،گری ،انگلیس ۀو وزیر امور خارج ،سازوئوف
بیطرف ایران نیز تقسیم  ۀتصمیم گرفته شد که منطقو یادداشتهائی مبادله شد  1915

قول انگلستان دائر به واگذاری قسطنطنیه و بغاز به  یازاشود. در این یادداشتها در 
ستثنای شهرهای ابیطرف ایران به  ۀتزاری دولت اخیر موافقت کرد که منطق ۀروسی

 ۀاصفهان و یزد و سرزمین کوچکی در مجاورت مرز روسیه و ایران و افغانستان به منطق
اق قسمت جنوب غربی ها مخصوصاً در راه الح نفوذ انگلستان ضمیمه گردد. انگلیس

که در آن موقع کمپانی نفت انگلیس استحصال نفت را با سرعت در آنجا توسعه  ،ایران
 کوشیدند.نفوذ خود می ۀبه منطق ،دادمی

نه دهم  (9/0)راجع به ایران نوشت که ایران در آنموقع  1915لنین در سال  و.ای.
 ۀقرضپنج دولت ایران  1911-14. همچنین بین سالهای 164رفتمستعمره بشمار می

انگلیس از انگلستان و دو قرضه به  ۀجدید گرفت که سه قرضه به مبلغ دو میلیون لیر
ایران  1914در سال . میلیون روبل طال از روسیه گرفته شده بود 14مبلغ در حدود 

به روسیه و انگلستان بدهکار بود. ایران ناگزیر بود که  انگلیسی ۀلیر 6804
را  ،یعنی در حدود یک چهارم تا یک سوم مخارج دولتی لیرۀ انگلیس، 600/563سالیانه
 این وام بپردازد. حعنوان ربه تنها ب

پس از آنکه در مبحث آینده شرح تجاوزات ارتش تزاری به ایران رفت و پس  ،باری
سوی ه توانیم بفهمیم که چگونه ایران بمی ،وضع ایران در جنگ اول جهانیاز از اطالع 

که در روسیه انقالب فوریه انجام شد و دولت  رفت. هنگامیشدن( پیش می)مستعمره 
حکومت موقت چنین دستوری  ۀوزارت خارج ،کرنسکی بر سر کار آمد راجع به ایران

تلگرام زیر  1917مارس  17روز  میلرکوفحکومت موقت  ۀوزیر امور خارج»صادر کرد: 
انم که به استحضار حکومت شاه دمفید می» :)سفیر روس( فرستاد مینورسکیرا برای 

برسانیم که روسیه مانند سابق در امور ایران به همکاری متقابل با انگلستان ادامه خواهد 
داد و... سیاست روسیه هیچ تغییری نخواهد کرد... با اینحال در نظر داشته باشید که در 

اینجهت شایسته است رژیم جدید نباید با تمایالت لیبرال در ایران علناً مخالفت کرد. به 
که در چنین مسایلی شما ابتکار عمل را به عهدۀ سفیر انگلستان بگذارید و به نوبۀ خود 

 . 165«داز اقدامات وی پشتیبانی نمائی
روز نهم ماه مه  ،میلیونر ترشنچنگویکوف در پست وزارت خارجه رجانشین میل

ر ایران چنان که به جهت عمومی سیاست ما د» :تلگراف کرد مینورسکیبه  1917سال 
وسیلۀ سلف من نشان داده شد به همان وضع سابق همکاری متقابل با انگلیس باقی 
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سفیر انگلیس در پترزبورگ عدم  بیوکس . در ضمن حکومت موقت بهخواهد ماند
علل همدردی "تزلزل سیاست مشترک روس و انگلیس را در ایران و فقدان 

 .166«دادان میاطمین "روسیه را با دموکراتهای ایران
سیاست با خواهد جای خود را بینیم سیاست حکومت موقتی روسیه می چنانچه می

نماید لکن پس از انقالب اکتبر سیاست خارجی شوروی در  تضمینانگلستان در ایران 
ایران با دولت تزاری و با توجه  ۀروابط هیئت حاکم هایران تغییر اصولی یافت. با توجه ب

وسط ارتش روسیه چنانچه سیاست شوروی مقاصد تزارها را تعقیب ایران ت اشغالبه 
ایران را کامالً خریداری  ۀیافت که هیئت حاکم کرد هیچگاه انگلستان قدرت نمیمی

لی وایران باید به این مسئله توجه اص ۀجامع ۀکند. در تحلیل جریانهای سیاسی این دور
ای  یت قدمی فراتر رفت لکن اشارهاخیر از زمان انقالب مشروط سطورداشت. هر چند که 

-به این قضایا برای ختم بحث از سیاست روس و انگلیس در انقالب ایران الزم بنظر می

 د.یرس
 

 سیاست سایر دول خارجی در ایران
یکی دیگر از سیاستهای خارجی که در انقالب ایران دخالت داشته است سیاست 

یان قرن نوزدهم در امور شرق مداخله دولت آلمان بوده است. این دولت موفق شد در پا
( قمری1295)مطابق  میالدی 1878ن سال یبرل [کنفرانس]در متن  کنگرۀ نماید. در

خان به نمایندگی ایران شرکت کرد و با جلب نظر بیسمارک موفق به پس گرفتن ملکم
قطعاتی از خاک ایران از دولت عثمانی گردید. در همان زمان دولت آلمان در عثمانی 

اول یافت. دولت عثمانی نیز خود علیه نفوذ روس و انگلیس در ایران منافعی  ۀنفوذ درج
داشت و در نتیجه عثمانی پناهگاهی برای معترضین دولت ایران و بخصوص طرفداران 

در سالهای اول قرن بیستم تجارت ایران با آلمان  .رفتنهضت اتحاد اسالم بشمار می
ول این قرن صادرات آلمان به ایرن ده برابر ترقی کرد. توسعه یافت و در عرض دو سال ا

آلمانها شرکت سهامی فرش را با شعبات آن در تبریز، »نویسد: ایوانف در این مورد می
اراک، همدان، کرمان، مشهد و شیراز تأسیس کردند. در تبریز کارخانۀ قالیبافی بزرگی 

نشین بوجود آمد. آلمان به ایران  افتتاح گردید و در اطراف آن به زودی یک محلۀ آلمانی
کوشید که امتیاز ساختمان راه شوسۀ بغداد ـ خانقین و کرد و میپیشنهاد قرضه می

گوتمان مدیر بانک شرقی آلمان  1907همچنین راههای آهن را به دست آورد. در سال 
 به ایران آمد و کوشید که برای تأسیس بانک آلمانی به مدت شش سال از دولت امتیاز
بگیرد تا مانند بانک شاهنشاهی بتواند مؤسسات تجارتی صنعتی و مالی را در ایران 
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های  تأسیس نماید و حق ضرب سکه داشته باشد و همچنین حق پرداخت تمام حواله
 .167«داری ایران را در خارجه داشته باشد خزانه

و تقسیم افت روس و انگلیس قرارداد اتحاد یهنگامی که آلمان در اروپا قدرت می
(. ملت ایران که برای رهائی از استعمار روس و انگلیس که 1907) ایران را امضاء کردند

دشمن مشترک روس و  ،نسبت به آلمان ،گشتمتحد شده بودند در پی چاره می
این حالتی است که در مورد هر دو جنگ جهانی در ایران پیش  .خوشبین بود ،انگلیس

ایران به آلمان به عنوان دشمن قوی انگلیس خوشبین  در جنگ دوم نیز ملت آمده بود.
از  ،توسل به آلمان در نهضت ملی یۀنظر داد.بوده و افکار عامه بنفع آن دولت نظر می

استانبول بود که  ،ن و تهران از نظر ملیونی. واسطه بین برلشددوره دوم مجلس شروع 
 منصبان آلمانی را پذیرفته بود.و صاحب نمستشارا

 .وتسدام را با آلمان امضاء کردپ ۀمعاهد 1910تزاری در سال  ۀدولت روسی معذالک
به اقدامات و عملیاتی نموده شروع بهرحال آلمان در مشرق وسطی »نویسد: شوستر می

امپراتور روس در پوتسدام با امپراتور آلمان مالقات کرده و  1910بود که در پائیز 
( 1329محرم  12) 1911... چهاردهم ژانویه معاهدۀ پوتسدام نتیجۀ آن مالقات گردید

بارون مارشال فان به دولت عثمانی اظهار داشت که معاهدۀ معامالت روس و آلمان 
 ۀ)در معاهد ،باشدآهنهای خود می آهن ایران و اتصال آن به راه راجع به کشیدن راه

ارد که ایاالت د تسلیمثانیاً آلمان اعتراف نموده و  ،وتسدام چنین مواردی وجود دارد(پ
کند که دولت روس حق دارد نفوذ روس است و تصدیق می ۀشمالی ایران داخل منطق

الیه وعده داده مطالبه آهنهائی که دولت ایران در آن حدود به مشار جمیع امتیازات راه
ه مصرف بت روس لکمآلمانی در شمال ایران بعنوان حمایت از م ۀاً: سرماینماید. ثالث

سرحد ایران و عثمانی ه آهن از تهران تا خانقین بای کشیدن خط راهخواهد رسید. بر
کار برده خواهد شد ولی در تحت ه روس ب یۀآلمان و قسمتی از سرما ۀسهمی از سرمای
د تجارتی آلمان را اینماید فوامتیاز روسی. رابعاً: روس اعتراف و تسلیم می نظارت صاحب

در « بالمانع بیطرفانه»رقرار داشتن مسلک کند باقی و بدر شمال ایران و ضمانت می
وس تسلیم دارد و آن حقوق و فواید آلمان را که در امتیازات ر :ًنفوذ خود. خامسا ۀمنطق
شود معاونت سیاسی خود را به  آهن بغداد به مشارالیها داده شده است و مستلزم میراه

حمل و نقل  ۀاجع به تعرفل دیگر ریدولت آلمان در آن قبیل کارها... و انتظام بعضی مسا
آهن بغداد و خطوطی که در شمال ایران بین دولتین متعاهدین  التجاره از خط راه مال

. این معاهده 168«نمایداند آن معاهده را تکمیل می نقشه کشیده شده و خیال نموده
برای مدتی کوتاه از تضاد روس و آلمان در ایران جلوگیری کرد لکن با شروع جنگ 
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نویسد در شوستر همچنین می این دو دولت در مقابل یگدیگر قرار گرفتند. ،جهانی
لتیماتوم انگلیس مبنی بر عدم امنیت در راههای جنوب و تقاضای وماجرای تسلیم ا

از طرف بعضی عناصر مسلمان اظهارنامه بوسیلۀ ( »1910تشکیل نیروی مسلح )اکتبر 
کردند که دوستی خود را نسبت به  تلگراف به امپراتور آلمان اظهار و از او خواهش

الظاهر از شرکت و دخالت دولت آلمان در  نتیجۀ مخصوصی که علی .«مسلمانان ظاهر دارد
امور سیاسی ایران حاصل شد این بود که معاهدۀ پوتسدام به سرعت جاری گشته و پنجم 

نگلیس ( تکمیل و باعث حیرت و تعجب دولتین فرانسه و ا1328القعده  )ذی 1910نوامبر 
ای که از اتفاق دولتین روس و آلمان به ملت ایران عاید گشت و آنچه از مواد  گردید. نتیجه

عموماً پس از آن شهرت یافت، موافقت سری عجیبی بود که  آنچهعهدنامه ظاهر شد و نیز 
سخت بدون خوف و احتیاط از مداخله یا تعرض  سلوکدولت روس را در اتخاذ آن 

که مبنی بر وضع سلوک انگلیس و روس  1907یک خود در معاهدۀ معتنابهی از جانب شر
 .169«نسبت به ملت ایران بود قادر نمود

به  مد ملیونآمیسوی مرکز پیش ه در جنگ اول جهانی هنگامی که قشون روس ب
هجری  1334دید ) دفاع ملی بسیج قوا ۀجنگ شدند. کمیت ۀمهاجرت کردند و آماد قم

نگ با سپاه روسی به فرماندهی ژنرال بارنف مغلوب و شمسی( و در ج 1294مطابق 
لیون گشت. در این مهاجرت اعضای سفارت آلمان و عثمانی همراهی کردند و م منهزم

داشتند که به ایشان کمک کند و با تشکیل دولت در غرب ایران و سپس چشم به آلمان 
که خود در ایران دارای دولت عثمانی پناهیدن به عثمانی ناگزیر از توسل به آلمان شدند. 

مطامع بود در نقش وساطت بین ملیون ایران و حکومت برلین اغلب عدم رضایت ایرانیان 
ساخت. آلمانها برای کشاندن قوای دشمن خود به ایران در سراسر ایران دست را فراهم می

وس، در اصفهان دکتر یم. در فارس مسیو واسزدندبه تهیۀ قشون و تحریک ایاالت می
وس موفق شد یکوشیدند. در فارس واسمین، در کرمانشاه مسیو شونمان سخت میبوز

عشایر دشتستان و تنگستان را علیه انگلیسیان بشوراند و جنگهای خونینی بوجود آورد. 
تشکیل داده بود که افسران « مجاهد»به نام  ریدکتر بوزین نیروی مسلح سیصد نف

د. به هر حال نقش آلمان و افسران آلمانی حتی کردنریشی ایشان را اداره میتآلمانی و ا
 د.یو وقایع بعدی ایران ادامه داشت تا ایران ملک طلق انگلستان گرد لجنگدر نهضت 

 
 سیاست دولت عثمانی 

که دولت روس در ایران نفوذ  رقابتهای دربار ایران و عثمانی بخصوص از هنگامی
یان ایران بوجود آید چون نهضت یافت موجب شد که در عثمانی پناهگاهی برای ناراض
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عبدالحمید سلطان عثمانی علیه این نهضت قرار گرفت و دولت  برخاستمشروطه 
( شاهمحمدعلیطلبان بود با دربار ایران ) عثمانی که خود در معرض قیام ملیون و اصالح

ای ذکر شد که چگونه  قبل از صدور فرمان مشروطیت نمونه .دست دوستی داد
ـ مازندران ـ تهران( مورد غضب  خراسان ـ )نجف]در[ خواه  ی مشروطهاالسالمها حجت

ه دولت عثمانی قرار گرفتند و حکام از مالمحمدکاظم یزدی پشتیبانی کرده جنجال ب
 ند. دوجود آور
طی مجلس اول تجاوزات مرزی عثمانی به ایران واقع شدکه عمالً مورد در 

ای در تضعیف انجمن و مجلس  یلهشاه بوده آنرا وسپشتیبانی مخفیانۀ محمدعلی
کرد و آن را از سفیر ایران در استانبول اینگونه تجاوزات را تکذیب می دانسته است.می

کرد. از سوی دیگر طغیان و قتل و غارتگری ایل یهای انجمن تبریز قلمداد م ساخته
نی از طرف دولت عثمانی پشتیبا )سیمتگو یا سیمتقو(شکاک به سردستگی اسمعیل آقا 

 شد. می
  نویسد:کسروی می

روز پس از شکست کردان از مجدالسلطنه، سپاه عثمانی مستقیماً وارد نبرد شد. »
ها  ( ناگهان سپاهیان عثمانی بر سر کوهها و پشتهه 1325الثانی  جمادی 21) نهم مرداد

آنکه آگاهی دهند با توپ و تفنگ به جنگ و شلیک پرداختند.  پدیدار گردیده بی
ت که نسدا کرد که سپاهیان عثمانی باشند و چنین میلطنه تا دیری باور نمیمجدالس

اند و از این رو فرمان جنگ داده به جلوگیری  همان کردانند که باز سر به آشوب آورده
را به نزد فرماندۀ عثمانی فرستاد که ما را با شما جنگی نیست. او پاسخ  کسیکوشید... 

گوئید باید تا دو ساعت دیگر م و اکنون که چنین میای نیامده جنگ شمابداد ما جز 
مجدالسلطنه شیپور بازگشت کشانیده با رسوائی  .لشکر خود را برداشته به شهر بازگردید

...تمام دهات »د: دهبه تبریز چنین گزارش می مجدالسلطنه. سپس ..«رو به شهر آورد
مسلمان مقتول.  نفر پنجاه وب. حالیه قریب سیصد ونهشهر غارت. ذخیرۀ قورخانۀ اردو م

شهر مضطرب. امشب  و اجساد برادران در بیرون شهر. قادر به دفن نیستیم. کلیۀ اهالی
مسلمانان  یتمام .دانم به سر خواهیم برد یا نه. آنی نمانده که شهر غلبه شودرا نمی

منتظر مرگ و قتل... از دهات جائی نمانده که قتل و غارت نشود. عموماً در شهر 
 . 170«حصن...مت

ردان عثمانی از کدر همین اوقات در پیرامون ساوجبالغ نیز آشوب و ناامنی بود و 
که تبریز  کردند. خوشبختانه هنگامیآنسو نیز پیش آمده در آبادیها کشتار و غارت می

کمیتۀ اتحاد »خواهان  کرد در عثمانی مشروطهو ارتجاع مقاومت می شاهمحمدعلیعلیه 
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اعالم کردند. آزادیخواهان ایران موفق به تشکیل مشروطه شده حکومت را پیروز « و ترقی
  در استانبول شدند و به این وسیله به انقالب ایران کمک کردند.« انجمن سعادت ایران»

نظامی ضد روس و انگلیس در  ۀسیاست عثمانی در جنگ اول جهانی عالوه بر جنب
که در سالهای جنگ اول  بود. هنگامیایران با مطامع این دولت در آذربایجان توأم 

مجاهدان ایران در پیشقراول سپاه عثمانی برای رها کردن شهرهای آذربایجان از 
به دنبال ایشان ارتش عثمانی در شهرهای آذربایجان  ،سپاهیان روس به ایران تاختند

حاکمیت نظامی آن دولت را برقرار ساخته چهرۀ متجاوز و آزمند خود را برای ملیون 
 ایران آشکار ساخت.

 
 نقش آمریکا در انقالب ایران

توانست دولت آمریکا در اوایل قرن بیستم بندرت در امور کشورهای شرق می
دخالت کند. روابط آمریکا در خارج از قاره توسط سیاستهای انگلیس، فرانسه و سایر 

دامات مجلس اق ۀاز جمل .خود محصور شده بود ۀدول اروپائی احاطه شده و ناچار در قار
توسل به آمریکاست که به  س،دوم برای ممانعت از مداخالت استعمار روس و انگلی

شوستر و هیئت مالی و اداری آمریکا چون به ایران  .وستر نمایان شدشصورت استخدام 
دید. آمریکائیان در این س با روس مواجه گربا تسلط روس و موافقت انگلی 171وارد شد

معلمین آمریکائی و هیئتهای مذهبی و پزشکی به صورت  .بودنددوره در ایران معدود 
اندک در ایران وجود داشت. قبل از اقدامات شوستر باسکرویل معلم آمریکائی در تبریز 
نام آمریکا را پرآوازه ساخته بود. ملیون ایران برای ایجاد موازنۀ سیاست در ایران 

دالئلی که طلب کمک از آمریکا را  به همان .از دولت آمریکا کمک بگیرند خواستندمی
عد مسافت و عدم نفوذ آمریکا ماند به این ترتیب که ب  ُِاین کمک ناکام می ،کردتوجیه می

شد که این دولت نتواند در ایران مطامع فوری استعماری ل قرن بیستم موجب میایدر او
مسافت این دولت عد و بُ هابه همین دلیل یعنی عدم نفوذ و قدرت در شهر ،داشته باشد

شوستر که در خوشنامی خود  .قادر نبود نقش قابل توجهی در کشورهای شرق ایفا کند
ی مخالف در ایران درافتاد و ملیون هاو دولت خود کوشش داشت از همان اول با سیاست

جانبداری کردند. شوستر فقط به امر مالیه اکتفا نکرد و سپاه او و مجلس و عوام نیز از 
را در ایران بوجود آورد که با خشم و فشار شدید روسیه و اعتراض  «زانهژاندارم خ»

لتیماتوم روس و اخراج او از وانگلیس روبرو شد. سرانجام اقدامات شوستر در ایران به ا
هر چند که ایشان در هر  ،ای برای تجاوز روسیان فراهم ساخت نجامید و بهانهاایران 

 دادند. ار میحال و روزی ایران را مورد تجاوز قر
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شد و شوستر در طی مدت اقدامات خود در ایران از طرف ملیون پشتیبانی می
 چون رفت نام خوشی از خود باقی گذاشت.

اقدامات دیگر آمریکائیان در ایران پشتیبانی کنسول آمریکا در ارومیه از آسوریان 
ر جریان جنگ متکی شدند و بعدها نیز دبه او مردم این شهر  با که در جنگباشد می

با پشتیبانی از ارامنه و آسوریان ارومی به کشتارها  ،کنسول آمریکامعاون  تشِ اول دکتر
ایرانیان که رویهمرفته دولت آمریکا را در استعمار و غارت آسیا . 172کردکمک می

مستر شوستر  ۀدیدند به ایشان خوشبین بودند و نتیجه این شد که سابق ک نمییشر
 ۀبعد از جنگ هنگام طرح مسئل ،از جنگ اول جهانی به ایران آمده بود آمریکائی که قبل
توانستند تفاوتهای سیاستهای آمریکا را . ملیون نمیکمپانی به کار رفتاویل  نفت استاندارد

در پیش و پس از جنگ جهانی نسبت به آسیا تشخیص دهند چنانچه کسانی هنوز هستند 
یز به آمریکای نیمۀ دوم قرن بیستم به درستی را ن 20که تفاوت آمریکای اوایل قرن 

دهند و به تفاوتهای اصولی سیاست این دولت در آسیا و از جمله ایران واقف تشخیص نمی
نقش سیاهی لشکر را داشتند و در بازار سیاست  فقط سایر دول اروپائی در ایران نیستند.

 اند.  شی نداشتها آلمان نقیانگلیس  و ایران جز پیروی از سیاستهای دول روس
 این بود طرح کلی سیاستهای خارجی در انقالب مشروطیت ایران.

 ۀایران و افغانستان در طی دور ۀگنجد رابطموضوع دیگری که در این بحث می
ع به تأثیر نهضت انقالبی ایران در افغانستان جرا 1911ای در سال  انقالب است. مقاله

در سالهای اخیر تحت تأثیر حوادث »شود: میمنتشر شده است که قسمتهائی از آن نقل 
سوءقصدی از  1909ایران در افغانستان نیز جنبشهای انقالبی پدید آمد. در اوایل سال 

خواهان علیه امیر افغان کشف شد. عدۀ زیادی به زندان افتادند. فرماندۀ  طرف مشروطه
خان لقیاسخان، به سی سال حبس و همچنین سردار عبدا، محمدحسن«مهمانه»هنگ 

خان و سرورخان محکوم به اعدام شدند. پس از تصرف تهران به افسر سوار و محمدعظام
دست انقالبیون، اهالی کابل سه روز نمایشاتی به نفع مشروطیت ایران ترتیب داده و 

عدۀ زیادی از بوروکراتهای افغانستان نیز در این جشن و سرور و شادی بر پا کردند. 
خان در میتینگی که به افتخار انقالب ایران بر پا ند. سردار نصراللـهنمایشها شرکت نمود

افغانها فقط همسایۀ ایران نیستند بلکه "شده بود نطقی ایراد کرده و چنین گفت: 
تواند نهضت آزادی و خویشی نزدیک با آن دارند. تشبثات انگلیس ـ روس نه تنها نمی

سعۀ نهضت آزادی در افغانستان نیز کمک طلبی ایران را خفه کند بلکه به تو استقالل
نماید. آینده افغانستان دیپلماتهای انگلیسی را سخت ناراحت کرده است. بیداری می

العاده گران تمام خواهد شد. این  طلبان انگلیسی فوق های مستعمره افغانستان برای نقشه



 

 224 

ن جنگ آورد... تواند ده برابر قبیلۀ جنگجوی بختیاری افراد جنگجو به میداکشور می
سیاست روسیه و سِر ادوارد گری با عواقب وخیمی که در افغانستان و هندوستان برای 
انگلستان در پیش دارد باعث خوف و وحشت دیپلماتهای انگلیسی شده است. عدۀ 

 173«"باشندمی 1907زیادی از رجال دولتی انگلستان خواهان اجرای محتاطانۀ قرارداد 
 

 زات مسلحانۀ دول استعماری در انقالب مشروطیت ایرانبریگاد قزاق و تجاو
بنا بر قراردادی که بین ناصرالدین شاه و تزار منعقد شد سرهنگ  1879در سال 

 دار تن درجه جستاد ارتش روس به اتفاق سه تن از افسران قزاق و پن ردوم مانتیویچ افس
در تهران یک  ،های قزاقهنگ ۀوارد تهران شد. این عده بنابر تقاضای شاه از روی نمون

هنگ منظم سوار نظام را تشکیل دادند که بعدها تا بریگاد و سپس در جنگ جهانی اول 
فرماندهی بریگاد قزاق ایران را افسر روسی که معموالً درجۀ »: تا دیوزیون توسعه یافت

سرهنگی داشت و عضو ستاد کل بود به عهده داشت. افسران مربی روسی نیز در بریگاد 
. بریگاد قزاق در واقع گارد شاهی 174«ی پستهای فرماندهی را در دست داشتند...بعض

 ،شد و شاه نسبت به افراد این قشون نظر خاص داشت. به جز بریگاد قزاقمحسوب می
تن بالغ  800افراد هر فوج به  ۀعد و فوج بود 84این ارتش دارای  .ایران دارای ارتش بود

رسید و گذشته دۀ ارتش ایران به صد هزار  سرباز صف میع»نویسد که پاولویچ می .بود
هنگ توپخانه  18اسکادران غیرمنظم سواره نظام و  125از این عده، سه هنگ قزاق ـ 

شدند و بقیه مبلغی به جای . تنها مسلمانان شیعه به خدمت سربازی برده می175«بود
از نظر مذهبی معاف بنابراین عیسویان، یهودیان، زرتشتیان پرداختند. خدمت می

. افراد پیاده غالباً از آذربایجان از میان شدند و شهرنشینان نیز عمالً معاف بودندمی
. 176شدند. تنها صدی پانزده آنان فارسی زبان بودندقبایل ترک زبان انتخاب می

دهقانان همان ده بود. عالوه بر این دهقانان  ۀسربازان هر ده بر عهد ۀنگهداری عائل
بودند به سربازانی که از دهشان انتخاب شده بودند انعام و پول جیبی و جیره  مجبور
شد و فقط یکبار تومان بالغ می 10ـ  20انعام عبارت از بخششی بود که اغلب بر »دهند. 

-ای بود که در هر سال یکبار به سرباز پرداخت می گردید. پول جیبی جایزهپرداخت می

مان بود. جیره عبارت از مایحتاج سالیانۀ سرباز بود که تو 10ـ  20شد و مبلغی معادل 
شد... اغلب سربازان به شغل دربانی اعیان و نوع آن جنسی و از محصول ده پرداخت می

قزاق پیاده سه  پرداختند... مزد کار خصوصی سربازان از این قرار بود:یا اتباع خارجی می
شد چهار تومان ـ سرباز مت پذیرفته میتومان ـ قزاق سوار که در شهر با اسب خود به خد

تومان. کسب و کار عمدۀ بعضی از آنان نزول پول بود. سربازان در مقابل  2تومان تا  5/1از 
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دادند. عدۀ زیادی از سربازان در بازار به شغل باربری گروئیهای مختلف مبالغ جزئی وام می
پرداختند... توپخانۀ وشی میای نیز به صرافی ـ قصابی و یا دستفر مشغول بودند. دسته

های آنها  عراده توپ داشت که غالب آنها برنجی بود. این توپها سر پُِر و ارابه 200ایران
دار اطراف تهران و خندقهای آن  . به استثنای دیوارهای گلی و رخنهشکسته بسته بود

یگاد بر ،در مقابل این ارتش .177«توان گفت که در ایران دژ نظامی وجود نداشتمی
که افراد ارتش رسمی ایران از دریافت حقوق محروم بوده و  در جائی .قزاق قرار داشت

وضع بریگاد قزاق شاهی با ایشان قابل مقایسه  ،در معرض فقر و گرسنگی قرار داشتند
گرفت. اغلب این افراد تومان حقوق می جنبود. قزاق عادی صف بریگاد ماهانه سه تا پن

. این بودندگاد نیز از افغانها و ترکها و غیره یای از افراد بر د عدهشاهسون و یا کرد بودن
نگریستند. بریگاد قزاق و افراد آن تحت رضایت به وضع زندگی خود می ۀافراد با دید

فقط عدۀ معدودی از اهالی تهران با دقت و احتیاط » .حمایت مخصوص شاه قرار داشتند
-ان قزاق به خدمت بریگاد پذیرفته میزیاد پس از معرفی اشخاص با نفوذ و افسر

داران روسی با ایرانیان قابل مقایسه  . در بریگاد حقوق افسران و درجه178«شدند
شد. پرداختهای قزاقخانه . بریگاد قزاق از نظر مالی نیز وابسته روس محسوب می179نبود

اندهی قزاقخانه تابع فرم ،بانک استقراضی روس بود. در توطئه علیه مجلس ۀبه عهد
ماورای قفقاز بود. گزارشهای لیاخوف به فرماندهی ماورای قفقاز در دست است. 

کند. همچنین ایوانف آنها را نقل کرده است. این م.پاولویچ این گزارشات را عیناً ذکر می
، مسئولیت دولت روسیه در هرج و مرج کنونی ایران لین بار در کتابگزارشها برای او

 رج شده است. اصل روسی گزارشها برای اولین بار از طرف م.تألیف پرفسور براون د
، های اجتماعی و اقتصادی انقالب مشروطیت ایران ریشهپاولویچ مؤلف قسمت اول کتاب 

های آزادیخواه آمریکا  مخفی به طبع رسیده و بعضی از روزنامه ۀدر روزنام 1909در سال 
عملیات کودتا توسط لیاخوف تنظیم شد و  ۀپروژ .اند و اروپا قسمتهائی از آن را نقل کرده

شاه با آن موافقت کرد. در یک مورد شاه تقاضا کرد به قشون ایرانی و مرتجعین نیز 
لیاخوف با آن مخالفت کرد و در یکی از گزارشها  ،نقشی در حمله به مجلس محول شود

بریگاد  ولی من به مالحظۀ اینکه این وقت برای»کند: مخالفت خود را چنین توجیه می
قزاق بهترین اوقات است که وظیفۀ حقیقی خود را از پیش برده و رسوخ کاملۀ خود را 

های آینده را آسانتر کند جداً آن را  در حیات سیاسی دولت ایران محکم و اجرای نقشه
. مترجم اول سفارت روس در تمام مذاکرات شاه و لیاخوف شرکت داشت. «رد کردم

کرد که لیاخوف شخصاً در روز بمباران ک پیشنهاد میسفیر روس از نظر دیپلماتی
مجلس در صحنه آشکار نشود زیرا ممکن است دول دیگر اعتراض کنند. حتی 
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المقدور  شاه مستبد و جانی از شدت عملیات بیمناک بود و تقاضا داشت حتیمحمدعلی
و اجرا خونریزی کمتری شود. ذیالً طرح تنظیمی لیاخوف که مورد موافقت قرار گرفته 

به عنوان دایرۀ ستاد  1908مارس  31ـ مورخ  60از گزارش شماره » شود:شد نقل می
 عملیات نظامی قفقاز به تیمسار فرماندهی معظم:

ـ سفارت و شاه خواهد کوشید اعضای معتبر مجلس را با پول و وعده خریده و 1
 ند.آنها را موظف خواهد ساخت در آخرین جلسات مجلس مطابق دستور عمل کن

ـ تا آمادگی کامل صورت دوستی با مجلس حفظ خواهد شد و طوری وانمود 2
کوشند. به این منظور به خوهد شد که گویا طرفین با گذشت خود برای اصالح امر می

 شود.مذاکرات پرداخته می

ـ با رشوه و یا طرق دیگری برای جلب افراد مسلح مسجد و یا مجلس و یا انجمن 3
 کوشیده شود.

سای انجمن شهرهای بزرگ بایستی با رشوه جلب شوند تا در روز معینی از ـ رؤ4
 خروج اعضاء از محل انجمن جلوگیری به عمل آورند.

ای قزاق با لباس مبدل  ـ یک روز قبل از موعد معین و یا قبل از آن الزم است عده5
مباران به به مجلس و مسجد سپهساالر فرستاده اینها با تیراندازی هوائی بهانه برای ب

 دست داده و مدافعین آنجا را بایستی از پای درآورند.

ـ تدابیر الزمی برای جلوگیری از ورود ناراضیان به سفارتهای بیگانه مخصوصاً 6
 نشینی در سفارت انگلیس اتخاذ خواهد شد. بست

ـ پس از آمادگی تمام، در روز معین بناهای مجلس و مسجد را بریگاد قزاق 7
 ران نموده مدافعین را تار و مار خواهند کرد.محاصره و بمبا

خواهان و نمایندگان پارلمان از طرف سربازان و  ـ پس از بمباران، منازل مشروطه8 
 اشخاص سیویل به غارت خواهد رفت.

طلبان و نمایندگان و طرفداران مجلس محبوس شده و  های مشروطه ـ سردسته9
 ای تبعید خواهند شد. اعدام و عده نسبت به اهمیت موقعیت اجتماعی آنان، بعضی

ـ برای تسکین افکار عمومی و رضای دولتهای خارجی دربارۀ انتخابات مجدد 10
 . 180«پارلمان فرمانی صادر خواهد شد

بیگانه شده و علیه ملت  ۀچنین است رابطۀ حکومت و دولتی که دست نشاند ،باری
آخرین اقدامی نبود که علیه ملت  کند. متأسفانه اینخود از هیچ جنایتی فرو گذار نمی

اه سال ج. تاریخ پنرفتایران با نقشه و به دست عوامل بیگانه و یا خود ایشان انجام گ
 هائی بوده است. اخیر ایران چندین بار ناظر چنین صحنه
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لیاخوف پس از موفقیت در انهدام مجلس و تعطیل مشروطیت در تهران حکومت 
ندهی حکومت نظامی تهران اعالمیه صادر کرد و دست نظامی اعالم کرد و خود به فرما

 ۀقزاق را بر ناموس مردم و زندگی خصوصی و عمومی ایشان دراز گردانید. در اعالمی
حکومت نظامی ذکر شده بود که مردم حق تجمع ندارند و چنانچه به فرمان قزاقان عمل 

ت فن اعالمیه از نظانکنند ایشان بایستی با شلیک تفنگ مردم را پراکنده کنند. در ای
 اجباری معابر و سایر مطالب دستوراتی صادر شده است.

آفرین قزاقها ـ »تزار پس از آگاهی از جنایات قزاقان در تشویق ایشان گفته است: 
کشیدند و بعد می« هورا»در قزاقخانه همواره برای تزار  .181«تشکر به افسران شجاع

داران روسی و افسران ایرانی از  و درجه لیاخوف برای افسران .شاهبرای محمدعلی
 فرماندهی قفقاز تقاضای مدال کرد.

در جنگ با مجلس، افسران روسی و شخص لیاخوف همواره در نویسد: کسروی می
این » زدند کردند لکن آزادیخواهان ایشان را نمیتیررس مجاهدان رفت و آمد می

ند اگر آنان را بکشند دولت روس به پنداشت خودداری از زدن ایشان از آن راه بود که می
ای را از  قزاقان نمونهۀ . برای آشنائی با روحی182«کارهای ایران دستی خواهد یازید

 کنم:های مامونتوف در جریان کودتا علیه مجلس ذکر می دیده
وار مردم  خواستم برگردم در همان هنگام چشمم به قزاقی افتاد که دیوانهمن می»

فشرد. ای را در دست می درخشید و قمۀ برهنهرد. چشمهای او میکرا پس و پیش می
داری انداخت که دو نوار بر سر  این قزاق با ناله آهسته خود را روی کشتۀ یک وکیل ریش

دوشش بود. وکیل روسی که پهلوی من ایستاده بود آهسته به گوشم گفت برادر او پس از 
. و هنگامی در خیابان چراغ گاز کشته شدخواست به قزاقخانه برگردد جنگ زمانی که می

تکیه داد من بیگمان بودم که او دیوانه  شبرادر که قزاق قمۀ خود را به فرق شکافتۀ
شده. چند کلمه زیر لب گفته تیغۀ درخشان قمۀ خود را به خونی که هنوز از زخم 

یان مردم برادرش روان بود آغشته و قمه را غالف کرد و از سر مردۀ برادر برخاست از م
که همدرد او شده بودند به سوی در میدان مشق روان گردید. یکی پهلوی من ایستاده 

 یک سیدیفهمد. شود او را نگهداشت کنون هیچ نمیبود گفت رفت کینه بازجوید، نمی
برادر او را کشت و نتوانستند کشنده را دستگیر کنند. پس از چند دقیقه دو تن را به 

ردند. سه قزاق طنابی را که به گردن و دست ایشان بسته بود سخت خانۀ فرمانده تیپ آو
نگهداشته و قزاق چهارمی دو قبضه تفنگ شکاری در دست داشت. این دو تن را در 

گاز، تفنگ به دست گرفته بودند. در قطار فشنگ دیگر فشنگ نداشته ولی خیابان چراغ
سوگند بخورید که اشتباه  تفنگهای ایشان هنوز گرم بود. فرماندۀ تیپ گفت به خدا
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خوریم که این دو تن همانها هستند که وکیل را اید. قزاقان گفتند سوگند می نکرده
کشتند. دستور فرماندۀ تیپ بسیار ساده بود: در میدان مشق ایشان را دار زنید تا همه 

مرگ ببینند. دستگیران  را پائین انداخته با ضربت قنداق تفنگ بیرون بردند. انبوهی از 
بردند در چشم ایشان انتظار مرگ شد. همین که ایشان را از خانه بیرون آشکارا دیده می
شد. انبوهی از مردم گرد آنان را فرا گرفت که با فریادی وحشیانه به سوی آشکارا دیده می

ناگهان پهلوی  شد ورفتند. در حیاط قزاقخانه انبوهی هر دقیقه بیشتر میقزاقخانه می
ها  ها و قمه گان ایستادند. هیاهوی شگفتی بر پا گردید درخشش شوشکهنعشهای کشت

های خونین در هوا  شد. دستگیران را در یک چشم همزدن تکه تکه کردند. تیغهدیده می
آمد. قزاقان برای آنکه بتوانند به  میدرخشید و دوباره به بدنهای پارۀ ایشان فرو می

ها  زدیک بود یکدیگر را بزنند سپس هم آن تنبدنهای آن بیچارگان شمشیر فرود آورند ن
 . 183«را به در میدان مشق کشیده چند گلولۀ طپانچه هم به آنها نواختند

رفتار فرماندهان و افسران روسی در بین افسران ایرانی قزاق ایجاد نارضایتی 
گیری ایل  منابع قزاق ۀدر باب ترکیب بریگاد قزاق گفته شد که از جملکرد. می

در این هنگام »کند: کسروی موردی از نارضائی ایشان ذکر میآید. ن به شمار میشاهسو
روسی  پالکونیک ،یکی از گرفتاریها ناخشنودی شاهسونان بغدادی از حکمران خودشان

که او را برای فرماندهی قزاقخانه به ایران آورده بودند حکمرانی ایل  پالکونیکبود. می
توانست با بود و تا مینیز با وی می ،نشستساوه می شاهسون بغدادی که در پیرامون

هنچنین با سرکردگان ایرانی قزاقخانه دژرفتاری گفت. گی و ستمگری دریغ نمی مردم چیر
ای از افسران قزاق در انجمن  . چون جنبش مشروطیت آغاز شد عده184«نمودبسیار می

از »نویسد: االسالم می ناظم ند.کوشیدمخفی )ثانوی( عضویت یافته در بیداری قزاقخانه می
و بیداری اجزاء بریگاد قزاقخانه است  داحامور معتمد به انجمن مخفی ثانوی، اتفاق و ات

قزاقخانه و  جهخان میرپنپسران ابوالفتح خاناللـه خان و برادرش سیفکه اسداللـه
سایر  مخفی ومیرزاابراهیم خان سرتیپ قزاقخانه دامن فتوت را به کمر زده و در انجمن 

خان سرتیپ قزاق که از جوانان باتربیت و اسداللـه» « ...جاها خدمات نمایان نمودند
باشد و در این عالم جدید که اتفاقاتی افتاد خدمات خوب به ملت هواخواهان وطن می

خان سرتیپ اول کسی هست که در نظام فریاد نظم و معدلت را چه اسداللـه» ...«هنمود
عدل و مساوات و قانون را نمود. چه در چند روز قبل در قزاقخانه هویدا  کشید و تقاضای

و آشکارا برای جلب قلوب فرقۀ بریگاد این عنوان را نمود که امروز اتحاد عموم در یک 
میزان و کافّۀ طبقات در یک رأی و عقیدت شدند و عموماً لذت عدالت و آسایش را پی 

و مضر به استقالل «... »اسپاس و خائن خدانشناسجز طایفۀ قزاق مغرض ن... »«اند برده



 

 229 

بینید و به  دولت و ملت و طرفدار استبداد و جهالتند چه با اینکه بالعیان و الشهود می
کنید که این وزراء خائن و این رؤسای جاهل مال دولت و ملت را چشم خود مالحظه می

با  .کنندطاعت آنان را میکنند، باز اخورند و هزاران خیانت به پادشاه خویشتن میمی
تشکیل مجلس دارند این که پادشاه اسالم امروز نهایت میل را به اجرای قانون اسالم و 

چرا ما باید معاون ظالمین باشیم. سابقاً ما « ... »الدوله ما را به اذیت ملت واداشت عین
...  «یمدانستمردم روحانیان و رؤسای ملت را در میان دولت و ملت یک حد فاصلی می

وقت آنست که ما هم مجلس معدلت بخواهیم و خودمان را شریک ملت و هواخواه  حاال»
. خان را احضار نموده و حکم حبس دادخبر به رئیس رسید. اسداللـه»...  «وطن دانیم

و تمرد نموده و  "تقصیر من در نظام چه باشد و چرا من در حبس بروم"خان گفت اسداللـه
خان هم در ممانعت و عدم انقیاد . رئیس نیز سخت گرفت اسداللـهسخت ایستادگی نمود

گی و  قاعد منصبان که این بیمقاومت نمود. رئیس شمشیر کشیده اجزاء قزاقخانه و صاحب
... «  نمودخالف تربیت را از رئیس دیدند به اسداللـه خان گفتند چون رئیس خالف نظام 

خان چون این یر او مسلم و محقق گردد. اسداللـهبهتر این است که شما مالیم شوید تا تقص»
خیرخواهی را دید لذا خودش به طرف محبس روانه گردید یک روز در مبحس ماند. خبر به 

خان داده و االسالم رسید. حضرت آقای طباطبائی بعضی پیغامات به اسداللـه حجت حضرت
قخانه به خیال افتاد و ترسید و نوشتند. رئیس قزا پاکتیالسلطنه که وزیر جنگ بود  برای نایب

خان را از حبس بیرون آورده و معذرت خواست. رؤسای قزاقخانه جمع شدند و فوراً اسداللـه
 . 185«کتابچه مهر کردند که البته باید قزاقخانه هم مجلسی داشته باشد...

نفر افسر ایرانی  23 ،پس از فتح تهران و عزل لیاخوف از فرماندهی بریگاد قزاق
ما فرزندان میهن خود هستیم » :ای به شرح زیر تقدیم مجلس دوم کردند یگاد عریضهبر

دانیم که مقدسترین وظیفۀ ما اطاعت از قوانین مملکت و اوامر سپهدار ما به خوبی می
باشد. از مجلس تقاضا داریم عوض جنگ تذکر دهند که افسران روسی وزیر جنگ می

توانیم در زیر فرمان افسران روسی به خدمت به میمشاورین تعلیماتی بیش نیستند، ما ن
میهن ادامه دهیم. بیان صریح این امر از وظایف مقدس ما است. در این شرایط از 

 ۀفرماند «گیدازین پ. واتبولسکی»چون «. فعالیت ما نتایجی عاید کشور نخواهد شد
 315 ۀای به شمار امریه 1910ژانویه  18در تاریخ  شد جدید بریگاد از این جریان آگاه

 به شرح زیر صادر کرد:
روز چهارشنبه سیزدهم ژانویه سال جاری بیست و سه نفر افسر بریگاد )اسامی »

خان جمع شده پس از مذاکرات با اشخاصی که شود( در منزل امامقلیافسران ذکر می
ت اند به مجلس روانه شده و رئیس مجلس را مالقا هیچگونه ارتباطی با بریگاد نداشته
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کردند بنا به اظهار رئیس مجلس این افسران علیه حکومت و مجلس و بریگاد اظهاری 
اند که نسبت به مجلس و اوامر مجلس وفادار هستند. به این ترتیب  اند فقط گفته ننموده

اگر چه مدتها است در  » «...شودباطی محسوب میضان عمل افسران مزبور فقط بی
اند، عدۀ زیادی از این  باط را به هم زدهضین نظم و انکنند با وجود ابریگاد خدمت می

اینک « ...»اند که برای افسران شرافتمند راه خطرناکی است افسران قدم در راهی گذارده
کنم که مداخله در سیاست باعث اخراج از بریگاد خواهد شد. به همه خاطر نشان می

وده و در امور سیاسی مداخله انضباطی نم تواند افسران و افراد را که بیبریگاد نمی
دار کنند در  کوشند برای احیاء منافع پلید شخصی خود بریگاد را لکهکنند و میمی

  186«.صفوف خود نگهدارد
افع استعماری دول خود نجز حفظ و دفاع از مکه زمانی که افسران بیگانه  ،باری

شرافت ملی دور از  دفاع از قانون و ،هدفی ندارند بر ارتش ملی یک کشور مسلط شوند
شود. لیکن حفظ منافع پلید شخصی قلمداد میو رود به شمار می« شرافت ۀجاد»

زیر فرمان افسران روسی برادر  1326االول  جمادی 23که این افسران در روز  هنگامی
بندند موطن خود را به خاک و خون کشیده و مجلس شورای ملی را به توپ میه
شود. اینجاست که هر انسان شرافتمند و محسوب می «پیروی از نظم و انضباط»

وطنخواه نسبت به نظم و انضباطی که به عیان منافع استعمار را در بر دارد در دل خود 
فرماندهان  ۀم کوششهای خائنانغرلیبینیم که ع کند. میجز تنفر و انزجار حس نمی

یعنی  ارتجاعمرجع شاه و دربار خائن او در کثیفترین محمدعلی ۀارتش تزار و توطئ
زند. این افسران نیز مثل سایر روشنفکران بریگاد قزاق آتش آزادیخواهی سو سو می

 متوسط نسبت به جریان مترقی زمان خود عالقمند و آگاه بودند. ۀطبق
 

 جود آمدوه انقالب ب ۀدیگر نیروهای مسلح که زیر نظر افسران بیگانه در دور
ورگان شوستر و هیئت همراه او در ایران پس از گشایش تهران و ورود مستر م

تشکیل شد. شوستر قصد داشت زیر نظر افسران آمریکائی قشونی به  «ژاندارم خزانه»
طرز جدید به تعداد ده تا دوازده هزار نفر فراهم آورد و قدمهای جدی در این راه 

ردآوردن بایست گ این ژاندارمها می ۀبرداشته و تا حدود زیادی موفقیت یافت. کار عمد
دهندگان مقتدر باشد. شوستر کوبیدن مقاومت احتمالی مالیاتمالیات از اطراف و درهم

نظامی سفارت انگلیس را که از چهار سال قبل  ۀوابست «استوکس»در نظر داشت ماژور 
در ایران بود برای فرماندهی ژاندارم خزانه برگزیند. لکن با مخالفت دولت انگلیس مواجه 

ه ماژور استوکس در صورت عالقمندی به خدمت در ژاندارم خزانه باید شد و حکم شد ک
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از سپاه هندوستان انگلیس استعفا دهد و نامبرده این شرط را پذیرفت لکن مجدداً تذکر 
نفوذ روسیه به کار  ۀنامبرده حق ندارد در منطق 1907داده شد که بر طبق قرارداد 

ان ناچار از به کار رالسلطنه در ته رک شعاعپا ۀمصادرۀ ژاندارم خزانه در دور .بپردازد
 بردن نیروی قهریه شدند و با قزاقان روسی برخورد کردند.

که شوستر به ایران دعوت شد برای تشکیل نیروی ژاندارم به خاطر حفظ  هنگامی
سوئدی با افسران سوئدی وارد ایران شد تا نیروی  «یالمارسن»امنیت راهها کاپیتان 

ود آورد و سرانجام نیروی مسلح ژاندارم تشکیل شده و در جنگ اول وجه ژاندارم را ب
خوردهائی با قشون روس کرد که از طرف  و جهانی نیز این نیرو به صورت پراکنده زد

شد. افسران سوئدی بیش از ده سال در رأس ژاندارم ایران ملیون و آلمانها رهبری می
 قرار داشتند.

ها نیروی پلیس جنوب است که توسط انگلیسها خارجی ۀدیگر از نیروهای تحت ادار
انگلستان برای اولین بار با  1910در جنوب ایران تشکیل شد. در چهاردهم اکتبر سال 

های بسیار از ناامنی  توافق روسیه یادداشتی به دولت ایران داد که پس از ذکر نمونه
یروئی به نام صفحات جنوبی کشور اعالم کرده بود که دولت انگلستان ناگریز است ن

امنیه از هزار تا هزار و دویست تن از افراد ایرانی به سرپرستی افسران انگلیسی تشکیل 
دهد و مخارج آنرا از افزایش ده درصد بر گمرکات جنوب و از مالیات فارس تأمین 
خواهد کرد. مجلس این پیشنهاد را جداً رد کرده و به آن سخت اعتراض کرد. سرانجام 

نشد و دولت ایران برای امنیت راههای  نیرو نگلستان موفق به تشکیل ایندر این زمان ا
اندارم کرد که ژجنوب مبادرت به استخدام مستشاران سوئدی برای تشکیل نیروی 

 مذکور گردید.
تحت نظر افسران « پلیس جنوب»انگلستان در جنگ جهانی اول نیروئی به نام 

ل شد و بعد دامنۀ فعالیت خود را تا انگلیسی تشکیل داد. این نیرو در فارس تشکی
 ترین صفحات گسترش داد. شمالی
 

 نیروهای خارجی در انقالب مشروطیت ۀتجاوزات و مداخالت مسلحان
که شاه با لیاخوف برای در هم کوبیدن مجلس  هنگامی 1326االول  روز دهم ربیع

ایران با شش روس بدون اطالع به گمرک )دژبانی(  کاپیتن «دویقالزف»کرد مذاکره می
سوار از مرز گذشته به عنوان باز یافتن اسب تا نیم میل در خاک ایران پیش آمد. 

بیگلو را بدون هیچ تقصیر و گناه از پای هچنامبرده دو تن اسب چران که از ایل قو
به خونخواهی، دو تن از افراد و کاپیتن دویقالزف را در زد و  از ایل مزبور کسانی درآورد.
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دست به » فرستاده وارسبیلهای را به ، قشون روس دستهبه محض اطالع .خورد کشتند
کشتار زدند. سی و هفت تن را بیگناه کشته و گمرکخانه را با یکصد و سی و پنج خانه 
نفت ریخته آتش زدند و سراسر دیه را تاراج کردند. چهار روز پس از آن بار دیگر به 

را کشته و دویست و هفتاد خانه را آتش زده  هفده تن "زرگر"خاک ایران تاخته در دیه 
که گذرگاه شاهسونان است  "شیرین سو"سراسر دیه را تاراج کردند. سپس از آنجا به 

ریخته پس از تاراج و  "جواد کندی"رفته بیست تن را هم آنجا کشتند. سه روز دیگر به 
دولت روس قشون . پس از این جنایات تازه 187«کشتار هفتاد و پنج خانه را آتش زدند

-به مرز آورده تقاضای دستگیری کشندگان روسیان و پرداختن بیست منات تاوان می

 کرد. کردند. در همین هنگام سفیر روس بین دربار و مجلس به خدعه میانجیگری می
با  ،در جنگهای تبریز قشون روس به عنوان حفظ راههای آذربایجان از ناامنی

-که محمدعلی اوز کرد. پس از یازده ماه مقاومت هنگامیموافقت انگلستان به ایران تج

 الدولهی به عینچنین تلگراف ، فرو آورداگر ظاهری باشد ، حتیبه مشروطیت سرشاه 
الدوله این تلگراف را فوراً به  شاهزاده عین ـ توسط حاضرین تلگرافخانه»مخابره کرد: 

امیر معزز ساالر جنگ، سردار  ، سردار نصرت،امیرتومانالدوله  شجاع .سردارها برسانید
از شهر تبریز رسید حقیقتاً تأثیر بخشید. تبریز و آذربایجان خانۀ  چون اظهارات .ارشد

توانم تحمل و صبر منست بیشتر از این گرسنگی و استیصال تبریز را به هیچوجه نمی
لکه د و بنمایم. بوصول این تلگراف بکلی جنگ را موقوف نمائید و راه آذوقه را باز نمائی

 .188«برای حمل آذوقه ساعی و جاهد باشید خودتان هم در سهولت حرکت مال
سپاهیان روس از پل » :در همین هنگام از سوی جلفا چنین تلگراف رسید

چنین در تلگرافی به انجمن نسول روس و انگلیس تجاوز قشون روس را ک« گذشتند
  :توجیه کردند

بنا به وعده که اعلیحضرت شهریاری ...  ـ1327الثانی  به تاریخ چهارم ربیع »
در تهران به سفرای دولت روس و انگلیس داده بودند الزم بود ه خلداللـه مُلکَه و سلطان

ولی رؤسای اردوی دولتی ابداً اجازۀ  .راههای آذوقه مفتوح و مجادله را موقوف دارند
د. بنابراین ان ماردهنشحمل آذوقه به شهر نداده و شرایط ترک مجادله را مقدس و محترم 

شرایط انسانیت قرار دادند که راه جلفا برای حمل  بنا به مالحظۀدولت انگلیس و روس 
آذوقه به تبریز برای اهالی شهر و اتباع خارجه باز شود و مسلم است با وجود سواران 

داغی حمل آذوقه و تأمین راه عابرین ممکن نیست. به این مالحظه قرار گذاشتند هجقرا
ضمناً در وقت لزوم » « ...بشهر و افتتاح راه قوۀ کافی برای توفیق حاملین آذوقه یک

همین قوه حاضر است اهالی شهر و اتباع خارجه را از شر اشرار سوارهای دولتی که 
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مسلماً در صورت ورود به شهر از ارتکاب هیچ قسم حرکات ظالمانه مضایقه نخواهند 
و آسودگی و امنیت این قوه بدون تأخیر و شرط و  محافظه نماید و پس از اعادۀ آسایش

ک ایران را ترک و به روسیه بدون اینکه در آتیه از اولیای دولت ایران ادعایی نماید خا
امضای مهر و  "،راتسالو"مهر و امضای جنرال قونسول انگلیس « ... »خاهد کرد مراجعه

  189. 1327لثانیابه تاریخ چهارم ربیع «"اسکندر میللر"جنرال قنسول روس 
دانیم این سپاه متجاوز در تبریز دست به کشتار مجاهدان یازید و که می اما چنان

به دنبال این  1909آوریل سال  10ایران را ترک نکرد. در 1917هیچگاه تا انقالب اکتبر 
آوریل این نیرو به  25هزار تن به تبریز اعزام شد و در جمقدمات اردوئی بالغ به پن

شروع به پیشروی از مرز کرده و پس از یک هفته وارد تبریز  «یسنسارسک» فرماندهی
 شد.

شاه نیز متوسل رهبران تبریز برای جلوگیری از قشون روس حتی به محمدعلی
شاه به جای پدر و توده به جای »شدند و تلگرافی به تهران مخابره کرده در آن گفتند: 

رخ دهد نباید همسایگان پا به میان  فرزندان است اگر رنجشی میان پدر و فرزندان
سپاریم هر گذریم و شهر را به اعلیحضرت میخواستیم از آن در میگذارند. ما هر چه می

اعلیحضرت بیدرنگ دستور دهند راه خواربار باز شود و  خواهند با ما بکنند ورفتاری می
 . 190«ن باز نمانده خاک ایراجائی برای گذشتن سپاهیان روس ب

ماه دفاع سرسختانه به دست قشون خارجی  11به این ترتیب تبریز پس از  باری،
ساالر )ستارخان و  و که سردار افتاد. آزادیخواهان مورد تعقیب قرار گرفتند تا آنجائی

فشار  زعثمانی شدند. پس از گشایش تهران ا خانۀخان( ناگزیر از تحصن در شهبندرباقر
  روسیان کاسته شد.

دولت روس به عنوان ایجاد امنیت مجدداً به ایران  ،اردبیل در ماجراهای ،سپس
 ۀبهانرا خود آن دولت بود  به تحریکقشون فرستاد و تاخت و تازهای شاهسونان که 

-استقرار قشون در تبریز قرار داد. سپاه روس در بیستم دسامبر )بیست و هفتم ذی

الجیشی  یر مراکز سوقسیم تلفن دست به تسخ ۀکشیدن رشت ۀ( به بهانه 1329حجه/ ال
بعدش در بازارها قتل عام صبح » تبریز زده علیه حکومت و مجاهدان به جنگ پرداختند.

زنان و مردان و اطفال غیرمسلح را نیز  .رفتشروع شده و تا چند روز جنگ در میانه می
روس در جریانات دخالت  ۀتوپخان باطریکشتند. تقریباً چهار هزار نفر قشون و دو می
مجاهدان درآمد و قدرت مقابله نداشت. فرماندهی  ۀتند. این سپاه در تبریز به محاصرداش

 :ای به تبریز را صادر کرد و ملیون ناچار از ترک تبریز شدند قفقاز فرمان تجاوز سپاه تازه
در روز سال نو میالدی که مطابق با دهم محرم و روز عاشورا بود حاکم نظامی روس در »
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االسالم روحانی معروف  ز که بیرقهای روس بر آن افراشته شده بود ثقهعمارت دولتی تبری
منصبان و مأمورین ایالت تبریز به دار را با دو نفر مالی دیگر و پنج نفر از صاحب

السلطنه افسران روسی مداخله کرده از ثروت  پارک شعاع ۀ. در جریان مصادر191«کشید
... در این »کند: شهای مأمورین خود نقل میکردند. شوستر از گزارنوکران خود دفاع می

 اثنا یک نفر قزاق به توسط تلفن به قزاقخانه اطالع داد که به فاصلۀ کمی دو نفر صاحب
شما حق داخل شدن به باغ را نداشته و »تمام گفتند:  تشددمنصب روسی وارد شده و با 

سی اظهار داشت که به اصغر خان به زبان روباید فوراً خارج شوید. همین که میرزاعلی
باشم ایشان بنای تهدید را گذارده و گفتند: موجب حکم دولتی مأمور به توقیف می

و  "ریز کنند..چنانچه فوراً خارج نشوید به قزاقها فرمان خواهیم داد که شما را گلوله"
 واقعاً هم دوازده تن قزاق روسی که منتظر ورود ایشان بودند طلبیده و ایشان را حمله و

در جریان فتح تهران توسط سپاه آزادیخواهان دستجات  .192یورش به ما حکم نمودند..
الثانی  جمادی 19لشکر روس از بادکوبه به سمت ایران حرکت کرده در هشتم ژوئیه )

( تقریباً دو هزار نفر از آنها وارد ایران گردیده و یازدهم ژوئیه به قزوین رسیدند. 1327
ملی )که نزدیکی تهران مستقر بودند( اعالن نمود که اگر یک سفارت روس به اردوهای 

قدم به طرف پایتخت بیشتر بگذارید باعث مداخلۀ خارجه خواهد شد کوشش و تدابیر 
نتیجه  دیگری برای ترسانیدن و منحرف ساختن سرداران ملی به کار برده ولی بی

 . 193 «ماند...
ب نیرو پیاده کردند. ایوانف ها نیز در جنو طی دوران استبداد صغیر انگلیس

ها از ترس سرایت جنبش انقالبی ایران به هند نیرو پیاده  در جنوب انگلیس» نویسد:می
کنندگان در جنبش انقالبی را  کرده بوشهر و لنگه و جاسک را تصرف نمودند و شرکت

که ها انجمن بوشهر را منحل کردند در شهرها و قصبات دیگر  تار و مار ساختند. انگلیس
ها درآمده بود سازمانهای انقالبی و افراد آن از طرف اشغالگران  به اشغال انگلیس
 .194«گرفتندترین وجهی سرکوب و مورد آزار و شکنجه قرار می انگلیسی به سخت
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 فصل چهارم

 هدفهای انقالب مشروطیت ایران
 
 
 

ارهای آن نهضت مستقیمی با هدفها و شع ۀهر نهضت رابط ۀنیروهای ایجادکنند
باشد. بنا دارند. به عبارت دیگر شعارهای واقعی هر انقالب نمودار نیروهای آن انقالب می

بر نسبت شرکت یک طبقه یا قشر در انقالب خواستهای آن طبقه و قشر در جریان 
انقالب هدفهائی است که جنبش در راه « شعارهای واقعی»شود. منظور از منعکس می

ارد ولی ممکن است هر فرد یا گروهی شعاری را در یک دم بر میرسیدن به آنها گا
نخواهد رفت. البته  ترجریان مطرح سازد. در این صورت این نوع شعار از روی کاغذ فرا

که یک شعار بر اثر شکست و ناکامی انقالب  گیر نشود با این که یک شعار همه این
اراضی شاه و تقسیم و  ۀار مصادرشع ،تحقق نپذیرد دو موضوع متفاوت است. برای مثال

باز خرید اراضی )لغو فئودالیته( خوانین توسط گروه سوسیال دموکرات کارگران در سال 
 لکن در چنین انقالبی استقبال نشد. ، 195مطرح شد 1907

شود. اما در مورد شعار عدم مداخلۀ سیاسی این نمونه شعاری است که پذیرفته نمی
حکومتی استبدادی شاه این شعارها در انقالب پذیرفته شد و به بیگانگان و الغای سیستم 

خاطر آن هزاران نفر مبارزه کردند و سرانجام با ناکامی انقالب تحقق کافی نیافت. وظیفۀ 
باشد. همانطور که رهبران یک نهضت تشخیص شعارهای صحیح و مطرح ساختن آنها می

زند از آن شعارها استقبال نخواهد شد. اگر کسانی شعارهای فوق توانائی نهضت را مطرح سا
کسانی که نیروهای واقعی انقالب را درست ارزیابی نکرده و یا قادر نباشند در ورای 

تر از  ای محدود و سخت جنبش را درک کنند و در نتیجه شعارهائی پائین چهارچوبه
بگیرند.  توانند مقام رهبری را در نهضت به عهدهخواستهای نهضت مطرح سازند هرگز نمی

در انقالب ایران بورژوازی صنعتی نیروئی اندک داشت و به همین میزان طبقۀ کارگر از نظر 
کمی و کیفی ضعیف بود. از جهت دیگر همین عدم توسعۀ صنعتی موجب شده بود که 
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دهقانان از محیط محدود و مختنق روستاها خارج نشده و نسبت به انقالب نا آگاه مانده و به 
الب شرکت جویند. این مهمترین ضعف انقالب مشروطیت ایران بوده است و ندرت در انق

موجب شده بود که اوالً مبارزۀ ضداستعماری در زمینۀ اقتصادی ضعیف بوده )خواست 
بورژوازی صنعتی و طبقۀ کارگر( و لبۀ تیز متوجه طبقۀ فئودال به صورت الغای مالکیت 

  ود.فئودالی و تقسیم اراضی )خواست دهقانان( نش
از جهت دیگر مهمترین نیروهای انقالبی )کارگران ـ دهقانان( نقش اساسی در 

در روسیه  ،نهضت نداشته و موجبات ضعف انقالب فراهم گردید. مقارن انقالب ایران
بسیار داشت و دهقانان علیه حاکمیت اقتصادی فئودالها وارد  ۀنهضت انقالبی توسع

 همرشد قابل توجه داشت. بورژوازی و مبارزه شدند. نهضت کارگری نیز وسعت 
 .داشتدر این راه گام بر می و دید اقتصادی و سیاسی فئودالیته داشتحدر ت یخواستهای
ای از شرکت دهقانان در انقالب است. بنابراین عدم شرکت دهقانان در انقالب ایران  این نمونه

 قالب بوجود آمده است. یک پدیدۀ واقعی بوده بنابر موقعیت اقتصادی ایران در زمان ان
م داد. در فصل خواهسه فصل مورد بحث قرار  ردر این بخش هدفهای انقالب را د

در فصل دوم هدفهای اقتصادی و در فصل سوم هدفهای اجتماعی  ،نخست هدف سیاسی
 سازم.انقالب را مطرح می

 
 

 هدفهای سیاسی انقالب ایران
 

ل در این رساله بیان قببحثهای  به طور کلی هدفهای انقالب مشروطیت ایران طی
 شد بنابراین در این فصول فقط به بیان مرتب و منظم آنها خواهیم پرداخت.

هدف سیاسی انقالب مشروطیت عبارت بود از: استقالل ملی یعنی ممانعت از 
ایجاد مجلس  ۀدخالت بیگانگان در امر حکومت ایران، ایجاد حکومت دموکراتیک بوسیل

محدود ساختن اختیارات شاه و تحقق  ،انجمنهای ایالتی و والیتی شورای ملی و ایجاد
قانونی کردن ادارات  ،فردی امنیتآزادیهای فردی و از جمله آزادی بیان و قلم و ایجاد 

 ع شکنجه و عذاب توسط زندانبانان.منعدلیه و بخصوص 
 

  استقالل ملی
که زودتر توجه مردم را ای بود  مداخالت سیاسی دول استعماری در حکومت ایران مسئله

گردید. از شکست ایران در جنگهای ایران و برانگیخته موجب خشم و نارضائی جامعه می
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هار ظروس به بعد پیشروان و به تدریج عامۀ مردم نسبت به دخالتهای دولت روس ا
 سیاستات متعدد به خارجیان، ملت علیه دربار و زایتمکردند. پس از دادن انارضائی می

ان برانگیخته شد. با ید توجه داشت که نارضائی اقتصادی اصناف و تجار از امتیازات انگلست
 شد.اغلب به صورت اعتراضات سیاسی علیه نفوذ سیاسی دول خارجی منعکس می

منافع  بخاطر که موضوع قرارداد رژی نهضت مردم را برانگیخت بازرگانان هنگامی
آگاه  یخراب اقتصاد ۀردم را نیز از آیندم ۀطبقاتی خود سخت به تکاپو افتادند و عام

کردند لکن چون جنبش برخاست مطالب عاطفی مثل دخالت مسیحیان و فرنگیان می
انگلیس شدن مردم را  ۀدر امر تهدید دین اسالم و تهدید مملکت و ملت به مستعر

در اواخر ماه « قرارداد رژی»در جریان نهضت ضد  .در آورد سخت به جنبش
از طرف یکی از علما نوشته و به در و دیوار  ، مقالۀ سودمندی1309 الثانیجمادی

چسبانیده و در مدارس و میادین انداخته که نموداری از توجه به مسئلۀ استعمار در 
 رساند. این مقاله چنین است: آن زمان را می

و تنباکو و شخص مستأجر  تتنالرحیم ـ در مسئلۀ  الرحمن لهـال مقالۀ ملی ـ بسم»
حاصل از تجربه که عبارت از تکرار مشاهده است از اصول  دیگر قطع و»...  «گلیسیان

برهان و امور قوی بنیانست و به تکرر مشاهده از حالت اهالی انگلیس و مکر و خیال آنها 
السماء نسبت به اهالی هندوستان و مصر و سایر جاها واضح و هویدا کالشمس فی وسط

ۀ اصلی ندارد چنانچه در بدو ضبط هند به اسم تجارت رعایای گردیده که قرارداد آنها پای
آنجا را تبعه ساخته و از خود هم جماعتی منظم نموده باالخره بدون زحمت منازعه بر 
تمام مملکت استیال یافتند و به قراردادهای اولیه وفا نکردند مصر را هم به همین نهج 

اند.  بردن مملکت ایران بر آمده مقهور ساختند و االن آن نابکاران در صدد ضبط و
ذلت از طرف فارس که اول ثغور اسالمست راه را مفتوح ساخته و در منله تعالیـاعاذبال

)ع( است بنای شهر بر آن تفصیل  االئمه ثامن ۀ قدیمۀ استانفوقسرحد خراسان که از مو
ند و مستأجر م و اکمل فراهم آوردگذاردند و اسباب و آالت جنگ در آن نقطه به نحو اتَ

بنای عظیمی به اسم محل تنباکو در نقطۀ باغ ایلخانی که  همچوکه  واداشتهتنباکو را 
توان از کجا می« ... »مشرف بر تمام شهر و ارک و سایر نقاط این شهر است بنماید

اطمینان حاصل نمود که در بارهای قماش و تنباکو و غیره توپ و تفنگ به این محل 
بعدها مالحظه شد که واقعاً در  .196«هنگام حاجت به کار برند... حمل ننمایند که در
 اند. شده است اسلحه و مواد جنگی نیز حمل کردهوارد ایران می االکبارهائی که به نام 

کشور ایران در این اواخر تبدیل به یک کشور نزدیک به مستعمره شده بود و 
ضداستعماری جدا باشد.  ۀت از مبارزتوانسارزه علیه دربار مستبد نمیببدیهی است که م
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های  دیدند همچنین دخالتهای سفارتخانهمردم نفوذ اداری و نظامی دول استعماری را می
خارجی از موضوعهای علنی بود که عامه از آن به خوبی مطلع بود. از سوی دیگر 

به دریهای ایشان موجب توجه بیشتر مردم کشمکشهای دول استعماری با یکدیگر و پرده
بنابراین انقالب مشروطیت ایران از اولین روزهای جنبش به مسئلۀ  شد.فشار استعمار می

کرد که برای استقالل ملی توجه داشت. منافع خصوصی قشر روحانی نیز ایجاب می
  ممانعت از سرایت تمدن اروپائی به ایران علیه نفوذ خارجی کوشش کنند.

خود ایمان دارم که اگر ... برادران خود را ن م»نویسد: علل انقالب می بارۀبراون در
دادند مردم برای حکومت ... قیام نکرده وطنخواه و پخته و دادگستر و دوربین نشان می

شد. چنانچه علیه شاه اسماعیل، شاه یا به هر تقدیر در دورۀ ما چنین درخواستی نمی
د. ... همین که مردم عباس کبیر یا کریمخان زند هرگز ایرانیان قیام به شورش نکردن

شود. که رود که ... در برابر ... خیانت میواقفند کشورشان دارد به رایگان از دست می
شود، شروع به موجودیت مستقل دینی و ملی و وطن و حیاتشان ... تهدید به نابودی می

 .197«درخواست شرکت در حکومت کشور کردند
اقدامات سیاسی  د مجلس ازپس از گشایش مجلس شورای ملی در موارد متعد

 دولت ایران دفاع کرد و به دخالتهای دول بیگانه اعتراض نمود.
خواهان علیه برقراری  هعه در گرفت مشروعه و مشروطمشرو گکه جن هنگامی

.. سال گذشته از فرنگستان صنعتی به میهن ما سرایت ».دادند:  چنینمجلس داد سخن 
به دلخواه خود با رعیت  شدشاه و وزراء و حکامکرد و آن این بود که هر دولتی که پا

کند آن دولت سرچشمۀ ظلم و تعدی و تطاول است و تا آنجا که بالمره آن رفتار می
رود و گفتند افتد و در هاضمۀ جانورهای جهانخوار تحلیل میمملکت از استقالل می

واهند که مهلک معنی آن است که مردم جمع بشوند و از پادشاه بخ مرضمعالجۀ این 
سلطنت دلخواهان را تغییر دهد و در تکالیف دولتی و خدمات دیوانی و وظایف درباری 

 .198«قراری بگذارند...
بینیم که در ایران بدون این که بورژوازی رشد کافی یافته و به آن حد برسد که می
وازی فئودالیته دست به انقالب بزند و حکومت مشروطه به عنوان شعار بورژ یبرای الغا

به خاطر مبارزه با تجاوز استعمارگران و حفظ  ،علیه حکومت مستبد فئودالها عنوان شود
رشدی که علناً از جانب استعمارگران محدود و  ۀاستقالل ملی و فراهم آوردن زمین

مسدود گردیده بود شعار حکومت مشروطه و قانون عنوان گردید. مسلماً اگر بورژوازی 
 ۀضداستعماری با وضوح و قاطعیت بیشتری در هم ۀود مبارزایران رشد کافی یافته ب

 شد.ها تعقیب می زمینه
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ملیون ایران خواستار تمامیت ارضی کشور بودند حتی اگر مرتجعی نیز به جنگ علیه 
کرد )چون اردوکشی فرمانفرما علیه تجاوز عثمانی( از طرف مردم تجاوز خارجی اقدام می

د استعمارگران و اشتباهات ناشی از آن به ناکامی انقالب  به استفاده از تضا شد.استقبال می
سهم خود کمک کرد. هنگامی که انجمن تبریز علیه حکومت ارتجاع )در دورۀ اول 

کوبید کسانی شاه و دربار او را سخت میمحمدعلی کرد ومجلس( سخت کوشش می
ذربایجان آورده به خواهی یا خودمختاری آ وجود قفقازیان و غیره را دلیل بر استقالل

انجمن ایالتی چنین افترائی وارد آوردند. تا آنجا که حتی دو سید در شک افتاده ناچار از 
ای که ما در این قسمت از نسخه] جمله برای علمای تبریز تلگرافی ...مداخله شدند و از 

ۀ ، موجود نیست و تالش ما برای دستیابی به نسخ317تا  314در اختیار داریم صفحات 
نشستن بست در ... » [.یابدادامه می 318کاملتر بی نتیجه ماند. مطلب از صفحۀ 

سفارتخانۀ انگلیس گرفتند و این کار راه کامیابی و حسن عواقب را ثابت نمود... بالنتیجه 
مردم دستخط شاه را دائر به اعطای پارلمانی مرکب از همۀ طبقات پذیرفتند... آنچه 

 پرسند آیا ما طلوع اختر آزادی را درن است که مردم از خود میامروز سر زبانها است ای
بازی است؟ اندیشۀ من این است که مردم  شب ایران مشاهده خواهیم کرد یا آغاز خیمه

رسد که باید تغییری در درستی در این پارلمان نتوانند داشت... به نظر من می نیروی
بایستی ای در تمام شرق کرد و می حظهخاورزمین پدید آید. پیروزی ژاپن نفوذ قابل مال

آید که ام و غالباً چنین به نظر من می بکند. از بررسی کمی من به این نکته ایمان آورده
شرق از خواب گرانش سر برداشته. در ایران از لحاظ همجواری با روسیه طرز بیداریش 

 . 199«گیرد...رساند که شکل نهضتی را به طرف دموکراسی پیش میمی
پس از تشکیل مجلس شورای ملی تازه کوشش جدی برای تحقق بخشیدن به 
حکومت قانون آغاز شد. شاه و درباریان و سایر مرتجعین به دستیاری دول استعماری که 

( مانع تحقق حکومت مشروطه بودند. 1907در همین جریان متحد شدند )قرارداد 
ی و حکومت قانونی را دنبال انقالب که نضج یافته بود به طور جدی شعار دموکراس

تصویب قانون اساسی و متمم قانون اساسی مبارزات سختی در گرفت که به  کرد. درمی
پیروزی ملت انجامید. مجلس اول به کمک انجمنهای تهران و شهرستانها بخصوص 

بمباران  ۀرفت سرانجام توطئانجمن تبریز و رشت قدم به قدم به سوی پیروزی جلو می
شد و استبداد حاکم شد و فقط پس از یک انقالب واقعی بود که شاه  مجلس انجام

 ۀخواهی به عنوان یکی از جریانهای ارتجاعی در طول دور مستبد خلع گردید. مشروعه
نشینان عبدالعظیم در  شد. بستنفوذ و قدرت مجلس می ۀاول مجلس مانع توسع

را پارلمنت پاریس بسازند. خواهند مجلس شورای ایران ... می» نویسند:ای می الیحه
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فقط برای  شوراقرار بود مجلس « ... »مفاسد ملکی و مخاطرات دینی از اینها ظهور کرد
شد قوانینی قرار بدهد که پادشاه و کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه اداره می

بینیم روز میهیئت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید. ام
کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره احتیاج به قانون توسعه  شوراکه در مجلس 

 .200«اند... اند. غافل از اینکه ملل اروپا شریعت مدونه نداشته قائل شده
که به دنبال انقالبی خونین تشکیل شده بود معذالک  مجلس دوم با وجود این
ل قدمهای مثبت به نفع حکومت دموکراتیک بردارد. مجلس نتوانست به میزان مجلس او

لتیماتوم روس تعطیل شد و اشراف که رنگ عوض کرده بودند در رأس ودوم تحت فشار ا
جریان قرار گرفتند. با دخالت نیروی مسلح روسی انقالب سرکوب شد و دموکراسی در 

انجام به صورت های سوم و چهارم نیز کم و بیش تقالئی کرد و سر ایران طی دوره
مردم از آن در هراس  ،سفارت ۀآن وابست ۀای درآمد. به صورتی که بنا به گفت مسخره

بودند. حکومت مردم بر مردم و مجلس شورای ملی پس از تعطیل انجمنهای ایالتی و 
نوینی در دست استعمار شد و مدتهای مدید مجلس شورا چون  ۀوالیتی وسیل

 وده به کار رفت.بازی در سرگرم کردن ت شب خیمه
 

 آزادی و حقوق مردم
قبل از صدور مشروطیت مردم دارای هیچ حق سیاسی نبودند شاه حکام و خوانین 
 .و فئودالها تمام حقوق اجتماعی افراد را دستخوش امیال خود قرار داده بودند

شد. دستگاه روحانی کوچکترین اعتراض مردم با خشونت تمام از طرف حکام روبرو می
شد. حداکثر ان مرجعی برای تخفیف این خشونتها از طرف روحانیون استقبال میبه عنو

نشینی در اماکن متبرکه و  حقی که به صورت سنت برای مردم شناخته بودند بست
مروارید بود. جور  زیر توپشاهی و سرطویلۀ های مخصوص چون  سپس در بعضی جاده

د. حکمرانان نه فقط به مردم و ستم بیحد و حصر حکام یکی از علل آغاز جنبش بو
متوسط بازرگانان و حتی گاهی روحانیون جور و ستم و  ۀعادی بلکه به افراد طبق

چون مجلس اول تشکیل شد مردم تقاضای دریافت حقوق داشتند. خشونت روا می
قانون اساسی و بخصوص متمم قانون اساسی حقوق مردم را سیاسی و اجتماعی کردند. 

آزادی اجتماعات و احزاب و  ،آزادی بیان ،آزادی قلم ،د. آزادی فردیبه ایشان اعطاء کر
مصوبات مجلس بود. لکن مسلم است که دستگاه حاکمه به سهولت  ۀاز جمل ،سیاسی

ل همواره بین آزادیخواهان و دربار کشمکش یرفت. بر سر این مسازیر بار این حقوق نمی
 ندربار در مورد بازداشت متهماای از آن کشمکش انجمنهای تهران با  بود. نمونه



 

 241 

شدگان را در کاخ گلستان محبوس  سوءقصد به شاه است. شاه بر خالف قوانین بازداشت
 ساخته از جانب نگهبانان دربار به بازجوئی ایشان پرداخت. 

انجمنها با استناد به قوانین موجب شدند که شهربانی و عدلیه ایشان را تحویل 
محبوسین کوشش کرده  ۀی علنی بودن دادگاه و عدم شکنجگیرد. سپس نیز انجمنها برا

ند. پس از بمباران مجلس مجدداً حقوق دو در نتیجه موجبات آزادی ایشان را فراهم آور
ملت ایران از طرف دربار و حکومت استبدادی پایمال گردید. الزم به تذکر است که در 

 یادامه داده و قلمرو اجرارا  تمام این مدت خوانین و فئودالها در قلمرو خود روش قبلی
شد. آنهم شهرهای بزرگ که دارای انجمن مقتدری قانون فقط شهرها محسوب می

 . بودند
رفتند به طورکلی در مدت انقالب انجمنهای ایالتی و والیتی مجریان قانون بشمار می

دام و اغلب حکام و فرمانداران از مستبدین سابق بودند که جز به فشار انجمنها به اق
خواه روی خوشی به  زدند. پس از افتتاح مجلس دوم اشراف مشروطهمفیدی دست نمی
التزاید ایشان نشان ندادند و پس از انحالل این مجلس و تسلط ارتش مردم و جنبش دائم

خارجی در صفحات مهمی از کشور و حکومت اشراف، بسیاری از حقوق مردم عمالً ملغی 
و والیتی قدم بزرگی در راه ایجاد خفقان در مملکت به شد. برچیدن انجمنهای ایالتی 

رود. به این ترتیب این هدف انقالب نیز با موفقیت کمی مواجه شد، با اینهمه و شمار می
 با تمام تصمیمات ارتجاعی، هیچگاه حقوق مردم به حالت قبل از انقالب تنزل نکرد.

 
 

 هدفهای اقتصادی انقالب ایران
 

 ب عبارت بود از:هدفهای اقتصادی انقال
 قطع نفوذ اقتصادی و اداری بیگانگان.ـ  1
 .ایجادتسهیالت تجاری به نفع بازرگانان داخلیـ  2
 ایجاد صنایع جدید.ـ  3
 محدودیت اقتصادی برای فئودالها و اشراف.ـ  4
 

 ع نفوذ اقتصادی و اداری بیگانگانقط
 .اقتصاد ایران بشویندبود که بیگانگان دست از آن در این مورد انقالب خواستار 

بزرگ پراکنده بودند امور تجاری را در دست  هایفارتخانهبازرگانان خارجی که در س
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. صادرات و 201خاص برخوردار بودند. مطابق آماری که در دست استگرفته از امتیازهای 
راضی واردات ایران تقریباً متوازن بوده است، بنابراین بورژوازی تجاری ایران از این حیث نا

میلیون قران و صادرات به  262بالغ بر  1910روسیه در سال  بهات ایران ردصانبوده است. 
میلیون قران بوده است. تفاوت این اقالم در تجارت با عثمانی و سایر دول  37فقط  بریتانیا

 شده است.اروپائی تا حدودی جبران می
دست داشتن بازار ایران آنچه در مورد نفوذ اقتصادی بیگانگان مهم بوده است در 

ساخته است. به توسط ایشان است که موجبات عدم تکامل صنایع داخلی را فراهم می
صنعتی و ضعف بورژوازی صنعتی شعار بستن درهای مملکت به روی  ۀعلت عدم توسع

  .بیگانگان مهم بوده است
در دست داشتن بازار ایران توسط ایشان است که موجبات عدم تکامل صنایع 

 ،صنعتی و ضعف بورژوازی صنعتی ۀساخته است. به علت عدم توسع اخلی را فراهم مید
در شعار بستن درهای مملکت به روی کاالی خارجی از طرف ملیون اعالم نشد و فقط 

ای عنوان شده است. البته ملیون در چند مورد برای  دو مورد استثنائی چنین مسئله
دید به تحریم کاالهای خارجی کردند. اما شعار تهدید و اعمال فشار علیه بیگانگان ته

عنوان یک هدف برای انقالب عنوان نشد. بنابراین خواست به اتکاء به اقتصادیات ملی 
در  مورد قطع نفوذ بیگانگان منحصر بود به لغو امتیازات خارجی که  اقتصادی انقالب در

جی )بانک شاهی امتیاز شرکت رژی( منعکس شده است. بانکهای خارمبارزه علیه )
انگلیس( و )بانک استقراض روس( امور معامالت تجارت خارجی را در دست گرفته 

بردند. پرداختهای دولتی و دریافتهای گمرکات نیز توسط سالیانه می ۀمیلیونها استفاد
 شد. همین بانکها انجام می

اول اقتصادی  ۀامور اداری ایران بخصوص گمرکات که برای ایران اهمیت درج
بلژیکی گمرک نوز و سایر رؤسای  کوشش برای عزل ،داشت در دست بیگانگان بود

بانک ملی ایران توسط  ۀای از خواستهای اقتصادی انقالب است. تصویب اساسنام نمونه
اول قدم مهمی در راه کوتاه کردن نفوذ اجانب از امور مالی ایران به  ۀمجلس شورای دور

اهل مجلس »د: کردولت چنین اقدام  ۀای قرضرود. مجلس در مقابل تقاضشمار می
محض پاس حقوق شاهانه و حفظ شئونات ملی و مالحظات خیرخواهانۀ دولت و ملت 
قرض از خارجه را تصویب نمودند. عموم اهالی غیرتمند وطنپرست که خدای حافظ و 
ناظرشان باد حتی مخدرات محترمه در مجالس و مساجد و منابر بعداً درآمدند که این 

حاضریم که به دولت داده از خارجه  هم وجه را ولو اینکه مجاناً باشد بالعوض خود
نشود. لهذا اعضای مجلس شورای ملی چنین صالح دانستند بانکی موسوم به  اضاستقر
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بانک ملی تأسیس شود که عموم اهالی ایران در آن بانک شرکت داشته باشند هرکس 
به عنوان سرمایۀ شراکتی در این بانک  به قدر قوه و همت و وطنپرستی خود وجهی

 الًبگذارد و قبض و سهام دریافت دارد که بانک با این سرمایه داد و ستد نماید حاالً و ما
 .202«ملت را بنماید و رفع حوائج دولت

خواست از روس و انگلیس چون شاه می ،حتی پس از سرکوب کردن مجلس
ورای ملی و مدافع مشروطیت ایران مقام مجلس ش استقراض کند انجمن تبریز قائم

 شدیداً به دول خارجی اعتراض کرده است: 
دانست به جلوگیری از گرفتن وام انجمن تبریز که خود را جانشین مجلس می»

تا دارالشورا باز "میرزا اقداماتی کرد که خالصۀ اعالمیه آن چنین است: توسط محمدعلی
انست به نام ایران وامی بگیرد و اگر پولی نشود و پرک ندهد محمدعلی میرزا نخواهد تو

سپس تلگرافی در  «.از این باره به او پرداخته شود در آینده توده آن را نخواهد پذیرفت
 آوریم:همین باره به پارلمان و سنای فرانسه فرستاد که نسخۀ آن را در پائین می

ا توپ منفصل وثان، مجلس سنا در موقعی که شاه مجلس ملی را بعپاریس، مجلس مب»
به قرض کرده تجهیز سالح رمتحاخواهد برای منقرض ساختن قوای ملی از دول ساخته و می

 هکنیم که این وجه نظر بپرور عالم اعالم می و قشون نماید ما ملت ایران به عموم ملل حریت
این که باعث اضحمالل یک ملت خواهد شد که در راه اخذ حقوق انسانی خود جانسپاری 

انجمن    .د ملت ایران هم بهیچوجه خود را در ذمۀ این استقراض نخواهد دانستکننمی
 203«ایالتی آذربایجان

هدف انقالب در مورد قطع نفوذ اداری بیگانگان و لغو امتیازات خارجی به نتیجه 
های خارجی نیز همچنان در ایران توسعه یافت. اصوالً در مورد  نرسید و تجارتخانه
به نقالب مشروطیت ایران باید گفت که این هدفها کمتر از همه هدفهای اقتصادی ا

زیرا شعارهای سیاسی انقالب به صورت صوری بعدها عمل شد و تغییرات  پیروزی رسید
اجتماعی کم و بیش تحت تأثیر انقالب بوجود آمده و باقی ماند. هدفهای اقتصادی به 

 خارجی عقیم ماند. علت ضعف قوای انقالب در مقابل دشمنان داخلی و بخصوص
 

 ایجاد تسهیالت تجاری به نفع بازرگانان داخلی
تجارت خارجی ایران  ۀبورژوازی تجاری ایران نقش مهمی در انقالب داشت. توسع

این طبقه و  ۀالی و اجتماعی این طبقه شده بود. مشکلی که در راه توسعمموجب تقویت 
مرکی و تجاری که از طرف مشکالت گشود اول: جود داشت به طورکلی دو قسمت می

شد زیرا عمالً در معامالت روابط متقابل برقرار نبود و به سود بیگانگان ایجاد می
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 با یافت. دوم: مخالفت امور جریان می ،ر بازرگانان داخلیضرکشورهای استعماری و به 
استعمار تنها راه پرورش  مورددر این ،تجاری در امور تولیدی ۀجریان یافتن سرمای

 تجارتی قرار داده بود. ۀژوازی ایران را توسعبور
نظری به  .آمدکجانبه بوجود مییاول با انعقاد قراردادهای تجارتی  ۀاشکاالت دست

سازد که معامالت ایران و انگلیس کامالً یکجانبه ارقام تجارت خارجی ایران نمودار می
میلیون  37کشور  ن و صادرات به اینامیلیون قر 189بوده است )واردات از انگلیس 

 ۀط پیمان تجارتی ترکمانچای که در نیمیها و شرا ن بوده است( از سوی دیگر تعرفهاقر
م منافع بازرگانان ایران را در بر داشت در این سالها ملغی شده و به نوزدهقرن  دوم

-ها که دست دنبال آن رابطه تجاری دو کشور به سود دولت روس توسعه یافت. بلژیکی

های  وسها بودند گمرکات ایران را در دست داشتند و با گذراندن تعرفهنشاندگان ر
ساختند. موج مبارزه گمرکی زیاد برای صادرات موجبات نارضایتی بازرگانان را فراهم می

ها بر خاست و در ابتدای نهضت مشروطیت متأسفانه کوششهای بورژوازی  علیه بلژیکی
الک استعماری متجاری ایران با م روابط در این قسمت نیز به نتیجه نرسید. تجارتی

 همچنان به زیان ایران ادامه یافت.
 

 ایجاد صنایع جدید
در چند مورد  طلباناز طرف اصالحکه روابط ایران با اروپا توسعه یافت  از زمانی

کبیر در این کوششها اصالحات امیر نمونۀ برای ایجاد صنایع جدید کوشش به عمل آمد.
ریسی، بلورسازی،  ریسمان ۀ ]...[، کارخانۀاو ایران دارای کارخان ۀدور این زمینه است. در

ای  سازی و توپریزی بود. و نامبرده عده و اسلحه ،بافی چلواربافی، حریربافی و ماهوت
رزبورگ روانه کرد و دو تپ و صنعتگر و هنرآموز برای فراگرفتن روش جدید کار به مسکو

طلب نیز قدمهائی در  انبول اعزام کرد. سایر رجال اصالحنفر از حریربافان کاشان را به است
خواست ایران در ناکافی بود زیرا استعمار نمیکوششها  این راه برداشتند اما سرانجام این

 دررا برداشته و بخصوص  سداین زمینه رشد کند. بنابراین انقالب خواستار بود که این 
 ن شعار مطرح شد. دوم انقالب )از افتتاح مجلس به بعد( ای دورۀ

نگارنده گفت چند روز قبل از این آقا سیدمرتضی »نویسد: االسالم چنین می ناظم
پزی دایر کند و صابون به عمل آورد که چی چنین مدعی شد که کارخانۀ صابونباسمه

خواست، مثل صابون خارجه باشد و ارزانتر از صابون متعارفی هم بفروشد. امتیاز هم نمی
داد. نمونۀ را هم می دیوان خواست که صابون پزها مانع او نشوند. مالیاتمی اذنی فقط

صابون را هم به انواع مختلفه به من داد. من هم صابون آن را خدمت آقای طباطبائی 
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الدوله چون این عمل خدمتی است  ارائه دادم. جناب معظم فرمود عریضه کنید به معین
. 204«کنمکند لذا من از او معاونت میارجه میرا از خ هبه مملکت و رفع احتیاج داخل

باشد، همچنان در سیستم صنفی در صنعت، که این وابسته به عهد فئودالیسم می
مانده اداره صنایع ایران به صورت کارگاههای کوچک و با تکنیک عقب ایران پا برجا بود.

صادرات رزد. ی خارجی مقاومت وهاالشد و بهیچوجه قادر نبود در مقابل سیل کامی
اولیه( بوده است و از صنایع تجارت  وادایران به خارج محصوالت کشاورزی صنعتی )م

و  شدفرش رونق داشته است که آنهم در چند مورد در داخله توسط شرکتها انجام می
 آلمانها عالوه بر معامالت به تولید فرش در ایران نیز دست زده بودند. 

این ی رفت و الغاموانع رشد صنایع به شمار میی یکی از فبه هر حال سیستم صن
 فئودالیسم ممکن نبود.  یالغا با سیتسم جز

مالحظه کنید »... کند: ذکر می انجمن مخفیاالسالم از گفتارهای  همچنین ناظم
سازی آورد و در کهریزک کارخانۀ قندسازی احداث الدوله کارخانۀ کبریت مرحوم امین

ریت او را دیدیم و هم قند آن را خوردیم. در محلۀ دروازه نمود و کلی خرج کرد. هم کب
بافی آورد. شیشه و نخ هر  الدوله کارخانۀ نخ قزوین کارخانۀ بلورسازی راه انداختند. صنیع

 . 205«دو را دیدیم چه شد که همه خراب و بایر ماند...
 الثانی یجماد 18خواهان( به تاریخ  هععبدالعظیم )مشرو نشینان حضرت بستدر الیحۀ 

خوانی و وجوه زیارات  و صرف وجوه روضه»... چنین اتهامی به مجلسیان وارد آمده است: 
مشاهد مقدسه در ایجاد کارخانجات و در تسویۀ طرفه دشوار و در احداث راههای آهن و 

بشمار رفته است حال آنکه « اتهام»بینیم این  ، چنانکه می.«در استجالب صنایع فرنگ..
خواهان که این وسعت فکر را در نیم قرن پیش ابراز  مسلم برای مشروطهافتخاری است 

 اند. داشته
بیشتری بوده و این  ۀدر تبریز به عللی که قبالً ذکر شده است صنایع در حال توسع

استبداد صغیر و  ۀها کارگران بیشتری داشت و بخصوص در دورشهرنسبت به سایر  شهر
بوضوح به طور مکرر از طرف انقالبیون اعالم شده  جنگهای تبریز هدف ایجاد صنایع ملی

کارگر  ۀاین هدف بسیار مهم انقالب که به علت ضعف بورژوازی صنعتی و طبق است.
 آنطور که شایسته بود عنوان نشده است همچنان عقیم ماند.

استخراج آن  . قرارداد نفت جنوب واست ع ایران بودهبنامارت غاستعمار  ۀنقش
توان گفت که از ود. به جرأت میرصنعتی استعماری به شمار می ۀعای از توس نمونه

منافع اقتصادی ایران از این منبع مهم بسیار اندک و ناچیز  ،زیانهای سیاسی گذشته
 بوده است.
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 محدودیت اقتصادی برای فئودالها و اشراف
عتی چنانچه مکرر در این رساله بیان شده است، انقالب ایران به علت عدم توسعۀ صن

جنبۀ ضدفئودالی داشت. بخصوص این جنبه در روند اقتصادی و اجتماعی کمتر به کمتر 
متوسط در مبارزه برای یافتن میدان توسعه با حاکمیت  ۀزیرا طبق خوردچشم می

سیاسی فئودالها و اشراف ناگزیر از کشمکش و برخورد بودند. ایوانف در مورد جنبه 
جنبش دهقانی در  (1905ـ  1911ا اینکه در سالهای )اما ب»نویسد: فئودالی انقالب می

نقاط مختلف ایران وجود داشت باید گفت که به طور کلی سراسر ایران را فرا نگرفته بود 
و به صورت یک مبارزه همه جائی به خاطر زمین و سلب مالکیت فئودالی در نیامده و 

بت زیادی از ده پیش در انقالب نقش قاطعی نداشت. شهرها در انقالب ایران به نس
 . 206«افتاده بودند

دید نفوذ فئودالها و اقتصاد فئودالی حبزرگ، انقالب در ت ۀصرفنظر از این نقیص
شش دولت که هر ساله  ۀکمیسیون مالی برای ایجاد تعادل در بودج .قدمهائی برداشت

یر را بایست با استقراض از خارجه تأمین شود اقدامات ز کسری داشت و می کرور و نیم
 به عمل آورده:

 ،هزار تومان 115السلطنه  شعاع :گزاف شاهزادگان و اشراف کاست ۀاز ساالن :اول
کردند که مجلس برای هر هزار تومان دریافت می 29السلطنه  و نایب 75السلطان  ظل
 هزار تومان مقرر داشت.  12یک 

یرا فرمانروایان و شد تجدید نظر کرد زدوم: در مالیاتهائی که از ایاالت گرفته می
ستاندند. پرداختند و چندین برابر از مردم می حکام مالیات صد سال قبل را به دولت می

 کمیسیون این شیوه را ملغی ساخت. 
 رود.سوم: تیولداری را برانداخت که یکی از مهمترین اقدامات مجلس به شمار می

کردند و ه نقد میچهارم: مالیات جنس را که فرمانداران و مستوفیان تبدیل ب
کردند. مجلس حکم کرد که عیناً بهای آن را مطابق نرخ صد سال قبل محاسبه می

چندین برابر قیمت داشت بپردازند. گذشته از اینها مبلغ سیصد و هشتاد هزار جنس را که 
هزار تومان و مقدار زیادی جنس که دربار سالیانه  800تومان از بودجۀ دربار کم کرد زیرا از 

شاه و بخششهای او بوده که هشتاد هزار تومان صرف جیب مظفرالدین گرفتمی
دید و همچنین شصت هزار تومان برای )خلعت( دادن مجلس برای اینها جائی نمی

برای شخص شاه سی هزار تومان و بقیه تا مجلس بود که آن را نیز حذف کردند. 
مقرر  ،جنس را برای دربار همچنان ،برای درباریان و کارداران و سایرین ،یک کرور

داشت. پس از این واقعه است که دربار سربازان گارد شاهی و سیالخوری و 
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قاطرچیان وعدۀ دیگری از کارکنان جزء دربار را به عنوان این که مجلس مقرری 
آنان را قطع کرده است علیه مجلس بشوراند. با ایجاد سیستم تازۀ مالیاتی و لغو 

قتصادی اشراف لطمۀ مهمی وارد آمد. سرانجام با انقالب سیستم قبلی به نفوذ ا
مشروطیت ایران و تغییر سیستم حکومتی به طور ظاهری طبقۀ متوسط حق 
 بیشتری در ادارۀ امور یافت و اشرافیت فئودالی دچار تزلزل گردیده تخفیف یافت.

 
 

 هدفهای اجتماعی انقالب ایران
 

کهن است که با وجود اقدامات  ۀهدف اجتماعی اساسی انقالب دگرگونی جامع
مانده بود. انقالب در یاصالحی در طی یک قرن قبل از انقالب کم و بیش به همانسان باق

تمام نهادهای اجتماعی مؤثر واقع شد. اگر چه نتایج سیاسی و اقتصادی انقالب بر اثر 
رده و شکست و ناکامی آن عقیم ماند لکن آثار اجتماعی انقالب در تمام شئون بروز ک

دن اروپائی در ایران موجب ثبات این آثار تمماند. نفوذ  علیرغم کوششهای ارتجاع باقی
نو ایران است. اقدامات اصالحی دیگر  ۀکهن و جامع ۀانقالب حد فاصل بین جامع گردید.

بینیم که اگر بخواهیم در تمام موارد تحوالت  رود. بنابراین میفرع بر انقالب به شمار می
درازا خواهد کشید و از ه ناشی از انقالب را بیان کنیم مطلب بسیار است و ب و تغییرات

چهارچوب این رساله خارج است. بنابراین بر حسب معمول هدفهای اجتماعی را نیز 
 کنم. فقط مرتب می

فرهنگ و  ۀتوسع -2 ،اصالحات اداری -1هدفهای اجتماعی انقالب عبارت بود از 
 وحانیت از امور حکومت.تفکیک دستگاه ر -3 ،بهداشت
 

 اصالحات اداری
سازمان اداری ایران با افتتاح مجلس شورای ملی و وضع قوانین اداری تغییر یافت وزراء 

ها قرار گرفته و در مقابل مجلس مسئول شناخته شدند. عزل و وضع در رأس وزارتخانه
ای تحقق این دانیم برشد. چنانچه میوزیر و هیئت دولت توسط مجلس انجام می نخست

سیستم  هدف پس از افتتاح مجلس کشمکشهای زیادی با دربار و مرتجعین به عمل آمد.
ای برای آن  آوری آن در مجلس دوم تغییر یافت و شوستر اساس تازه مالیاتی و روش جمع

گذاشت. ارتش ایران نیز با تأسیس ژاندارم خزانه و ژاندارم )امنیه( که بعدها توسط انگلیسها 
پیوستند به صورت جدید درآمد. ادارات تازه که قبالً توسط بیگانگان تأسیس و اداره به هم 
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شد، به روی مردم باز شده و مورد استفادۀ عموم قرار گرفت مثل ادارۀ پست و تلگراف. می
لکن باید توجه داشت که این تغییرات در سطح جامعه بوجود آمده و بعدها نیز به همین 

 صورت ادامه یافت. 
ای در دست ارتجاع شد که جنبش را از جادۀ خود منحرف  ن رفورم سطحی وسیلهای

 ساخته و یک دوره مبارزۀ مردم را تا حدود زیادی عقیم گذارد.

در کتاب ابراهیم بیک که مقارن آغاز جنبش مشروطیت در ایران توزیع و استقبال شد 
  نویسد:امور ایران چنین میشد در مورد اصالح قرائت و بحث می انجمن مخفیو از جمله در 

کدامین شهر از شهرهای این  خطاب به وزیر داخله، حاال بفرمائید ببینیم در»
اید و یا دارالعجزه، مسکن ایتامی ساخته و برای تربیت  مملکت وسیع بیمارخانه بنا نهاده

اید. در کدامین قصبه از قصبات وطن برای  اطفال بیکس ملت دارالصنایعی پرداخته
اید و اسباب ترقی و تسهیل زراعت و فالحت  ل نقلیات راههای شوسه درست کردهتسهی

اید در باب ترقی تجارت مملکت که  را که مایۀ حیات ملک و ملت است فراهم آورده
ای از آن غفلت نکرده بلکه میلیونها پول در راه توسیع آن خرج  دولتهای بزرگ دقیقه

اند چه اقدامات مجدانه از  آن خونریزیها کرده اند و در موقع اقتضاء برای حصول نموده
شما سر زده است... عجبا، هیچ به خاطر مبارک عالی خطور نکرده است تدبیری به کار 

رود بیش از آن باشد که برده باشید که مقدار امتعه و محصوالت داخلیه که به خارج می
ه روی داده... و چرا شود تا دخل وطن را بر خرج آن غلباز خارجه به مملکت داخل می

باید رعیت ایران تا جزئیات لوازم زندگی محتاج خارجه باشد... آیا تاکنون اسباب 
مهاجرت این همه ایرانی را به ممالک روس و عثمانی و هند تحقیق فرموده تدبیری 

برید که برای رفع احتیاج ملت اید. چرا اقدامات به کار نمی برای منع این کار به کار برده
 در بعضی والیتهای مناسب فابریکهای مختصر به نام سرکار ساخته و پرداخته گردد. اقالً

خواهید فرمود که ساختن فابریک وظیفه و تکلیف من نیست. مسلمآً، لکن تدبیر احداث 
آن و تشویق نمودن ملت و ضامن شدن به حفظ حقوق رعیت، کار وزیر با کفایت و 

ممالک خارجه اینها را که یکان یکان شمردم همه خردمند و با انصاف است. به خدا در 
 «.از تکالیف وزیر داخله است

به سبب مطالبی که بیان کرده بود و خواستهای اجتماعی ایران  گکتاب ابراهیم بی
شد و از طرف مردم هر روز اله محسوب میضداد از طرف دولت جزو کتب را نشان می

شده در این کتاب نموداری از  شد. خواستهای عرضهبیش از پیش استقبال می
 ،هنگام تسلط انجمن ایالتی آذربایجان رود.تقاضاهای مردم در آغاز جنبش به شمار می

شد در آنجا ادارات جدید مطابق تبریز هر شهر که به دست آزادیخواهان گشوده می
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های قانونی از  چنان که گفتیم در اینجا نیز اداره»نویسد: شد. کسروی میتأسیس می
عدلیه و شهرداری و شهربانی باز شد. نیز انجمن به ریاست حاجی علی اصغرآقا از 
ه بازرگانان به نام خوی برپا شد. نیز به پشتیبانی عمواوغلی و مجاهدان میرزاحسن رشدی

پدید  مکافاتای به نام  میرزاآقاخان مرندی روزنامهدبستانی برای بچگان بنیاد نهاد. 
 .207«تآورده و به پراکندن پرداخ

 
 توسعۀ فرهنگ و بهداشت

طلبان و سپس انقالبیها یکی از مهمترین اسباب نجات کشور را در ایجاد  اصالح
طلبان ایجاد  دانستند. لذا یکی از قدمهای اولیۀ اصالحفرهنگ جدید و توسعۀ فرهنگ می

 خواهی و توجه به تعلیم و تربیت مدارس تازه بود. در دورۀ انقالب نیز همچنان فرهنگ
شد. در تهران دهها مدرسۀ جدید بوجود آمده بود. جدید از طرف مجلس و مردم دنبال می

شاگردان این مدارس که زیر تربیت روشنفکران بودند همواره نسبت به انقالب عالقمند 
 کردند.بوده و در جریانها شرکت می

اردند زگسران آزادی در تبریز به دو چیز بیش از همه ارج می»نویسد: کسروی می
بندیهای ایشان و این هر دو  یکی دبستانها و شاگردان آنها و دیگری مجاهدان و دسته

 . 208«بودسودمند و بجا می
کردند. و دانش جدید نقش مهمی ایفا می عقاید ۀها در توسع روزنامه

 ۀبه ادام شرایطترین ها اصرار داشتند و در سخت خواهان در انتشار روزنامه مشروطه
ها نقش رابط بین مردم و پیشروان نهضت را بر عهده  نها کوشا بودند. روزنامهانتشار آ

که در آن  انجمن و یکی  نالۀ مردمداشتند. در بحبوحۀ جنگ در تبریز دو روزنامه یکی 
شد. نسبت به تعمیم بهداشت نیز به موازات فرهنگ ایام دوباره چاپ شد منتشر می

 ای تبریز بیمارستانی به طرح تازه تأسیس شد.جنگه ۀآمد. در دوراقداماتی بعمل می
ماندگی ایران را در کهنگی نهادهای  روشنفکران و سایر ترقیخواهان علت عقب

وافر داشتند.  ۀمین سبب نسبت به مظاهر تمدن غرب عالقه دیدند و بهاجتماعی می
 نگریست در مسخ شدن انقالب و عقیماین طرز فکر که به انقالب به صورت سطحی می

خواه نسبت  مرتجعین بخصوص روحانیون شریعت .ماندن نتایج عمیق آن مؤثر بوده است
دند. در الیحۀ دامینشان العمل شدید  ایران عکس ۀدر جامع (فرنگ)به مظاهر 

و هیچ دیده و شنیده »نویسند: الثانی( چنین می جمادی 18نشینان )به تاریخ  بست
مجلس در قطار مادامهای فرنگان کشیده و در  را عنفاً در هسای روحانی همؤبودید که ر

ازدحامی که سراپا علیرغم اسالم و اسالمیان است حاضر و مستبشر دانسته باشند. آن 
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بازار شام، آن شیپور اسالم، آن آتشبازیها، آن ورود سفراء، آن عادیات خارجه، آن هورا 
 ...«وات و برادری و برابری(باد مسا باد و )زنده باد زنده های زنده کشیدنها و آنهمه کتبه

االسالم تاریخ و دیگر افتتاح رسوم و سیر معموله بالدۀ کفر. در قبه» :نویسندهمچنین می
دهد که در ممالک اسالمیه مجلس ترحیم و ختم قرآن را به هجری هیچ خبر نمی

صدیقۀ  ذراریدستور فرنگستان تشکیل داده باشند. مسجد جامع پایتخت اسالم فاتحه 
اللـه علیها به سیرۀ خاصۀ فرنگان گلریزی کردن و دستمالهای مشکی بر  ره سالمطاه

بازوی دستجات اطفال مسلمین بستن و جماعت زردشتیها را در خانۀ خدا وارد ساختن 
پرستها را مستخدم قرار دادن و ارباب  و در مجلس فاتحه مخصوصاً آالفرنگها و پاریس

رهاًً  به آن محضر کشیدن. ای پیروان اسالم هیچ عمایم و بزرگان شریعت را طوعا یا ک
پس »و سپس در باب نشر کتب خارجه: «. ختمی به این شکل دیده یا شنیده بودید

  ..«السالم است.. چاپ کردن کتابهای ولتر فرانسوی که همه ناسزا به انبیاء علیهم
 تباری اینها مظاهر تمدن غرب است که در ایران رسوخ کرده است بدیهی اس

ممکن و نابجا بوده است ولی اکتفا به قبول این مظاهر ممانعت از سرایت این مظاهر غیر
بدون توجه به اصول جوامع صنعتی اروپا و فراموش ساختن تغییرات اساسی انحرافی 

 سازد.است که در موارد مشابه اغلب روشنفکران را گمراه می
 

 تحدید قدرت روحانیان 
اول انقالب نقش مهمی بر عهده داشت انقالب ۀ ر دوربا وجود اینکه قشر روحانی د

دوم  ۀکاست. انقالب در مرحل کرد که از اهمیت اجتماعی این گروه میدر جهتی سیر می
درست در جهت مخالف منافع قشری روحانیان جریان یافت. روشنفکران مبارزه با 

شتند. در تصویب خرافت را از وظایف خود قرار داده و از تاختن به مذهب هیچ باک ندا
قوانین عمالً روحانیان را از انجام امور مدنی )بخصوص امور قضائی( تا حدود زیادی دور 
ساختند. متقابالً این جماعت با اتکاء به دربار و فئودالیته علیه مشروطیت سنگر 

 خواهی را بوجود آوردند.  مشروعه
 نویسد: در وقایع تبریز کسروی می

کشتند. بدینسان که جانور را با منگوله و د شتری میدر عید قربان معمول بو»
زنگوله آراسته و سوارگانی از پس و پیش افتاده با سرنا و دهل یک روز و دو روز در 

کشتند که هنوز جان از تنش نمودند و روز قربان میگردانیدند و شادیها میبازار می
شتش در دست دیگری ای از گو ریختند و هر تکهدر نرفته درباریان بر سرش می

بود ای می . این یک کار خونخوارانهبردندماند. سرش را هم برای ولیعهد یا شاه میمی
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ولی میرهاشم که دستگاه فرمانروائی برای خود رو انجمن از آن جلو گرفت. و از این
چیده و به دلگرمی محمدعلی میرزا و زور تفنگداران )دوچی( و )سرخاب( خود را 

 دید شتر قربانی فرمان داده و کهنه درباریانی بدانسان کهی میدر جهان دیگر
کردند شتری را کشتند و سرش را برای او بردند و از او خلعت و همه ساله می
  «.پاداش گرفتند

واز بودند. بعدها آطلب هم روشنفکران و اشراف اصالح ،در تحدید قدرت روحانیان
چار شدند روحانیان را از مقام اجتماعی خود نیز برای ایجاد حکومت متمرکز و مقتدر نا

 معزول نمایند.
در پایان مبحث هدفهای انقالب مشروطیت ایران باید گفت که انقالب ایران به 

که انقالب مشروطیت موفق به تغییرات صوری و  هدفهای اساسی خود نرسید. نتیجه این
ود نیامد. وجه رفورم سطحی اجتماعی گردید. حکومت مستقل ملی در ایران ب

برداری اقتصادی و سیاسی قرار دادند.  استعمارچیان همچنان این کشور را مورد بهره
اقتصادی یعنی سیستم اقتصادی فئودالی پابرجا ۀ فئودالیسم نابود نشد و مهمترین مسئل

ماندگی اجتماعی و اقتصادی ایران ناقص  ماند. هدفهای انقالب مشروطیت مطابق با عقب
 مان هدفهای ناقص نیز تحقق نیافت.و نارسا بود و ه
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 بخش سوم

 روشهای مبارزه در انقالب مشروطیت ایران
 
 
 

روش مبارزه بستگی به نیروهای مبارز و هدف جنبش دارد. عوامل دیگر از قبیل 
نیروها به  بقات وسنن تاریخی و ملی و وضع جغرافیائی همانطور که صفات ثانوی ط

 شود.دوم در انتخاب روش محسوب می ۀرود عوامل درجشمار می
که جنبش هدفهای نهائی دارد برای رسیدن به آن هدفها مرحله مرحله  هنگامی

ط یشخصی نیست و مشمول شرا ورود. انتخاب این مراحل امری تصادفی پیش می
الب ایران روسیه دچار انقالب است و که تقریباً مقارن انق گردد. مثالً اینالذکر می فوق

انجامد و در ایران این انقالب با اعتصابهای کارگری شروع شده و به قیام مسلحانه می
نشینی  جنبش از اعتراض و تعطیل بازارها و از مجالس وعظ و خطابه آغاز شده به بست

که  موضوعی نیست ،رسدمتوسل شده و سرانجام به دفاع و حملۀ نیروهای مسلح می
وابسته به خصوصیات ملی و تاریخی و وضع جغرافیائی طبیعی و انسانی این دو منطقه 

کارگر اساس انقالب است و این طبقه از نظر  ۀباشد. مطلب این است که در روسیه طبق
کمی و کیفی رشد کرده است و با بورژوازی و بخصوص طبقات زحمتکش پیوند کرده 

آورد. هر عامه را به دنبال روحانیان به جنبش در میاست و در ایران بورژوازی است که 
 یک از این نهضتها هدفهای مشخص و متمایزی از یکدیگر دارند.

حال اگر بگوئیم انتخاب روش یک امر جبری و تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی 
است این بدان معنی نیست که هزاران نفر کسانی که در جنبش شرکت دارند همچون 

کند هستند. انسانها و عقاید و تابع ضرورت تاریخ که جدا از ایشان سیر می« گوسفندان»
توان آرای ایشان آینۀ ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین در امر مبارزه نمی

قبول کرد که از کوشش به خاطر انتخاب و یا تغییر روش و تاکتیکها خودداری شود و 



 

 254 

انسان تماشاچی صحنۀ تحوالت اجتماعی «. شودد میسرانجام آنچه بایستی بشو»بگوئیم: 
کند. نیست تمام تحوالت و انقالبات قبل از اینکه به انجام رسد در ذهن انسانها اثر می

ط مکانی و زمانی تصمیمی متناسب با یضرورت در آنجاست که همین انسان در هر شرا
د مبارزه ین آراء و عقادارد و به خاطر آ شرایطمطابق آن  ید و آرایگیرد و عقاآن می

ای ضروری سخن گوئیم و به  کند. ما حق داریم از معتقدات خود همچون پدیدهمی
نیروی سری و « ناگزیری»ناگزیریم چنین کنیم و این ما  ،خاطر تحقق آنها کوشش کنیم

عوامل عادی جامعه است. آنچه باید گفت اینست که  ۀطبیعی نیست. این نتیج  فوق
که مطابق با سیر تحول و تکامل جامعه است. بنابراین هر کس بهتر  شودنتیجه آن می

 تر خواهد رفت. این سیر را بشناسد و خود را با آن منطبق سازد درست
پس از بیان نیروهای انقالب مشروطیت ایران و هدفهای آن اینک این موضوع را 

ب از چه مراحلی انقال ،ایران ۀمتحرک جامع ۀکنم که در این دوربه اختصار بررسی می
 گذشت و چه روشهائی از طرف انقالبیها و ضدانقالبیها اتخاذ گردید.
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 فصل اول

 روشهای انقالبیها
 

 

 
تا تشکیل  مبارزاتاول: از بدو  ۀتوان معین کرد. دوردر انقالب ایران دو دوره می

کار مجلس اول  ۀاز نیم دوم: ۀباشد. دورمجلس اول و حتی ماههای اول کار مجلس می
 تا پایان جنگهای تبریز و جریان مجلس دوم. 

روحانیان در صف اول مبارزه قرار  .آمیز داشت مسالمت ۀاول مبارزه جنب ۀدر دور
 داشتند و بجز چند برخورد شدید عمومی شدت عمل از طرفین به عمل نیامد. 

ائید و سرانجام دوم کشمکش ارتجاع و آزادی به برخوردهای شدید گر ۀدر دور
رود. بدیهی است مجلس دوم خونین نموداری از این دوره به شمار می ۀقیام مسلحان

باشد و مجلس اول از این حیث اصالت طبیعی این دوره )دوم( نمی ۀنمودار و نتیج
 بیشتری نسبت به مجلس دوم دارد.

گرفته  شکارانه پی دوم از طرف رهبران گاهی روش سازشکارانه و محافظه ۀدر دور
مبارزه از سیر خود خارج  ،ای مرتجع در کادر رهبری شد و در پایان این دوره با ورود عده

 شده و با ناکامی پایان یافت. 
جویانه روشها و تاکتیکهای آن بررسی  مسالمت ۀبنابراین اول تحت عنوان مبارز

 پردازم.انقالبی می ۀشود و سپس به مبارزمی
 

 روشهای آنجویانه و  مسالمت ۀمبارز
نهضت مشروطیت ایران به صورت بسیار خفیف و آرام آغاز شد. در این دوره 

شدند. روشهائی که از طرف بازاریان و روحانیان دو رکن معتبر انقالب محسوب می
 ،مذاکرات ،توسل به امکانات خارجی ،نشینی ایشان پیش گرفته شد عبارت بود از بست

سات تعزیه و وعظ و استفاده از این جلسات. در شرکت در مجامع مذهبی و برگزاری جل
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این مبحث از مراعات توالی زمان خودداری شده و وقایع مشابه یکجا مورد بحث قرار 
 گیرد.می

 
 استفاده از مجالس مذهبی

شد بهبهانی بر منبر مبارزه می ۀکه در تهران بازار علیه بلژیکیان آماد هنگامی
ر ماههای عزاداری وعاظ به نفع عدالتخانه و علیه گفت. دبلژیکی سخن می« زنو»علیه 
های  تجهیز مردم برای شرکت در مبارزه وعظ و خطابه ۀوسیل .الدوله سخن گفتند عین

که کشمکش علیه دربار و ارتجاع باال گرفت  مجلس اول هنگامی مذهبی بود. در طی 
گفته و در بین  وعاظ شجاع که جانب آزادیخواهی را گرفته بودند از منابر سخنان تند

المتکلمین به نام بودند. در تمام شهرهای ایران در  دین واعظ و ملکال ایشان سیدجمال
ارتباط با مردم بود.  ۀکه روحانیان در صف اول قرار داشتند استفاده از منابر وسیل ای دوره

در جنگ بین مشروطه و مشروعه مرتجعین از همین وسیله در بسیاری موارد علیه 
 ستفاده کردند.آزادی ا

 
 نشینی بست

در مورد استفاده از این وسیله باید توجه داشت که در زمان انقالب مشروطیت 
های  نشینی، آن هم در سفارتخانه وضع با حال تفاوت کلی داشته و هنگامی که از بست

شود نباید همین نظر و احساس را که اینک در صورت مواجهه با چنین بیگانه بحث می
حتی در پیمان »نویسد: . پاولویچ میدهد در آن عهد صادق دانستما دست میجریانی به 

اند. بنا به تقاضای شاه ایران به طور  ترکمانچای مطلبی در این مورد گنجانده بوده
محرمانه از طرف روسیه یکی از مواد عهدنامۀ ترکمانچای لغو اصول )بست( تعیین شده 

بست « مقدس»ومت ایران برای از بین بردن اصول بود. این ماده به علت عدم توانائی حک
های بیگانه نشانۀ نفوذ سیاسی این  نشینی در سفارتخانه بست. 1«در روی کاغذ ماند

ها که از جانب شاهان  دولتهاست و خواست دولت ایران در الغای اصول بست در سفارتخانه
باشد بلکه به این ایران نمیایران بعدها نیز ابراز شده است به علت دفاع از استقالل سیاسی 

قدرت مستبد دربار به شمار در مقابل ای برای مقاومت  نشینی وسیله علت است که بست
 کردند.ها استفاده می نشینی در سفارتخانه رود. البته وابستگان دول استعماری از بستمی

نشینی در ایران ریشۀ قدیمی دارد و اغلب مرسوم بوده است که  پدیدۀ بست
ها و اماکن متبرکه و یا خانۀ علمای مذهبی و بزرگان بست  تظلم در امامزاده برای
کردند این  که بیگانگان در ایران اقدام به تأسیس سفارتخانه . هنگامیاند نشستهمی
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مراکز نیز  بعضینشینی پیدا کرد. گاهی بر حسب سنت  بست ۀمحلها نیز مورد استفاد
االسالم  ناظم .شاهی یا غیره ۀو سرطویل« ریدتوپ مروا»مثل  رفتگمحل بست قرار می

ند و یننشبعضی اوقات در زیر توپ مروارید می»سد: ینونشینی چنین می در مورد بست
این توپ بزرگی است که موسوم به توپ مروارید است در نزدیکی درب ارک که زیر 

ادگان هم محل های شاهز سرطویلۀ شاهی و طویله« ... »اند خانه است آن را گذاشته نقاره
او  ازامنی شده است چه هر کس به سرطویله پناه ببرد مهترها و جلودارها و امیرآخورها 

شاه ملتفت شده بود شود. ناصرالدینکنند و اتفاقاً کار عارض هم اصالح میهمراهی می
 گاهگاهی ...»«که گفته بود باید وسایط را تعمیم داد که مظلومین از خدا منصرف نشوند

شدند ها می مالحظۀ شأن عارض و یا بزرگی مطلب، پناهنده به یکی از سفارتخانه هم به
میالدی، تقریباً هفتاد سال قبل، اعیان و بزرگان مملکت ایران از  1848مثالً در سال 
میرزا آقاسی وزیر محمدشاه و صدراعظم ایران به جان آمده به سفارت روس ظلم حاجی

العلماء مالیری که از علماء  هجده بیست سال قبل ناظمدر « ... »و انگلیس ملتجی شدند
و بزرگان بود با چند نفر از اهالی مالیر به سفارتخانۀ روس ملتجی شدند و از ظلم و ستم 

الرئیس که از  و همچنین در ماه گذشته حاج شیخ« ... »الدوله الدوله برادر عین سیف
ءظن دولت واقع شد به محض طلبی طرف سو علماء و شاهزادگان است به اتهام حریت

س از پ .2«الدوله در خیال گرفتاری اوست پناه به سفارتخانۀ عثمانی برد آنکه دانست عین
نشینی در این ادارات که زیر نظر خارجیان بود نیز  تأسیس دوایر تلگراف در ایران بست

 مرسوم گردید. 

-ناخته مینشینی به عنوان یک سنت ش که انقالب ایران آغاز شد بست هنگامی

شد. برای اولین بار علما و منفی از جانب مردم استقبال می ۀشد و به عنوان مبارز
جمعی در عبدالعظیم بست نشستند و  های تهران به صورت دسته بازرگانان و طلبه

قهریه به این  ۀکم مانده بود مستبدین به قو .ای عدالتخواهانه را مطرح ساختندضتقا
نشینی تاریخ مشروطیت  د. مهمترین بستنست را بشکنتجاوز کرده ب« مقدس»محل 
انگلیس در تهران است که در مورد آن سر و صدای زیادی  ۀنشینی در سفارتخان بست

  .شده است
نشینی آن دوره را نباید با عملی مشابه در زمان حال  چنانچه بیان شد بست

بوجود آورده نظری  را ایران ۀکه گویند دیگهای پلوی سفارت مشروط مقایسه کنیم آنان
 ۀدارند. تحصن هزاران نفر از مردم حتی در سفارتخانآمیز بیان می سطحی و سفسطه
 آمیز. لکن این التجاء برای دولت استعماری انگلیس ای است مسالمت انگلیس خود مبارزه

مساعدی بوجود آورد که در انقالب ایران و بخصوص در تماس با رهبران و رجال  ۀوسیل
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که گویند  مهائی به ضرر ملت ایران بردارد. منظور این است که آنانانقالب قد
انگلیس است بدانند که انگلیس به عنوان یک دولت استعماری از  ۀمشروطیت ایران عطی

 نهضت مردم ایران سوءاستفاده کرده است.
انقالب و موجب  ۀکنند نهضت نیست بلکه مسخ ۀانگلیس سازنده و بوجودآورند

نیروی داخلی اساس را بر توسل  به رهبرانی که به جای اتکا .گردیده استناکامی انقالب 
آورند که قدمهائی در جهت دهند این خطر را برای نهضت پیش میبه بیگانگان قرار می

تحصن سفارت انگلیس بهبهانی قبالً با سفارتخانه  ۀدر واقع .مخالف منافع مردم بردارند
امروز مکتوب آقای بهبهانی که محرمانه به »نویسد: االسالم می ناظم .مذاکره کرده بود

سفارتخانۀ دولت انگلیس مرقوم داشته به )مستر کرندف( رسید و این مکتوب دوم بود 
سفارتخانه نوشته بود. مضمون مکتوب اول را   التجاء به آنکه آقای بهبهانی از راه 

لما و مجتهدین چون ما ع"نگارنده ندانست ولی مضمون مکتوب دوم از این قرار است: 
گشتیم و از آن  راضی نیستیم خونریزی بشود لهذا حرکت به اماکن مقدسه را عازم

آقایان  چون ."جناب تمنا داریم که در رفع ظلم و تعدی همراهی خود را دریغ ندارید
حرکت کرده بودند و موقع گذشته بود مستر کرندف شارژ دافر همینقدر جواب داد که 

ان و آنان که التجاء آورند همراهی خواهد شد. این بود که آقای نسبت به بازماندگ
بابویه فرمود به بعضی از تجار که اجزای سفارتخانه به من وعدۀ همراهی  بهبهانی در ابن

اند هرگاه پس از من متعرض شما شدند به آنها متوسل شده و به آن مکان متحصن  داده
 ءت ولیکن شارژ دافر و سایر اجزاو ملتجی شوید اگر چه وزیر مختار تهران نیس

 1324االولی سال  جمادی 28باری روز شنبه . 3«سفارتخانه از شما همراهی خواهند نمود
جمعی وارد سفارتخانه شدند.  ها و اصناف دسته بازارها بسته شد و مردم از تجار و طلبه

  نویسد:االسالم وضع داخل سفارتخانه را چنین می ناظم
رتخانه در حکم یک مدرسه شده است چه در زیر هر چادر هر توان گفت سفامی»

اند و یک نفر عالم سیاسی از شاگردان مدارس و غیره آنها را  گوشه جمعی دور هم نشسته
خورد که تا کنون احدی جرأت دهد یعنی چیزهای تازه به گوش مردم میتعلیم می

 المتین حبلروزنامۀ من مخفی انج ءنداشت بر زبان آورد. فیلسوف بهبهانی و بعضی از اجزا
جمیع مخارج و لوازم را حاج محمدتقی و » « ...نمایدرا در دست گرفته بر مردم قرائت می

دهند. شارژ دافر سفارت هم با ملت همراه است. مشهور شد که می حسنبرادرش حاج 
شارژ دافر رفته است نیاوران در قصر صاحبقرانیه که حضور اعلیحضرت مشرّف شده و 

متحصنین  دۀعه هر روز ب 4«الدوله مانع شد ظلم تجار و مردم را به عرض برساند، عینت
هجری، در این روز بر عدد  1324جمادی االخری  7روز یکشنبه » :شدافزوده می
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متحصنین سفارتخانه افزوده گردید و بازارها و سراها عموماً بسته گردید حتی سر گذرها 
اهالی  .حضرت عبدالعظیم نیز آمدند به سفارتخانهنیز دکاکینش بسته گردید. کسبۀ 

شمیرانات و دهات اطراف هم به صدا درآمدند. ادارۀ قزاقخانه نیز در خیال آمدن به 
گفتگوئی بین آنهاست که بیایند در خیابان  طایفۀ زنها هم.... »«باشدسفارتخانه می

اء اعالم که در قم . از طرف علمعالءالدوله که متصل به سفارتخانه است چادر بزنند
 . 5«اند امروز قاصدشان آمد بکلی سالمت بوده باشندمی

ای آن روش  توده ۀاول انقالب با توجه به جنب ۀنشینی در دور توسل به بست
توسل به محافل دیپلماتیک انگلیس با توجه به سیاست  .آمیزی بوده است مسالمتنسبتاً 

و ود لیکن سازشکاری گروهی از رهبران اول انقالب روش نادرستی ب ۀاین دولت در دور
دوم موجب فساد انقالب گردید. پس از تحصن تهران  رۀفیل این گروه در دولوعالئق انگ

در تبریز نیز چون نهضت آغاز شد به تقلید تهران در کنسولگری انگلیس متحصن شدند 
انگلیس  این دولت در تهران خواستهای خود را اعالم کردند. کنسول ۀو توسط سفارتخان

زدن به جنبش مردم و برای توجیه روش خود در قبال سیاست روسیه در  برای دامن
درونی ایران درآئیم شما را با این اندکی  ما نتوانیم به کارهای»تبریز به متحصنین گفت: 

بیایند چون به نام توده است  نتوانیم پذیرفت ولی اگر بازار ببندد و علما و دیگران نیز
تلگراف از تبریز به » د:. سرانجام تلگراف زیر را به تهران مخابره کردن6«تتوانیم پذیرف

االسالم آقا  دولت فخیمۀ انگلیس حضور مبارک حضرت مستطاب حجت ۀسنیتوسط سفارت 
سیدمحمد متجهد و سایر حجج اسالم اهلل ادام اهلل ظلهم التعالی  ای ملی اسالمیان و افتخار 

پرورانۀ  مساعی مشکور و نیایش مجاهده موفور و اقدامات ملت شستایتاریخ ایرانیان زبان از 
حضرتعالی و سایرین قاصر است. االن بازار و دکاکین مسدود. تمامی علما و امنای تجار و 
معتبرین و اهالی در قونسولخانۀ دولت انگلیس و جمعی از علماء اعالم در مسجد پناهنده. 

نه حاضر و مستعد هستند که بیشتر اقدامات جناب قونسولگری در هرگونه اقدامات مجدا
خودتان به کتابچۀ قانون اساسی که موافق شرایط است معین فرماید به ماها برسانید که 

 . 7«طبق آن معمول و رفتار شود. امضاء از طرف اهالی تبریز و عموم آذربایجان

ملی مورد تجاوز مسلحانه قرار گرفت گروهی به  یکه مجلس شورا هنگامی
زاده و دهخدا و بهاءالواعظین و صدیق حرم و  دربارۀ تقی» :رت انگلیس پناهنده شدندسفا

میرزا دررفت سفر بپردازد و از ایران المتین چنین نهاده شد که محمد علی مدیر حبل
و همگی «... »نیازی نمود پولی نگرفت دیگران گرفتند که بی زادهجز از تقیبیرون روند و 
. 8«نشسته همراه غالمان سفارت از راه گیالن روانۀ قفقاز شدندهای دولتی  در کالسکه

انگلیسها این افراد را آنطور که تبلیغات »کند: ایوانف در این مورد چنین قضاوت می
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کرد به خاطر همدردی با طرفداران مشروطیت پناه دروغ و ریاکارانۀ انگلیس ادعا می
رای نجات عمال خود که در بین ایشان نداده بودند، بلکه امپریالیستهای انگلیس فقط ب
خواستند این افراد را کوشیدند آنها میچند تن از نمایندگان مجلس وجود داشت می

محافظت کنند تا در آینده برای اجرای سیاست امپریالیستی خود نسبت به ایران از 
 . 9«وجود آنان استفاده نمایند

شناسد. اگر ما خوشبین می به این ترتیب ایوانف این گروه را عامل استعمار
باشیم و از این عقیده پیروی نکنیم باید بگوئیم که بین التجاء به سفارتخانه با تحصن 

محدود، به  گروه. پناهندگی این استداشته وجود جمعی مردم تفاوت آشکار دسته
این نوع  .رودسفارتخانۀ انگلیس از نقاط ضعف رهبری نهضت مشروطه به شمار می

 که مخالفت هنگامی .داده استمی یه است که مشروطیت ایران را رنگ انگلیسکارها بود
ای  با آزادی و استبداد به نهایت رسیده و تودۀ شهرنشین به جنبش درآمده است، نماینده

کرده است خود را تحت حمایت زاده که در مجلس خیلی جوش و خروش می چون تقی
خورد. در اصفهان هنگامی که لطمه میدهد و به این وسیله جنبش انگلیس قرار می

جنگید احیاء کنند، علماء ترور شاه که با تبریز میخواستند نهضت را علیه استبداد محمدعلی
  السلطنه را بهانه قرار دادند و گروهی در کنسولگری انگلیس متحصن شدند. مونس

 پس از کشته»نویسد: می بختیاری و اصفهان پرستان جنبش وطنمؤلف کتاب 
همین مسئله را دستاویز قرار داده و  االاسالمالسلطنه حاج آقا نوراللـه ثقه شدن مونس

السلطان به قمشلو و اصفهان مخالفت کرده اهالی شهر مخصوصاً  جداً با آمدن ظل
اتحادیۀ علما به عنوان این که این پیشامد لطمۀ شدیدی به عالم روحانیت زده نسبت به 

ای از سران قوم با یکدیگر مذاکره کردند و قرار شد  ند و عدهالدوله اعتراض نمود صارم
و حاج میرزاسیدعلی و حاج میرزاآقا جناب و سیدحسن آبادی  حاج میرزامهدی دولت

ای و سیدحسن کاشانی در کنسولگری انگلیس متحصن ای و سیدحسن مدرس اسفه قمشه
سایر لوازمات را در طبقهای  بزرگ و بسیار گردیده دادخواهی نمایند. روز بعد چندین سماور

ای راه کنسولگری را پیش گرفتند و یکی از داللهای بازار معروف به  بزرگ قرار داده و عده
. جمعیت کثیری در کنسولگری "چای در کنسولخانۀ انگلیس"زد سید عبائی فریاد می

 .10«الملک گرفتند خان سراجاجتماع نمودند و مخارج اولیه را از میرزاحسینعلی
شاه قبل از فتح این شهر در رشت به عنوان اعتراض به دولت مستبد محمدعلی

مردم در کنسولگری عثمانی متحصن شدند. در تهران نیز قبل از  ،توسط آزادیخواهان
ای در عبدالعظیم متحصن شدند که با تجاوز مأمورین دولتی  رسیدن اردوی آزادی عده

  رآمدند.نشین از پا د بست شکسته شد و چند نفر بست
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ها و اتکاء بعضی افراد  به این ترتیب باید بین تحصن جمعی مردم در سفارتخانه
شدن « بست»همانطور که در اول این بحث گفته شد .به این مراکز تفاوت گذاشت

دیپلماتیک به خصوص  ۀها ناشی از قدرت دول استعماری در ایران بوده و رابط سفارتخانه
نشینی چنانچه  استفاده از بست ین امتیاز نبوده است.در مورد روس و انگلیس اساس ا

کار ه توانست کرد ببرداری نمی کرد و از انقالب بهرهاستعمار انگلیس در رهبران نفوذ نمی
  رود.بشمار می آمیز مسالمت ۀبردن یک وسیل

 

 استفاده از تضاد بیگانگان و توسل به ایشان
ی کشورهای استعماری قرار در کشورهائی که مورد تجاوز رسمی یا غیررسم

مختلفی را مطرح  مسایلید رابطه با این دول آبوجود می یکه جنبش اند هنگامی گرفته
 سازد.می

چنانچه یک دولت مستقیم و به تنهائی کشوری را مستعمره سازد جنبش بدون 
گیرد. اما اگر چند دولت و یا مثل کشور ما دو دولت تردید در مقابل آن دولت قرار می

برای رهبران نهضت  ،ر کشوری نفوذ کردند که یکی بیشتر حاکم بوده و دیگری کمترد
 توان از دولت استعماری ضعیفتر کمک گرفت؟ شود که آیا میاین سئوال مطرح می

شود که موضوع بسیار حساس و باریک است. کمی اشتباه در ظاهر امر باعث می
نزل کنند. به نظر من برای نجات از این عامل استعمار ت ۀرهبران از مقام رهبری به درج

که نهضت را بر روی پای خود یعنی افراد ملت و  مخمصمه یک راه باقی است و آن این
جنبش ملی متکی ساخته و با قدرت و اتکاء به خود از اختالفات موجود بین 

گاه در غیر این صورت نظر به اینکه هربرداری کنیم  استعمارگران به نفع نهضت بهره
نافع استعمارگران به طورکلی و جدی در معرض خطر قرار گیرد با یکدیگر مؤتلف م

شوند، ائتالف ایشان همانست و نابودی و سرکوبی نهضت همان. حال این مسئله می
 کنیم.را در انقالب ایران بررسی می
دولت استعماری از نظر نفوذ و قدرت در هیئت  ، اولدولت استعماری روس

دولت انگلیس که در شرق و از جمله در ایران دارای  .رفتشمار میایران به  ۀحاکم
مطامع و هدفهای استعماری مشخص بود بر سر منافع در چند نقطه از جمله ایران با 

هائی از این رقابت آورده شد  روسیه در کشمکش بود. در صفحات قبل این رساله نمونه
از  ،بزرگ داخلی آن یعنی دربارانگلستان برای عقب نشاندن حریف و کوبیدن پایگاه 

جنبش ملی که علیه استبداد دربار و دارای هدفهای مترقی بود جانبداری کرد. دولت 
توانست نقش حکومت مشروطه بر تن داشت به خوبی می ۀانگلیس که جام« لیبرال»
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اول انقالب نقش انگلستان چنین بود و نهضت  ۀخود را در این زمینه ایفا کند. در دور
به رهبری روحانیان تمایل به استفاده از این اختالف را داشت و اعمالی انجام گردید نیز 

 این دولت در تهران بود. ۀکه بزرگترین آن تحصن در سفارتخان
به منظور رفع اختالف بین دو سیاست استعماری منعقد شد و در  1907معاهدۀ 

نیز نه « رقیب متحد»نتیجه ایران از آن پس سخت توسط استعمار روس کوبیده شد و 
سیاست از  تنها در مقابل اقدامات او سکوت کرد بلکه خود در مواردی دست به تجاوز زد.

گروهی از  .ای در انگلستان انتقاد شد از جانب عده 1907دولت انگلیس در مورد قرارداد 
دانستند و گروهی کسانی بودند ایشان این سیاست را بر خالف منافع دولت انگلیس می

 دادند. با انعقاد این قرارداد منافع شخصی خود را در مناطق مورد معاهده از دست می که
پیروزی مردم ایران در آن زمان تا حد زیادی بستگی به کمک » نویسد:م. پاولویچ می

طلب داشت. در آن موقع کسی را یارای هجوم به انقالبیونی که به  انگلیسها به فرقۀ مشروطه
ده شده بودند نبود. در آن موقع حکومت انگلیس و افکار عمومی آن ملت به بیرق انگلیس پناهن

نهضت مشروطیت ایران به نظر جنبش فرزندان خود نگریسته و با تمام قوای خود از آن 
 . 11«کردپشتیبانی می

طلبان ایرانی برای نجات کشور از تسلط خارجی  مشروطه»ویسد: نهمچنین می
 1907انگلستان دوخته بودند معاهدۀ سال « راللیب»چشم کمک به سوی حکومت 

. ولی طلبان ایرانی را عصبانی کرد انگلیس و روس دربارۀ ایران عدۀ زیادی از مشروطه
ار نبودند حتی پس از معاهدۀ برد متأسفانه از رؤیاهای شیرین خود دست

های مشروطیت ایران سعی در تبرئۀ سیاست آنروزی  ای از سردسته عده1907
ن کرده برای اثبات لزوم اتخاذ چنان سیاست ایران بر باددهی مقاالت زیادی انگلستا

 .12«کردندمنتشر می
سران از سیاست  بعضیاخیر پاولویچ در دفاع  ۀممکن است فکر کنیم که گفت

 کسانی .و افترا باشد. لکن متأسفانه چنین نیستمبالغه  1907انگلیس پس از قرارداد 
تند با خطرناکترین دولت استعماری تاریخ طرح دوستی ق انگلیس دوستی داشیکه عال

اخیر شاهد  ۀریخته بودند به این سادگی نتوانستند تغییر ماهیت بدهند. ما خود در دور
هستیم که با وجود همکاری نزدیک دولت آمریکا در سقوط حکومت ملی ایران چگونه 

 د هستند.دولت آمریکا معتق« دموکراسی»بعضی کسان هنوز نسبت به سنتهای 
 و ایران یعنی خوانین ـ فئودالها ـ دربار ۀروسیه هیئت حاکم 1907قبل از  ،باری

امرای لشکر را موافق و متحد داشت و شبکۀ بازرگانی خود را هر چه بیشتر توسعه 
انگلستان در جهت مخالف از نهضت  کرد،از دربار محافظت می رتزا داد، قشونمی
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آزادیخواهان  یاین دولت التجا ۀها، کنسولگریها و سفارتخان تلگرافخانه ،کردپشتیبانی می
 .برداشت آنهم بخصوص در سرحداتی انقالب خطر کمی برای انگلیس دربه طورکل .بود

هند بود که انگلیس در همه حال با خشونت هر نوع جنبش را در آن منطقه خفه 
ئله اساسی اتحاد روس و انگلیس مس پس از پیش آمدن خطر جنگ اروپا، کرد.می

شد و برای انجام این اتحاد یکی از معامالت میدان ایران بود. از طرفی سکون و 
خفقان ایران برای هندوستان و افغانستان خطرات احتمالی را، آن هم در سالهای 

 18منعقد شد در  1907ساخت. هنگامی که قرارداد مهم آمادگی جنگی، مرتفع می
اعتراض کرد. ارتش روسیه به دنبال این  مجلس ایران به آن 1907اکتبر سال 

وزیر خارجۀ انگلیس به این ترتیب اظهار » نویسد:قرارداد وارد ایران شد. پاولویچ می
داشت ایران مجبور است دست از استقالل برداشته و در ردیف کشورهای مسلمان از 
ه قبیل مراکش، مصر و تونس درآید. در هر حال حکومت انگلستان در مبارزه علی

های آزادی]خواه[ انگلیس حساب پس دهد و ضمناً  آزادیخواهان ایران مجبور بود به توده
بعضی از لیبرالها نیز تغییر خط مشی سیاسی انگلیس را در خاورمیانه خواستار بودند و 

نمود. بعالوه انگلستان مجبور بود مسئلۀ این، حفظ ایران را یکی از عوامل حاد روز می
حکومت انگلیس مورد باالخره  .کشورهای اسالمی نیز در نظر گیردحیثیت خود را در 
 سر"قدمهای بعدی  .داران و صاحبان صنایع انگلیس نیز قرار داشت بازخواست سرمایه

یند محافل اخیرالذکر نبود زیرا اخوش 1907سال  ۀمعاهد یپس از امضا "ادوارد گری
 . 13«کردس لطمه وارد میداران انگلیای از منافع سرمایه ری به پارهسیاست گِ

 ۀپس از قرارداد نیز ایرانیان به انگلیس چشم امید داشتند در ماجرای توطئ
مجلس باز هم دست از »افزودند  که مستبدین بر نیروی خود می میدان توپخانه هنگامی

که  به نام ستمدیدگی و دادخواهی و اینامروز داشت. زیرا خود برنمی خنککار 
ها و نمایندگان  سفارتخانهای به  اند نوشته داشتهشکنی وا و را به پیمانپیرامونیان شاه ا

و اینجاست  14«خواستار شدند "معاونت معنوی"سیاسی فرستادند و از دولتهای اروپا 
 مایل در این زمان آشکار بود که انگلیس دیگر .که روش رهبران نهضت سازشکارانه است

انچه در کودتا که بعداً واقع شد )بمباران به دفاع سر سخت از نهضت ایران نیست چن
مجلس( نقش خود را نمایان کرد و رهبران به جای آمادگی در مقابل خطر ارتجاع دل 

 به کمک بیگانگان خوش کرده بودند.
چون انقالب مسلحانه در تبریز آغاز شد سیاست رهبران انقالب نسبت به دول 

استعمار را چه در لباس ترور روسها و چه استعماری بسیار درخشان و قاطع بود. انقالب، 
شناخت و بر پای خود اتکاء داشته پیروزمندانه در چهرۀ دیپلماتیک انگلستان به خوبی می
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استعمار  ۀنشاند چون مجلس دوم افتتاح شد بسیاری از رجال دست .رفتبه پیش می
در ماه  مجلس»نویسد: وارد میدان شدند و تیغ انقالب را کند کردند. ایوانف می

 علیه اشغال ایران از طرف خارجیان اعتراض نموده و عزای ملی اعالم کرد. 1910مارس
در » « ...مجلس بارها نطقهای ضد امپریالیستی شدید ایراد کردند نمایندگان دست چپ

کاالهای خارجی تحریم شد. در این شرایط  1909 - 10و زمستان  1909پائیز سال 
گرفت مسلماً از طرف مردم امپریالیستها تصمیم میچنانچه دولت به مخالفت با 

شد اما به جای رهبری مبارزات تودۀ ملت علیه جور و تعدی امپریالیستها، پشتیبانی می
حکومت سیاست خارجی خود را بر پایۀ توسل به کشورهای امپریالیستی و استفاده از 

 .15«اختالفات بین آنها بنا نهاد
ف از مقاومت انگلستان در مقابل روسیه ناامید ران بیطراکه سیاستمد هنگامی

علیه  یشدند دست به سوی دولت امپریالیستی دیگری که در ایران قادر به هیچ کوشش
دو دولت نبود دراز کردند. این دولت قادر به قطع نفوذ رقبای استعمارگر در آسیا نبود 

نفوذ در شرق باز خاص امپریالیستی در آسیا بود و از کوشش برای  مطامعدارای لکن 
نفوذ به ایران  زمینۀبه منظور ایجاد  19ماند. میسیونرهای آمریکا از اواسط قرن  نمی

 ،در تهران ،به بعد میسیونرهای پروتستان آمریکائی پس از ارومیه 1880آمده بودند و از 
عه کار خود را توس 20آمریکائیها در اوایل قرن  همدان نیز مشغول به کار بودند.و  ،تبریز
نفوذ خود  ۀها در توسع مدارس و دواخانه ،ها نمازخانه، در ایران با تأسیس کلیساهاو داده 
 کوشیدند.می

که به ایران آمد بدون توجه به وضع خاص ایران سخت با  شوستر هنگامی
خواست که استعمار روس در افتاد و از سکوت انگلیس ناراحت بود. شوستر نمی

  قویت کند.را علیه روس تاو انگلستان 
ایران و تشکیل قوای مسلح ژاندارم خزانه  ۀسمت شوستر در رأس خزانه و مالی

مجلس به شوستر امید بسته بود و به جای ایجاد  .ضعف نهضت ملی ایران است ۀنشان
توانست نیروی دهقان ایرانی که می ۀهای عقب ماند جنبش عمومی و روشن کردن توده
به شمار برود هر چه بیشتر خود را از مردم جدا کرده  اصلی مقاومت در مقابل بیگانگان

کرد. چنانچه در مورد شوستر و کارهای او خوش می و به اقدامات شوستر و امثال او دل
های  نمایان است او خود را مافوق مجلس و دولت ایران قرار داده بود و مستبدانه نقشه

عف مجلس و به طور کلی نهضت آورد. این نیز ناشی از ضخود را به مورد اجرا در می
گذشته از این خطر که نظارت بر امور مالی یک کشور از طرف فردی  ،ملی ایران است
توان از متخصصین بیگانه در فقط هنگامی می .استقالل ملی تباین دارد ۀبیگانه با برنام
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ایشان امور کشور استفاده کرد که اوالً ایشان خود را تابع محض دولت بدانند و اقدامات 
 توسط سران ملی کشور با هوشیاری مورد کنترل قرار بگیرد. 

و جز« ماشین»استفاده از متخصصین خارجی فقط به عنوان یک  ،سخن کوتاه
که یک آن یش از بمتأسفانه شوستر  .استقالل ملی است و نه به عنوان ارباب ۀبرنام

. شوستر ده سال پس از رفتکارمند دولت ایران بشمار رود ارباب مجلس ایران بشمار می
این بار او میانجی مذاکرات ایران و  ،بازگشت از ایران یک بار دیگر به ایران آمد

آمریکا برای استخراج نفت صفحات شمالی ایران بود. بهرحال  «اویل کمپانی داستاندار»
توانست استفاده از شوستر می ،با توجه به ضعف آمریکا در ایران قبل از جنگ جهانی اول

قدام مثبتی بشمار رود لکن ضعف انقالب و سازشکاری دولت )که بر انقالب خونین ا
لتیماتوم روس وا ۀدرنتیج .حاکم شده بود( حتی این استفاده را غیرممکن ساخت

شوستر اخراج شد و مجلس به زور سرنیزه تعطیل گردید و قشون روس به این بهانه وارد 
 ایران شد. 

سازد: بران سیاسی ایران را چنین منعکس میشوستر خود ضعف و بیچارگی ره
های تازه بسیار  مجلس برای نجات از این مسلکهای مختلفه و رهائی از این مخمصه»

کوشش و سعیهای غریب نمود. یکی از آن خیاالت تازه که به نظرشان جلوه نمود این 
داخله نماید. بود که ممالک متحد اتازونی آمریکا را بهانه دهند که در معامالت ایران م

شبی چند نفر از لیدران احزاب و ارکان معروف مجلس به مالقات من آمده و خواهش 
های الزمه را که محل  آهن نمودند که مسودۀ قانونی مختصری ترتیب دهم تا کشیدن راه

بحث است رعایت کنند و جای اسم را خالی گذارده تا آن قانون را فوراً امضاء و اجراء 
خصی متمول یا جماعتی از متموالن از دولت متبوعۀ خود اجازه و نمایند و اسم ش

اطمینان تحصیل نموده و شروع به کار کنند. وسعت این خیال عمیق را تحسین نموده و 
 . 16«توانم در این کار مداخله و اقدام نمایماظهار کردم که متأسفانه نمی

ازات خارجی که به به این ترتیب رهبران سیاسی ایران پس از چشیدن طعم امتی
روس و انگلیس واگذار کرده بودند باز برای ایجاد توازن متوسل به یک دولت 

  .شدندمی تامپریالیس
های سازشکاری و عدم قاطعیت رهبران انقالب در مجلس و دولت پس از  اینهاست نشانه

های انقالب  هفتح تهران. توسل به بیگانگان و اتکاء به سیاستهای استعماری نیز مثل سایر پدید
امری شخصی نیست. همۀ این ضعفها مثل یک زنجیر به یکدیگر پیوسته است. ضعف نیروهای 

توانند جنبش که نمی شود و این عناصرانقالبی موجب تسلط عناصر مرتجع در رأس نهضت می
 شوند.را هرچه عمیقتر و وسیعتر استقبال کنند در مبارزه به این وسائل متشبث می
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 انجامدبه سازشکاری و خیانت به انقالب می ،کاری هچگونه محافظ
باشد که مسلماً در آن همه مهمی می مسایل ۀام از زمر ای که عنوان کرده مسئله

شاید بیان مطلب در یک جمله خود موجب سوءتفاهم گردد. بنابراین  .اتفاق نظر ندارند
 دانم که در روشن کردن مطلب چند سطری بنویسم.خود را ملزم می

گیرند بستگی به وضع طبقاتی و تربیت روشی که رهبران یک نهضت پیش می
ایشان دارد. قرار گرفتن یک گروه از طبقات خاص در رأس نهضت به عنوان رهبران 
بستگی به وضع نیروهای نهضت و نوع جنبش دارد. بنابراین تأثیراتی که ممکن است 

آن  شود که جنبش به نفعمی فرد در تغییر روش رهبری بنماید زمانی مؤثر و قطعی
ماشات امری معین و ساده اما مسئله سازشکاری و م تغییرات رو به پیشرفت باشد.

برد تعللی ورزیده شود گاه در پیش گرفتن روشی که جنبش را به پیش مینیست. هر
منفی یک روش معلوم شود  ۀکه نتیج کاری است. ولی کیست که قبل از آن این محافظه
ای جز  بینی کرده و در جهت صحیح گام بردارد. برای این امر وسیله پیش بتواند آن را

« جامع آدمیت»برای نمونه هنگامی که شناسائی ما از واقعیت وجود ندارد.  ۀمجموع
خان آدمیت روش انقالبیون را افراطی دانسته و آن را  و رئیس آن میرزاعباسقلی
رفت( به به شمار می جامعشاه )که خود عضو صوری سبب گرایش محمدعلی

شاه طینت و به چه صورت ممکن بود به او قبل از آنکه محمدعلیدانست، استبداد می
مقاصد شوم خود را در دشمنی با مشروطه و ملت آشکار سازد نقش شاه را نمایاند. آیا 

-خان آدمیت قصد خیانت به منافع ملت ایران را داشت که از شاه جانبداری می عباسقلی

کاران بود که سرانجام سازشکار به  مجمعی از محافظه جامع آدمیتچه بود هر  ؟کرد
شود که لطمه زدن به انقالب و نهضت به صورت حال این مطلب عنوان می .رودشمار می

اشتن اطالع گذ کاری ـ سازشکاری و باالخره بی محافظه ن،مماشات در سرکوبی دشم
رد اشتباه یا خیانت؟ هر چه هست کننده چه نام دامردم در لحظات حساس و تعیین

در هر دو حال نهضت مرعوب و سرکوب شده به قیمت گزافی تاوان  .نتیجه یکسان است
آمیز غلبه  اول انقالب روش مسالمت ۀدر دور .مبارزات و غرامات شکست را باید بپردازد

د. انقالبی بودن ۀداشته و نیروها دور از روحی هکاران محافظه ۀداشت. نهضت ملی جنب
مردم ایران در خمود »نگارد: چنین می یالدیم 1895جهانگرد فرانسوی در  «ویلمورن»

برند. کسی را با سیاست کاری نیست فقط در بعضی از شهرهای بزرگ مطلق به سر می
توان پیدا کرد که اینان نیز در طغیانهائی که فالن یا فالن چند نفر ناراضی از اوضاع می
کنند شرکت دارند. در عین حال عدۀ این کزی بر پا میشاهزاده علیه حکومت مر

 .17«باشدای ناچیز است که بهیچوجه قابل توجه نمی ماجراجویان به اندازه
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کرد برای جلب افراد چنین که در آستانۀ انقالب فعالیت می انجمن مخفیدر 
ر یکی از اجزاء گفت رسم طایفۀ بابیه اینست که هر کس را گرفتا» گویند:سخن می

نمایند های مالیان باشد او را دیده و به طرف خود مایل می محاکمه و مرافعه درب خانه
نماید. حاال المحاله از متخاصمین یکی محکوم شده است، او را دعوت به دین خود می

دیدۀ ظلم دیوانیان  خوبست ما ملتفت این نکته باشیم و مالحظه کنیم هر کس که ستم
ولی ما « ... »صود خود او را جذب و جلب نمائیم. دیگری گفتباشد او را دیده و به مق

ا دوستی وطن ییا درد دین داشته باشد و « ... »باید در بیداری اهالی اختصاص ندهیم
. چون جنبش مشروطیت آغاز شد نیروهای انقالبی در این 18«مرکوز ذهن او باشد

ا و کسبه و اصناف در ه نهضت شرکت مؤثر نداشتند. روحانیان در رأس جریان و طلبه
پی ایشان بودند. قبل از صدور فرمان مشروطیت ماجرای کشته شدن سید عبدالحمید و 
مسجد جامع شدیدترین برخورد بین مردم و حکومت بود که توسط نیروی مسلح 
سرکوب شد و به مهاجرت علماء و تحصن سفارت انجامید. در طی این دوره روش مبارزه 

 ،تحصن سفارت انگلیس ،مهاجرت قم ،تحصن عبدالعظیم ،ض علماءاعترا ،تبلیغ بر منابر
راه انداختن دستجات تعزیه در ماجرای مسجد جامع ه تعطیل بازار و ب ،در جهت مثبتو 

بوده است. پس از افتتاح مجلس مدتها طول کشید تا نهضت در طبقات پائین ریشه 
زیادی  ۀدگان مجلس عددوانیده و در شهرستانها و والیات آغاز شد. در بین نماین

ها  اول مجلس شورا سعدالدولهۀکار قرار داشتند. در ابتدای دور طلب محافظه اصالح
پیشوای ملت بودند و شخص اخیر بود که لقب )ابولمله( داشت و امثال 

شاه روش مماشات پیش گرفته بر بودند که نسبت به محمدعلی قائدها  السلطنه احتشام
شوند. روحانیان نیز بدیهی گیری می و انجمنها ناچار از کناره اثر اعتراض و فشار جراید

 ،در این دوره دو روحانی بزرگ .کردنداست از توسل به روشهای انقالبی خودداری می
محمد طباطبائی و بهبهانی در مجلس تسلط داشتند و بدون موافقت ایشان هیچیک از 

شاه و تبریز علیه محمدعلیشد. در مورد اقدامات مهم مجلس حل و فصل نمی مسایل
کرده است. و از آن ابراز نارضائی می هآماده شدن این شهر حتی طباطبائی بدبین بود

که کار بین مشروطه و استبداد باال گرفت انجمنها نقش رهبری را بر عهده  هنگامی
هدایت مردم شدند. در کشمکشهائی که بین مشروطه و  ۀها وسیل روزنامه و گرفتند

قاطع علیه  ۀکار جرأت نداشتند به یک مبارز مد نمایندگان محافظهآپیش میاستبداد 
داشتند. باری پس از آنکه دشمن دست بزنند و حقایق را از مردم پنهان می

نیت خود را از همکاری با جنبش آشکار کردند و ارتجاع به معنی « خواهان مشروعه»
افت. به جز در یعیتر توسعه میواقعی آن علیه نهضت متحد گردید جنبش عمیقتر و واق
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شهرهای بزرگ و نواحی آذربایجان جنبش فرو نشست ولی در این شهرها مردم واقعاً 
شدند. در این دوره کسانی از آگاه شده و برای در هم کوبیدن استبداد و ارتجاع آماده می

 از شیخ ،سران نهضت به صف دشمن پیوستند و در توطئه علیه انقالب مشارکت کردند
دیگران عموماً دچار ترس و وحشت از وسعت انقالب ـه گرفته تا سعدالدوله. الل لضف

کاری حاضر  زدند. گروهی نیز بر اثر محافظهبودند و به ندرت کسانی انقالب را دامن می
خواستند بین ارتجاع و ترقیخواهی وصلت به دادن امتیازاتی به دشمن شده بودند و می

دند موئی در شوراندند اما خود حاضر نبومردم را سخت می دهند کسانی نیز بودند که
 راه انقالب از دست بدهند.    
 :پردازمهائی در این موارد می اینک به ذکر نمونه

میدان توپخانه انجمنهای تهران مردم را برای در هم کوبیدن توطئه  ۀدر توطئ
مسلح آمادگی خود بسیج کردند و مردم در مسجد سپهساالر تجمع کرده و مسلح و غیر

کنندگان اعالم داشتند لکن مجلس و رهبران آن هنوز در  را برای برچیدن بساط توطئه
میرزا  نالسلطان یا کامرا کوشید که یکی از ظلالسلطنه می احتشام» :پی وساطت بودند

را به فرستادگی به نزد شاه فرستد و از پیش آمدن آشوب گله کند. چون دو نفر مزبور 
الدوله را فرستاد و اینان چون  دند ناچار مانده دو برادر خود عالءالدوله و معینقبول نکر

میرزا دشنامها شمرده دستور داد عالالدوله را به فلک به جلو شاه رسیدند محمدعلی
بسته چوب بسیار زدند و سپس هر دو را به دست قزاقها سپرده روانۀ مازندران 

شد پس از چوب خوردن خواه مشروطه شمرده می. )ناصرالملک نیز چون هوا19«گردانید
از این رو شش تن را که یکی از آنها حاجی امام جمعۀ خوئی بود » .بازداشت شد(..

)در بهارستان(  «بیست هزار تن مردم»المتین  برگزیده روانه گردانید. به گفتۀ حبل
 بودندانبوه می مردم که در بهارستان و جلو خان مدرسه» )فردای آن روز( « ...بودندمی»

راندند. پس از دادند و کسانی به آنان گفتارها میجوش و خروش از خود نشان می
نیمروز آن شش تن همراه عضدالملک بازگشته از شاه نوشته آوردند در این زمینه که 
انجمنها به هم خورد و نمایندگان پراکنده گردند تا شاه نیز اوباشان را پراکنده گرداند و 

ای به کارها دهند. شگفت است که کسانی از نمایندگان پیشنهاد  نشسته رویه پس از آن
االمر خوبست اطاعت  حسب"گفتند: کردند که خواهش شاه پذیرفته شود. چنین میمی

پذیرفتند. چنین نهادند که در  . دیگران آن را نمی"شود تا فتنه و فساد مرتفع گردد
ای بیرون داد. بدینسان که  ندیشۀ بیخردانهکمیسیونی گفتگو شود و این کمیسیون یک ا

)مردم . .. «های خود رفته فردا باز آیند انجمنها به هم خورده و نمایندگان شب را به خانه
نمایندگان که مقاومت  ... «اریمزهایمان رویم و نه شما را گ ما نه خود به خانه» گفتند(
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با مظلومی قدم زده حقوق ما همیشه » مردم را مشاهده کردند چنین عنوان نمودند:
 . 20«ایم و هیچوقت راضی به انقالب و اغتشاش نیستیم مشروعۀ خود را طلب نموده

در چنین موقعیت خطیری که شاه نقشۀ ختم مشروطیت را در دست اجرا داشت 
کردند همان ایام کار زدند و اگر مردم پیروی ایشان میکاران صریحاً دم از سازش می محافظه

یافت لکن در همین ماجرا پس از مقاومت شدید مردم، دربار عقب نشسته می مجلس خاتمه
ای سوار از قزوین برای کمک به مجلس به تهران  و به خواستهای مجلس تسلیم شد. عده

بود. مجلسیان سپاسگزاری مجلس برپا می»)چهارشنبه( « امروز» نویسد: آمدند. کسروی می
ستایشها سرودند ولی به نام اینکه دیگر آشتی روی داده  و» )از ورود سواران قزوین( «نمودند

 . 21«و نیازی به بودن آنان در تهران نمانده پرک دادند که به قزوین باز گردند
المتکلمین  در جریان مقدمات بمباران مجلس انجمنها به سپهساالر ریخته و ملک

گفتند. مردم می و سیدجمال و دیگران بر منابر از تجاوز شاه به قانون اساسی سخن
خان سرهنگ قزاقخانه االول غالمرضا مسلح و غیر مسلح بودند. روز جمعه دوازده جمادی

گردآمدن انجمنها در مدرسه و » :شاه به مجلس پیام آورد که از طرف محمدعلی
آورند. در همین ای جوانان افزار جنگ همراه می دارد بویژه پارهبهارستان نیکی نمی

کشی اثر  دوشان تپه و شمیران توپ گزارده شد. این پیام و توپ های هنگام دروازه
زاده و ممتازالدوله و مستشارلدوله و  عجیبی کرد و فوراً بهبهانی و طباطبائی و تقی

دیگران به مدرسه شتافته از مردم خواستار پراکندگی شدند. مردم سخت مقاومت کردند 
ایستادگی کرده چنین وا نمود که زاده  گردید لکن تقیو در نتیجه بهبهانی متردد 

در کار است و از هر راهی بود مردم را از آنجا پراکند تنها از هر انجمنی یکی « رازهائی»
که همواره برای دور « رازها»این  «.دو تن بهر نگهداری کاچال و افزار بازماندند

ای  وسیلهشود جز نگهداشتن مردم از واقعیت و یا ایجاد سندیت برای رهبری عنوان می
ـ  شاه ۀپنهان توطئ« راز»کاران نبوده است. واقعیت امر اینست که  در دست محافظه

همان شب یوزباشی مهدی از »نویسد: لیاخوف علیه آزادی بوده است. کسروی می
نمایندگان سازشکار  .«پیشگامان آزادی از شدت نومیدی تریاک خورده خود را کشت

. ملت را آنارشیست قلم داده بودند»کردند می ضدانقالبی خود را چنین توجیهعمل 
توانند کاری کنند. ملت میان ملل متمدنه بد نام سازند. حال دیگر نمیخواستند می

متفرق شدن عموم »نویسد: می مجلس ۀروزنام .«مظلومی خود را به عالم اثبات نمود
مان داد و ای االول شکست فاحشی به مفسدین بی جمادی 12انجمنهای ملی روز جمعه 

داده و  زبان بدخواهان که نسبتهای ننگین سدی بسیار محکم جلو شرارت و فساد کشید.
گفتند بسته گردید و بر دوست و دشمن معلوم شد که ملت جوشان می طلب فتنه شورش
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کند بلکه همان قسم که از روز سر بلوا و آشوب ندارد و به اشتلم و استعمال قوه کار نمی
اند بعد از این نیز تغییر  اری حقوق مسلوبۀ خود را خواسته و گرفتهاول به گریه و ز

کسور  بزرگان خود و شخص اعلیحضرت جبر مسلک نداده و با مظلومیت و افتادگی از
 ۀ. این عبارت که بهترین نمون22«...اصل از قانون اساسی را مسئلت دارند ده وارده بر 

یان است هنگامی نوشته شده است که سازشکاری و نقش ارتجاعی گروه کثیری از مجلس
های بعدی  باشد. ما که از وقایع و نقشهمی« لیاخوف»نوکر گوش به فرمان « اعلیحضرت»

توانیم این نقش متزلزل و سازشکارانه را در قبال مخوفترین اطالع داریم چگونه می
و  وران بازرگانان، پیشه ،ضدآزادی جز خیانت توجیه کنیم. در آغاز توطئه ۀتوطئ

اند که محل  نمایندگان انجمنها نمایندگانی به مجلس فرستاده درخواست داشته
آنان گردد. باالخره اجازه یافتند که مسجد  ۀاجتماعات مانند مسجد جامع باید ویژ

بر اینکه اسلحه همراه  هند مشروطسپهساالر را برای این خواست مورد استفاده قرار د
ای بضروره و عمالً به نام کمیتۀ سازش و از  کمیته»نویسد: نداشته باشند. براون می

تن یاد شده پدید آمده بود به اتفاق آراء در جریان اوضاع هم خود را به  همان دوازده
داشت و همچنین ممتازالدوله رئیس همراه ساختن مردم در پراکندگی مصروف می

در آن گرد آمده بود  زاده متفقاً به مسجد که ده هزار نفر مجلس و مستشارالدوله با تقی
های خود بروید. نخست آنها سر باز زده ولی  دادند که به خانهرفته و به آنها اندرز می

زاده چنین صالح دید که از هر انجمن  خطابۀ سید عبداللـه کارگر افتاد. سرانجام تقی
یک یا دو نماینده معین شود که موضوع بررسی گردد. با چنین ترتیبی او و همشهری 

ارش مستشارالدوله مردم را پراکنده ساختند. مردم گریان و شرمسار روانه همک
 . چنین است نقش رهبران سازشکار. 23«گشتند

یکی آنست »نویسد: حتی نمایندگان آذربایجان افتضاحاتی باال آوردند. کسروی می
به  )و خود را« ... که چند روز پیش از بمباران مجلس به نام مرخصی روانۀ تبریز گردید

آن دیگری خود را افزار کار بیگانگان گردانیده جز با دستور فالن سفارت »اروپا رسانید( ... 
گویند که با چادر زنانه . آن دیگر نهانی با دربار راه داشت. یکی دیگر را میکردکار نمی

 دیگر از یمیرزا دیدار کرده و با او نهش نهاد. یک خود را به دربار انداخته با محمدعلی
لیکن  « ... »بود که تبریزیان فریبش را خوردند واصفهانی می میرزاآقا ،نمایندگان تبریز

السلطنه پولی گرفته و از اینسو چون به  کمی نگذشت که دانسته شد در ماکو از اقبال
راستی هم آنست که »نویسد: هم اوست که می .24«تهران رسید با دربار بستگی داشت

بودند. پیش آمدن مجاهدان را که بیشتر دیگران از توانگران می نمایندگان آذربایجان و
داشتند. از آنسو دو سید که بنیانگزار مشروطه خاستند دوست نمیچیزان برمیآنان از کم
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خواستند بدانسان که مشروطه را با گفتگوها و ایستادگیهای شدند میشمرده می
و از این رو خرسندی به آمادگیهای  اند با گفتگوها نیز پیش برند جویانه گرفته آشتی

 .25«دادند و این لغزشی از ایشان بودجنگجویانه یا به کوششهای دیگری نمی
روی خود نیاورد و ه مجلس توطئه را ب ،در مدت سه روز از رفتن شاه به باغشاه

داشت حال آنکه چند روز بود که خواهان و حفظ سکوت میهمواره سعی در اقناع آزادی
شاه ه خلع سالح مردم در معابر پرداخته بودند. از همان روز اول فرار شاه به باغقزاقان ب

خسارت  ۀو حاضر شدند که در ازای قطع آن از عهد سیمهای تلگراف را قطع کردند
راه نجات و امیدواری »خطی به عنوان  ی برآیند سرانجام با صدور دستشرکت انگلیس

لتیماتوم به مجلس داده شد. وبود امشروطه  ۀ اعالم جنگ با مجلس وکه به منزل« ملت
ای به عنوان  ( مجلس الیحه1326االول  جمادی 15در یکی از آخرین جلسات شورا )

 نویسد:دربار و شاه صادر کرد که توسط شش تن نمایندۀ دربار ارسال شد. کسروی می
به شد شاه پروائی این الیحه را که بردند در بیرون در میان مردمان گفته می»

 فرستادگان ننموده و الیحه را گرفته نخوانده بلکه خود بدرون رفته و وزیران را به آنجا
این کشور را پدران من با شمشیر گشادند من نیز "خواسته و خشمناک چنین گفته: 

لیکن در مجلس  « ...»"پدرانم و کشور را دوباره با شمشیر خواهم گشاد پسر همان
ه نزدیک به شام نشست برپا گردید ممتازالدوله چنین وارونه گفته شد. همان روز ک

من همانطور که از سابق کمال "اند شاه فرموده:  آگاهی داد که چون الیحه را داده
ام حاال هم دارم و خواهم داشت. من خود عاشق  همراهی و مساعدت را با مجلس داشته

یکی از نمایندگان  . و چون"این اساس هستم و جواب الیحه صادر و فرستاده خواهد شد
پرسید که چرا الیحه خوانده نشده؟ ممتازالدوله پاسخ داد که شاه آن را از سر تا پا 

 .26«خوانده است
پس از افتتاح  .کاری و سازشکاری رهبران هائی از روش محافظه این بود نمونه

آزادی مسلط شده و  ۀاشراف و مرتجعین بیش از پیش به مجلس و جبه ،مجلس دوم
 بیشتری به انقالب زدند.لطمات 

 
 

 مبارزۀ قاطع و انقالبی علیه ارتجاع
 

باشد بلکه مبارزه در قاطع و انقالبی فقط قیام مسلحانه نمیۀ منظور از مبارز
صلح ۀ قاطع دور ۀتواند قاطع و یا توأم با سازشکاری باشد. در مبارزمیهم دوران صلح 
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ه دارد. صف ملت از صف دشمنان امان ادام بی ۀمبارز ،بین نیروهای خلق و ارتجاع
آشتی دهند و اغلب « میش گرگ و»خواهند بین که همواره می مشخص است. کسانی

ای مردم  یابند. در چنین مبارزهباشند امکان جوالن نمیه و وساطت میدر حال مذاکر
نقش سیاهی لشکر ندارند و با حذف ایشان چیزی از مبارزه نخواهد ماند. در چنین 

رود و چون پیروز گیرد و به خاطر ایشان به پیش میزه از مردم سرچشمه میروشی مبار
چنانچه اگر شکست خورد باز این مردم هستند که باید  ،اند گردد مردم کامیاب شده
 عواقب آن را تحمل کنند.

گانی که قدم به قدم دشمن را مناپذیر و ه آشتی ،ایست قاطع مقصود مبارزه ،بلی
 سازد.درخشان خود را نمایان می ۀانجام به قیام مسلحانه چهرراند و سربه عقب می
 

که  در صفحات قبل بازنمود گردید که تا هنگامی :مبارزۀ قاطع در دوران صلح
 .بوده است قاطعروحانیان در رأس نهضت قرار داشتند اغلب روشهای مبارزه غیر
در پی قتل سید برخوردهای شدید بجز چند مورد پیش نیامد که از آنجمله تظاهرات 

که کشمکشهای آزادی و ارتجاع  باشد. از هنگامیعبدالحمید و ماجرای مسجد جامع می
نوع اول همان بود که  ۀمبارز ،در مجلس اول واقع شد دو نوع مبارزه بوجود آمد

نوع دوم آنست که اینک بررسی  ۀدر صفحات اخیر باز نمودم و مبارزرا هائی از آن  نمونه
 ت کلی این مبارزه عبارتست از: مشخصا خواهد شد.
نقش اساسی مردم در آن. انجمنهای متعدد تهران و اقدامات ایشان و  :اول

 باشد.همچنین انجمن تبریز و سایر شهرستانها نمودار این صفت می
ایمانی نسبت به دشمن و توسل به هر وسیله برای کوبیدن دشمن  بی :دوم

 رکوب نهضت نداشتند.چنانچه دشمنان نیز جز این روشی برای س
صورت خارجی آن محدود نکرده و علیه اقدامات  درمبارزه را فقط  :سوم

هائی در  شده است. اینک به ذکر نمونهضدانقالبی در داخل صفوف نهضت کوشش می
  پردازم.این زمینه می

انجمنها و بازار بشدت  ،میدان توپخانه زدند ۀچون دشمنان دست به توطئ
بازار به عنوان اعتراض به تجمع اوباش و اراذل در میدان توپخانه  .العمل کردند عکس

به حالت  بازار توطئه، کنندگان و سرکوب شدن تعطیل شد و تا پراکنده شدن توطئه
وردند که در مقابل شاه و آتعطیل ماند. از طرف انجمنها به مجلس فشار می

مسجد و  ،به مجلسبرای ممانعت از هجوم دشمنان  .کنندگان سخت بایستد توطئه
چهار  المتین حبل ۀسپهساالر تحت اشغال مدافعین آزادی قرار گرفت و به گفت ۀمدرس
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کمی از ایشان مسلح  ۀکردند فقط عدهزار تن از جوانان شبها در بهارستان پاسبانی می
 به سالح آتشین بودند. 

با اضافه شدن افراد مسلح نه تنها مجلس از خطر سقوط رهائی یافت بلکه 
ش اول در این جریان انجمنها نق .نشینی وادار نمایندتوانستند به آسانی دربار را به عقب
نویسان  المتکلمین و روزنامه الدین واعظ و ملک جمالرا داشتند و کسانی چون سید

خوب نشان  ۀای از نمایندگان نیز از خود روحی انقالبی در رأس قضایا قرار داشتند. عده
بودند. در این هنگام یشان سخت هراسیده و در پی وساطت اکثریت ااند. همچنانکه  داده

 از قزوین گروهی مجاهد مسلح به تهران آمدند تا در دفاع از مجلس یاوری نمایند.
انجمن تبریز عالوه بر آنکه گروهی مسلح برای اعزام به تهران بسیج کرد، حتی تلگرافی 

شاه نجمن ایالتی را مبنی بر خلع محمدعلیبه تهران و شهرستانهای دیگر مخابره کرده رأی ا
اعالم کرده و از همه خواست تا علیه شاه وارد عمل گردند. در این ایام شاه سخت متکی به 

 شده است. به سفرای روس و انگلیس متوسل می« کتاب آبی»استعمار بود و بنا بر مطالب 
ان گذاشته سرانجام نمایندگان روس و انگلیس پا در می»نویسد: کسروی می

ای در این باره به همدستی مشیرالدوله  خواستند و نامهبازماندن او را در پادشاهی می
نوشته به نزد رئیس مجلس فرستادند. در نتیجۀ این کارها یک رشته از گفتگوها در پرده 

مجلس عده( که در قال ذی 15آذر ) 29بینیم که در نشست روز شنبه  رخ داده و ما می
زاده به  تقیاند  نمودهرفته و برخی نمایندگان تندی میشکنیهای شاه میونگفتگو از قان

شود فعالً الزم نیست... نتیجه این مذاکرات که می"جلوگیری برخاسته و چنین گفته: 
 .27«شوددر مجلس مخصوص گرفته و به همه اطالع داده می

الثانی  یعرب 14رفت و چون بین ملت و دربار سخت کشمکش می ،در مورد دیگر
بایست در شهر چراغانی کرده طبق معمول می ،شاه بود فرارسیدکه روز تولد محمد علی

خان که خان و پسرش بیوکمردم به عنوان اعتراض به حکمرانی رحیم .و آتشبازی کنند
به قتل و غارت صفحات آذربایجان مشغول بودند و با دربار همکاری داشته و از آنجا 

هنوز معلوم نیست »بندی خودداری کردند و علناً گفتند که  آذینز گرفتند ادستور می
و به دنبال آن بانک شاهنشاهی )انگلیس( و دیگر  «که این شخص شاه باشد یا نباشد

بندی را برچیده و شب نیز از آتشبازی  های اروپائی را مجبور ساختند که آذین اداره
یجان ه مطلع شدند سخت به 1907د دولتیان جلو گرفتند. مردم چون از انعقاد قراردا

سیسیل »ر آمده و بازارها را تعطیل کرده دست به تظاهرات زدند. روز بعد سِ
رسمی به دولت ایران نوشت که در  ۀوزیر مختار انگلیس در تهران مراسل «ریس اسپرینگ
 دو دولت و رفع سوءتفاهم کوشیده بود. ۀآن به تبرئ



 

 274 

نبش مردم و اعتراضات ایشان بیش از در تبریز و سایر شهرها بخصوص رشت ج
ترین فشارها به دربار و  این حد بود. تبریز در تمام این دوره یکپارچه هیجان بود. سخت

شد. چون شاه به باغشاه گریخت و آمادۀ نبرد با دشمنان آزادی از جانب این شهر وارد می
آن تبریز قرار ملت شد در همۀ شهرها اعتراض شدید بعمل آمد و این موج که در رأس 

شاه و مجازات او بود. در رشت نهضت به خوبی توسعه داشت خواستار برکناری محمدعلی
یافت. در این شهر بازارها بسته و مردم آمادۀ جنگ شدند. چون خبر از انهدام مجلس در 
تهران رسید مردم با حکمران و سپاهیان او به جنگ برخاسته و سه تن از ایشان کشته شد 

زخمی گردیده و سپس مغلوب گشته خاموش شدند. در واقعۀ کشتن اتابک تن  14و 
آقا صراف تبریزی( ( در همان روز مجلس سخت علیه تروریست )عباس1325)رجب 

بشورید و برای کشف و مجازات مجرمین نطقها بعمل آمد. اما در همان حال قاضی ارداقی 
ه و آن را با گچ و آجر مشخص اکبر کوشش کرد و قبر او را یافتبا برادرش میرزاعلی

رجب که روز هفتم مرگ او بود نزدیک به دو هزار تن از  28ساختند و سپس روز شنبه 
آذربایجان و تهرانیان رو به سر خاک آن جوان گذاردند و دسته گل فراوان بر روی گورش 

اعظین المتکلمین و بهاءالو شادروان ملک»ریختند. و نمایش و جنبش بسزا از خود نمودند. 
. در همین ایام در تبریز 28«آقا نمودندشناسی از جانفشانی عباسگفتارها راندند و ارج

آقا مجاهدان و بازاریان و سایرین کشته شدن اتابک را جشن گرفتند. در چهلم عباس
شعبان( بازارها بسته شد و شاگردان  27تظاهرات و نمایش عظیم در تهران برخاست )

جمعیت صحرا : »المتین حبلآوردند. بنا به نوشتۀ آمدند و گل مییدبستانها دسته دسته م
-بود که جای عبور نبود و عدۀ جمعیت به یک صد هزار نفر تخمین زده می را فرا گرفته

العمل مردم و مجلس در دو جهت مخالف  صرفنظر از نتیجۀ عمل این جوان عکس«. شد
شاه نیز چنین سوءقصد به محمدعلی نموداری از دو روش انقالب و مسالمت است. در مورد

 العملی از جانب انجمنها و مجلس )در جهت مخالف( بروز کرد. عکس
مجلس در بعضی قضایا از  .دوم مجلس نیز دوگانگی مبارزه برقرار ماند ۀدر دور

داد لکن بطورکلی از مردم عقبتر بود. در ماجرای هجوم خود جسارت نشان می
لس برای قتل شاه و برادران یاغی جایزه معلوم کرد و مج ،محمدعلی میرزا به ایران

اند  ای بوده است که مبارزان متوجه آن بوده . توجه به روش انقالب مسئله29اعالمیه داد
نگارنده گفت آقایان این عمارتی که در آن »گذرد: ای می چنین مکالمهانجمن مخفی در 

مستان و تابستان از گرما نگاه دارد باید اید اگر بخواهید عمارتی باشد که شما را در ز نشسته
بینید این عمارت ایران آنرا خراب کنید و بعد از روی قوانین هندسه آنرا بنا کنید. امروز می

مخروبه شده است. سالطین قاجاریه چیزی از آن باقی نگذاردند و اگر شما آنرا بکلی خراب 
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آیند آنرا برای خودشان تعمیر و ن مینکنید و پس از آن خرابی تعمیر و آباد ننمائید دیگرا
کنند. تا انقالب در مملکت نبینید اصالح نتوانید کرد. طالب باشید انقالب را که آباد می

بیداری در انقالب است. جوینده باشید انقالب را که به اصالح خواهید رسید. سعی کنید به 
فرماید باشد که میطلبان بیدار شوند. گویا حدیث و قول معصوم انقالب تا عدالت

 .30«"االنقالب ولوعلینا یحب"
که  ،کنم: مجداالسالممبارزان نقل می ۀهائی از روحی در آخر این مبحث نمونه
قبل از صدور فرمان مشروطیت بر اثر مخالفت با  ،شدنبعدها نیز از صف مردم خارج 

 .شودید میدستگاه استبداد همراه کسانی به کالت که از مخوفترین زندانها بود تبع
از اهل و »... نویسد: ای پس از شرح موحشی از زندان کالت چنین می نامبرده در نامه

عیال و ادارۀ خودم بهیچوجه خبر ندارم و این اول کاغذی است که از محبس کالت به 
نویسم ولی ابداً راضی نیستم جنابعالی و سایر اعضای انجمن فقط در فکر شما می

ابداً نباید قوای خودتان را در این امور جزئیه صرف نمائید. بلکه استخالص من باشید و 
کنم کاری بکنید اساس را درست کنید. اگر اساس درست شد هزار صریحاً عرض می

شوند و اینگونه محبسها محبوس بدبخت مثل من از محبسهای تنگ و تاریک آزاد می
لص نمائید، چه نتیجه عاید شود واال از اینکه مرا مرخص و رفقایم را مستخموقوف می

 .31«شودملت و مملکت می
یکی از این  .در زندان باغشاه دژخیمان رفتار باورنکردنی با محبوسین داشتند

وی مدیر »دژخیمان به نام سلطان باقر مأمور شکنجه و پاسداری زندانیان بود. 
آخرش »گفت: القدس را بدرون آورد و در این میان لندلند نموده و دشنام داده می روح

جناب »القدس ناالن و ناتوان افتاده بود زبان به البه باز نموده گفت:  بیچاره روح« نگفتی
باقرخان برآشفت و دست به شالق برده بیست  .«دانم که بگویم؟سلطان آخر من چه می

ـ سی شالق دیگر بر تن آن بیچاره فرود آورد و سپس خشم خود را نخورده رو به 
از هر چند یکی را شالقهائی نواخت. به جای محمدتقی، به برادرم قاضی  دیگران آورده و

میرزا حالی  میرزا، به میرزاداودخان، به باقرخان. در این شب یحیی)ارداقی(، به یحیی
نشان داد که همه را در شگفت انداخت. زیرا تا چند شالق که باقرخان به سر و روی او 

در این میان سلطان باقر قدری واپس رفته و پاها  نواخت خم به ابروی خود نیاورد ومی
میرزا به رساند کتک فراوانی به او خواهد زد. یحییرا گشادتر گذاشت که این خود می

آرامی سر خود را زیر زنجیر پیچانده رو به دیوار کرد و پشت خود را به دم شالق داد در 
آورد و تا شصت ـ هشتاد میاین میان باقرخان بیکار نایستاده همچنان شالق را فرو 

ال رخت دیگری بر تن او نبود ما بیگمان شالق پیاپی نواخت. با آنکه جز پیراهن یک



 

 276 

بودیم که از خود رفت ولی همین که باقر خان کتکها زده از در بیرون رفت یحیی میرزا 
ما را از این حال شگفتی گرفت و این «. رفت آن نامرد»رو برگردانیده چنین گفت 

دلدادگی همگی شده نیمی از اندوه ما کاسته گردید سپس هم  ۀائی و آرامی او مایشکیب
لب به سخن باز کرد داستانهائی از رنج و فداکاری آزادیخواهان فرانسه سرود و با این 

 «.رفتار و گفتار خود آب بر آتش دلها ریخت
 

 تحریم امتعۀ خارجی
استفاده از این وسیله  ،ن تحریمبا توجه به نفوذ بیگانگان در ایران و وسعت میدا

منفی است  ۀدادم. زیرا هرچند که بطور کلی مبارز قاطع قرار ۀتحت عنوان مبارز زرا نی
انقالب  ۀناپذیری آن آشکار است. چند بار از این وسیله در دورلکن قاطعیت و آشتی

 است. ... مهمترین آن در سال  استفاده شد.
از طرف علما و پیشوایان روحانی » کند:یشوستر این تحریم را چنین توصیف م

حکم بر تحریم و بایکوت امتعۀ روس و انگلیس شد. ایرانیان سواری تراموای تهران را که 
به سبک قدیم بود به گمان این که متعلق به روسهاست ترک کردند. وزیر مختار بلژیک 

ن نمود. تمام آن روز از این مقدمه برافروخته شده و اعتراضات بسیار به وزارتخارجۀ ایرا
گردیدند. جوانان و شاگردان مدارس و زنان ترامواهای مزبور خالی و بدون مسافر می

اطالعی اتفاقاً سوار  دسته دسته فضای خیابانها را پر نموده و مسافرینی را که از روی بی
ده هائی که در آن امتعۀ روسی نمایش دا های مغازه نمودند. دریچه و شیشهشده پیاده می
نمودند که کسی چای نخورد. اگر چه شد شکسته سعی و مواظبت تامی میو فروخته می

آمد. و به هیئت چای هندوستان هم باشد. زیرا که اغلب چایهای تهران از روسیه می
رفتند که از نمایندگان دول عالم برای ملت های دول خارجی می اجتماع به سفارتخانه

بایکوت امتعۀ انگلیس در جنوب ایران به قدری  مأیوس خود دادخواهی کنند...
اهمیت پیدا کرد که فوج هندی انگلیس در شیراز با اشکال تمام برای خود آذوقه 

مالهای معروف آنجا اسکناس بانک شاهنشاهی را که انحصار به  کردند.تهیه می
رد کرده و در عوض مسکوکات  انگلیسها داشت حکم به نجاست آن نموده و به بانک

 .32«شدگرفتند. تقریباً هر روز بیست هزار تومان اسکناس مبادله به پول میولتی مید
 

 ترور
انقالب مشروطیت ایران چند دوره ترور واقع شده است اولین ترور قتل  ۀدر دور

سازد بررسی نتایج ترور شاه آشکار می .ناصرالدین شاه به دست میرزارضا کرمانی است
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دانند این وسیله قطعی در انقالب می ۀرور را یک وسیلکه ت که برخالف نظر کسانی
تواند در پیشبرد انقالب اثر قابل توجهی بگذارد. ترورهای دیگری که طی انقالب به نمی

الملک و  السلطان( و ترور قوام اصغرخان امینعمل آمده است مانند ترور اتابک )میرزاعلی
 منفی برای انقالب نداشته است. شاه در اغلب موارد جز نتایجقصد به محمدعلیسوء

در  .تواند متناسب با نقش شخصیتها در جریان امور باشدتأثیر و نقش افراد می
صفحات قبل این رساله عمالً نشان داده شده است که شخصیتها نقش کوچکی در جهت 

تواند به فقط هنگامی می (علیلو  النفس شاه )سلیماند. مظفرالدین مثبت و منفی داشته
طلب خود رحمت آورد که نیروهای انقالب افزونی یافته و صدور  مشروطه« عایایر»

شاه که مورد احترام بزرگان فرمان مشروطیت ضرورت واقعی دارد واال همین مظفرالدین
سر ه مشروطیت نیز بود بدون اینکه در جریان امور دخالت ورزد در کاخ ییالقی خود ب

تهران را به شدیدترین شکلی مورد ضرب و شتم الدوله مردم  که عین برد هنگامیمی
شاه مستبد نیز خود به تنهائی  داد و از کشتن مردمان نیز ابا نداشت. محمدعلیقرار می

چنین  ۀنقش کوچکی در صف دشمنان خلق به عهده داشت و این گفته دلیل بر تبرئ
جامعه کسان نیست چه آنکه جنایات فردی همین افراد بیش از ارزش جانشان برای 

این گفته برای آنست که بدانیم این نیروها و طبقات با منافع و هدفهای  شود.تمام می
کنند و انقالب جریانی است اجتماعی و طبقاتی و متضاد هستند که با یکدیگر پیکار می

پیروزی آن واژگونی یک سیستم و برقراری سیستم اجتماعی و اقتصادی نوینی است. 
تواند موجب تغییرات دهد نمید فردی و شخصی را هدف قرار میبنابراین ترور که مقاص

سازد اینست اساسی شود. اغلب آنچه موجب سوءتفاهم گردیده و ارج ترور را افزون می
شود. الزم است گفته که تحوالت ضروری جامعه به حساب نتایج یک ترور گذاشته می

خواهان مورد استفاده قرار  شود که ترور هم از جانب مرتجعین و هم از جانب مشروطه
گرفته است و برای هر دو طرف نتیجه یکسان بوده است. ذیالً به شرح چند نمونه از 

 ترورهای دوره انقالب خواهم پرداخت.
علت ترور او  .انقالب است ۀترور اتابک از جمله پُرسر و صداترین ترورهای دور

کار  ی از رهبران محافظهسوابق ارتجاعی نامبرده و کوشش او برای جدا کردن گروه
انجمنها و  ۀالسلطان مورد اعتراض هم نهضت از انقالب بوده است. صدراعظمی امین

کسانی از مجلسیان به او روی خوش نشان دادند. سرانجام  .انقالبیون قرار گرفت
آقا صراف تبریزی در جلو بهارستان کشته شد. تروریست که السلطان توسط عباس امین

حیدر عمواغلی مربوط بوده است برای ایجاد رعب و وحشت در  ۀبا دست بعدها گفته شد
آقا صراف عباس» ای همراه داشت که روی آن نوشته شده بود دل مرتجعین ورقه
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الملک در شیراز ترور شد و قاتل او  کمی پس از این واقعه قوام ....« ۀتبریزی فدائی شمار
ترور موجب وحشت اشراف و مرتجعین این دو  .ای مشابه اولی همراه داشت نیز ورقه
خواهان معتدل نیز از ترور اتابک ابراز نفرت  در روزهای اول مجلس و مشروطه .گردید

نموده و مجازات قاتلین و محرکین را خواستار شدند. لکن انجمنها و مردم زیر بار نرفته 
کردند. به آقا بر سر مزار او به عنوان یک مجاهد مراسمی برقرار در چهلم مرگ عباس

کردند که نیروی مسلح و آنها خیال می .دنبال این دو ترور درباریان موقتاً عقب نشستند
مقتدر مخفی پخش شده است لذا از آن پس  ۀمخفی آزادیخواهان بسیار و در یک شبک

آوری  دهنده تمام قوای خود را برای سرکوبی نهضت جمع به دنبال یک تاکتیک فریب
 خواهان دربار مشروطهپس از این ترورها انجمنی به عنوان  کردند. در روزهای اول

زیادی از درباریان به مجلس آمده در پشتیبانی از مجلس سوگند  ۀتشکیل شد و عد
 خوردند. و در این جریان امیر بهادر عازم جنگ با کردان شد. 

که  نویسدسازی و فریب مردم بود. کسروی می این کارها برای صحنه ۀولی هم
 المتینحبلهای انگلیس بسیار مطلب نوشتند و مطالبی شدن اتابک روزنامهته کش در

انجمن سری مجاهدان قفقاز و که در آن از ترجمه کرده است « ویلز»کلکته از روزنامۀ 
عضو ( 86150آن هشتاد و شش هزار و یکصد و پنجاه ) نام برده و برایآذربایجان 

و قبل از هر چیز چنین وانمود ساخته است که  کرده دانسته و آنرا بسیار مخوف قلمداد
  از جزئیات جریان مطلع است.

زاده قبالً از سفارت انگلیس توسط تقی که ممکن است»نویسد کسروی می
 .33«توطئۀ قتل اتابک اطالع داشته باشد و او نیز از حیدرعمواوغلی چیزی شنیده باشد

حیدر عمواغلی  ۀدست شاه نیز که گفته شده است توسطسوءقصد به محمدعلی
تجاوز علنی به مجلس را برای مرتجعین فراهم ساخت. پس از این  ۀبه عمل آمد بهان

سرکوبی  ۀلیاخوف به باغشاه پناهید و آماد ۀشاه طبق نقشسوءقصد بود که محمدعلی
به همان نسبت که  ،مجلس شد. چنانچه در کار خود نیز کامیاب گردید. در شهر تبریز

زیادی از  ۀشد. عداختالفات زودتر با اسلحه حل و فصل می ،بی جلو بودآمادگی انقالدر 
ور شدند و از آن جمله حاجی آزادیخواهان و طرفداران ایشان به دست عمال ارتجاع تر

 حسن میالنی بود.میرزا
( بین دموکراتها و اعتدالیون کار به کشتار و 1911السلطنه ) در دورۀ حکومت صمصام

... این اقدامات بدون شبهه نتیجۀ خیاالت »نویسد: در این باره میترور کشید. شوستر 
انجمنهای سری تهران بود برای اینکه تصور نموده بودند که مجمع منظمی برای خفه کردن 
مشروطۀ ایران و رجوع به استبداد و انتقام به وسیلۀ محمدعلی دائر شده بدینجهت اقدام به 
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ه از مخالفین مشهور دولت و مملکت خود را به روسها قتل ایشان نمودند. فروختن این دست
نتیجه قتل پرنس عالالدوله خیلی بزرگ « ... »خصومت و غضب احزاب ملی را زیادتر نمود

قتل آرام بگیرد وحشت و اضطراب تمامی در دلهای اعیان  بود. قبل از آنکه اثر وحشتناک آن
شد زیرا بر سایرین به خوبی واضح می و مأمورین دولتی پیدا شده بود که هم بر ایشان و هم

لسلطنه  ا شان در ادای وظیفه و حقوق وطن خود پاک نبود. وقتی که صمصام که نفس لوامه
و گفت « ... »اختیار اشکش جاری شد خبر قتل دوست خود پرنس عالالدوله را شنید بی

 .34«بیست نفر دموکرات را به قتل خواهم رسانید
ه بهبهانی از مؤسسین مشروطیت ایران و لـر سیدعبدالمضر ترو ۀاین پدید ۀنتیج

آزادیخواهی که از پیشروان فرهنگ نو در ایران به شمار  مرد ،خان تربیتترور محمدعلی
 باشد.بود که نموداری از انحراف و عدم کامیابی انقالب ایران می ،رفتمی

 
 مقاومت مسلحانه

انستند که کشمکش مسلحانه دمدتها قبل از اینکه مجلس بمباران شود همه می
میدان توپخانه و سوءقصد به شاه و روابط  ۀواقع .بین آزادی و ارتجاع درخواهد گرفت

های چنین برخوردی بود. بنابراین الزم بود که آزادیخواهان از  دربار و قزاقخانه نشانه
و  سخنگوئی و قلمفرسائی قدمی فراتر نهاده مردم را که در انجمنها متشکل شده بودند

 آمادگی داشتند برای مقاومت در برابر حمالت و سرکوبی دشمن آماده گردانند.
شدند و در شهرهای ایران برای مقاومت مسلحانه آماده می ۀدر تبریز بیش از هم

شهرهای دیگر مثل رشت، قزوین، مشهد و ایاالت فارس و بعضی ایالت و عشایر کوچک 
ه در تبریز و مشهد و رشت و قزوین و تفاوت نیروهائی ک .نیروی مسلح وجود داشت

شدند با نیروهای مسلح عشایر آشکار است. در این شهرها قشر قیام میۀ تهران آماد
پائین بورژوازی نیروی اصلی انقالب بود حال آنکه در غیر این قبیل شهرها عشایر بدون 

ن نیز اینکه مفهوم مشروطیت را درک کنند به تبعیت از خوانین که مقاصد خود ایشا
 شدند.بود وارد میدان عمل مینکامالً در جهت انقالب روشن 

در تهران چند ماهی بود که انجمنها بخصوص انجمن آذربایجانیان آمادۀ 
شدند. در واقعۀ میدان توپخانه آزادیخواهان کم کم دست به اسلحه بردند و پیکار می

ۀ توپخانه عدۀ نیروی مسلح قابل توجهی بوجود آوردند. در روزهای آخر واقع
تفنگداران دو هزار و پانصد تن به تقریب ذکر گردیده است. هر چند که این عده 

کنندگان نیروی کافی بودند.  نظام و صفوف مرتب نداشتند لکن برای سرکوبی توطئه
اما در واقعۀ بمباران مجلس چنین آمادگی از آزادیخواهان تهران به ظهور نرسید. 
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سازد که چگونه رهبران در جهت خالف منافع نمودار میبررسی وقایع روزهای آخر 
دادند و به جای آنکه مردم را دعوت به تشکل مسلحانه انقالب دستور پراکندگی می

کردند. بعد از آن که یک هفته بنمایند از تجمع آنان در سپهساالر نیز جلوگیری می
نویسد: . کسروی میوقت را از دست دادند به مقاومت مسلحانۀ عمومی اعتقاد آوردند

بود. چیزی که هست دیر کرده بودند و آنگاه چنان جز جنگ نمی پیداست که چاره»
بود و کردند. اینان امیدشان به یاوری شهرها مینمی که خواهیم دید بسیج کار
گرفتند. از اینسو در طلبیدند و دشواری آنرا به دیده نمیتلگراف فرستاده یاوری می

از سردار معظم  "جنگ"و دیگری به نام  "نظام"یکی به نام  تهران دو کمیسیون
خراسانی و از دیگر اروپادیدگان پدید آورده بودند که در حیاط شمالی بهارستان در 

 .35«دادندشد و اینان به کارهائی پرداخته امیدهائی به مردم میها بر پا می باالخانه
گشودند و با اینجهت در  سرانجام پس از تردیدها و اتالف وقت دست به بسیج

بودند افراد مسلح از افسران قزاقخانه نیز  ۀاز جمل .حدود ششصد تن تفنگدار گرد آوردند
خان وزیر همچنین میرزا صالح .که در طول دو سال اخیر از قزاقخانه بیرون آمده بودند

کران بود با چند تن از نومیرزا او را از حکمرانی تهران برداشته  اکرم که محمدعلی
داد. از معروفین جنگ تهران کسانی نام برده کارآمد خود با مجاهدان همراهی نشان می

بود و در در قزاقخانه سرتیپ  زاده با دو برادر خود که ابوالفتحشوند از قزاقان سابق. می
 های مجلس سنگر داشت.  باالخانه قسمت

زاده که از کارکنان  بوده است. منشیخان پوالدی که در قزاقخانه سرهنگ حسن
 مظفرالدینالسلطان که با یک دسته از تفنگداران  حاجبدفتری قزاقخانه بوده است. 

تفنگداران انجمن  ازخان سرابی که اسماعیل جنگیدند.از انجمن مظفریه می شاهی
بود که بعدها در برگزیدگان مجاهدان از حامدالملک بعدها اعدام شد. مظفری بود و 

بود و نایب حسین کشته گردید. سید عبدالرزاق که جوان غیرتمندی کاشان به دست 
سپس به استانبول گریخت و از آنجا به مجاهدان گیالن پیوست و به تهران آمد و با 

خواهرزادۀ میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل  محمدخان سرتیپ کشته گردید.میرزاعلی
ر خلخالی که در انجمن شجاع لشک د.شخان( که در همان جنگها کشته )اسداللـه

خان از مسیب بود و سپس به باکو گریخت.های بسیار دلیر او  آذربایجان یکی از جنگنده
روزنامۀ خود در ۀ رکه از ادا صوراسرافیلالعلمای خراسانی مدیر سلطان .آذربایجانیان

اکرم خان وزیر جنگید و نارنجکی به قزاق پرانیده بود. میرزا صالحخیابان چراغ برق می
اینها معروفین جنگ تهران بودند. اما انجمنها . 36که از خاندان کالنتر باغمیشه بود

یکی از تفنگداران که نتوانست به جنگ روند. عامل اصلی و گردانندۀ جنگ به شمار می
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صبح که شد خبر آوردند که در مجلس را گرفتند من به » :آوردرود چنین عذر می
وشیده همین که خواستم تفنگ خود را از سر میخ بردارم تعجیل رخت سربازی خود را پ

زنم قرآن روی دست به اتفاق دخترهایم آمد جلو  .دیدم نیست فریاد کردم تفنگ من کو
دانم کسی با تو همکاری نخواهد کرد یک تنه خواهی رفت طرف و گفت آقا جان من می

ند شد من رفتم باالی در این بین صدای توپ بل... مجلس ترا در بین راه خواهند کشت
 .37«بام خانه رو به مجلس نشستم و مشغول گریه شدم

چه بسا تفنگدارانی که به جنگ نرفتند و به گریستن اکتفا کردند. با اینهمه به این 
خواستند جبران مافات کنند. علت بود که سالی و ماهی را از دست داده بودند و به روزی می

کوب شد. رشت نیز پس از سه روز مقاومت به تصرف جنبش تهران با بمباران مجلس سر
دولتیان درآمد و تبریز که از اوان مبارزه آمادگی قیام مسلحانه داشت بار جنگ را به تنهائی 
به دوش گرفت. شهر تبریز همچون یک سربازخانۀ بزرگ اول دچار جنگ خانگی گردید و 

 کرد. سپس در دو دوره جنگهای خونین مشروطیت ایران را پاسداری
در مبحث نیروها از جنگهای تبریز و مجاهدان به حد الزم گفتگو شده است 

شود که چنانچه آمادگی تبریز برای مقابله با بنابراین در اینجا فقط به این اکتفا می
بود استقالل ایران که در جنگ اول پایمال گردید در همان زمان هجوم ارتجاع نمی

تبریز این امکان را که بعدها بختیاریها و گیالنیها  ۀگشت. مقاومت مسلحانپایمال می
د فراهم ساخت. معذالک نارسائی و عدم آمادگی نمبادرت به اردوکشی به تهران بنمای

نتیجه و قیام مسلحانه کم ۀجامعه برای انقالب دموکراتیک اقدامات انقالبیون را در زمین
یروهای مسلح انقالب محسوب آوران آذربایجان و گیالن ن عقیم ساخت. مجاهدان و جنگ

افراد ایل  ،باشند بر عکسشوند این افراد فرداً و جمعاً نسبت به انقالب آگاه میمی
بختیاری و سایر ایالت نسبت به هدفهای انقالب جاهل بوده و فقط از مقاصد خوانین 

 کردند. خود پیروی می
نقاط  اقصی شدند دراردوکشی به تهران می ۀکه اصفهان و رشت آماد هنگامی

گردنکشان و صاحبان قدرت علیه دولت مرکزی )مرتجع( مبادرت به عملیات  ۀایران هم
اخبار  ۀخواهی حکومت را به دست گرفتند. راجع به خبری از زمر نموده و به نام مشروطه

در چهارده مارس یک دستۀ مسلح دویست » توان جز این قضاوت کرد:زیر چگونه می
آورند. فرماندار هر تربت شده دارالحکومه و شهر را به تصرف در مینفری از بلوچها وارد ش

طلبان خواهان  ما مشروطه" نماید:جدید تربت به نام )ساالرخان( بیانیۀ زیر را منتشر می
بیگانگان و دیگران بدانند که مال و جانشان در امان  .صلح و سعادت مردم هستیم

 .38«"است
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تجاع در دهها نقطه درگیر شد. در رشت و طالش سرانجام جنگ بین ترقیخواهی و ار
و خراسان و اصفهان شورش انجام شد و در بسیاری شهرها جنبش نمودار گردیده بیم 

رفت. قیام مسلحانۀ مردم به هدفهای فوری خود نایل آمد و ارتجاع داخلی شورش می
ود را در دانیم صفوف انقالب سخت آلوده گشته و مرتجعین خسرکوب شد لکن چنانکه می

کاران که در طی استبداد صغیر خود را ملزم به حفظ وحدت  رأس نهضت قرار دادند. محافظه
دیدند اینک صف خود را مجزا ساخته علیه نیروهای پیگیر انقالب از هیچ عملی با سایرین می

ابا نداشتند .مهمتر از همه اینست که انقالب به علت ضعف و محدودیت نیروهای انقالبی در 
ابل دشمنان خارجی قوی چون روسیه و انگلستان قادر به دفاع از استقالل ایران نبود و مق

 ناگزیر استعمارگران همچنان به کار خود در ایران ادامه دادند. 
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 فصل دوم

 ضدانقالبیها هایروش
 
 
 

ل شد تا ل و روشها متوسیمرتجع ایران در طی انقالب به تمام وسا ۀهیئت حاکم
سرانجام  تغییر دهد ناکام و بی هاضرر منافع آن هخواست جامعه را بنهضتی را که می

گاه در دو جهت متضاد و گاه متحد و  ،استعمارگران که در پی منافع خود بودند سازد.
ل نهضت یدر اوا اند. متفق برای حفظ منافع خود با نهضت واقعی مردم دشمنی کرده

بندد و برای خفه کردن معترضین رژیم له مردم را به گلوله میالدو صدراعظمی چون عین
سرانجام چون فرمان  مستبد از هیچ جنایت و رفتار خالف اخالق و شرافت ابا ندارد.

مشروطیت صادر شد و مجلس در مقابل دربار و دولت عرض اندام کرد و روز به روز به 
های یک رژیم  ها هستهل آمد و انجمنها در تهران و شهرستانینا یقدرت بیشتر

های متعدد یازید تا  ها و دسیسه ارتجاع دست به توطئه ،دموکراتیک را بوجود آوردند
 سرانجام مجلس را سرکوب ساخت.

کوشید یکی جدا کردن اول مجلس دربار در دو جهت علیه انقالب می ۀدر دور
ها  تهران رجاله رهبران و خریداری آنان و دیگری توسل به اوباش و اراذل و یاغیان. در

خوار دربار بودند. سرانجام چون این دو روش به پیروزی  طبق معمول آلت دست و جیره
در  طبق نقشه و رهبری افسران خارجی انقالب را سرکوب ساخت. ،قهریه ۀقو انرسید ب

ارتجاع همۀ نیروی داخلی خود را به کار برد لکن موفق به  ،تبریز ۀمقابل مقاومت مردان
بعد بسیار کسان  ۀدر دور اد نشده و سرانجام از اردوی ملیون شکست خورد.حفظ استبد

قامت ایشان نبود آنرا از هم دریده  ۀمشروطه به تن کردند و چون این جامه برازند ۀجام
 ریج مردم سرکوب شدند.ددگرگون ساختند. به ت

که سپاه روس وارد ایران شد چه بسیار کسان از رجال مرتجع دولت  هنگامی
جنبش »و « مجاهدبازی»و « بازی رجاله»که خرسند شدند. زیرا آنرا پایان « شروطهم»
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دانستند. بنابراین روش ضدانقالبی را در چند مبحث به می «برهنگان و گرسنگان
 نویسم.اختصار می
 

 اوباش و اراذل و یاغیها متحدین دربار و استعمار
اند. در تهران و در تبریز و  بودهدربارها و حکام  ۀاراد اوباش شهرها همواره آلت بی

 ۀتوطئ ۀاند. در واقع سایر شهرهای بزرگ این دسته همواره نقش آلت فعل را داشته
میدان توپخانه اوباش تهران نقش مهمی بر عهده داشتند. دو نفر از سردستگان اوباش به 

ند. رهبری اوباش را از طرف دربار بر عهده گرفت« صنیع حضرت»و « مقتدر نظام»نام 
ای از اوباشان سنگلج به رهبری مقتدر نظام و گروهی از اراذل  القعده دسته ذی 9روز 
میدان به سردستگی صنیع حضرت هرکدام از کوی خود راه افتاده رو به سوی چاله

دو  ،مجلس و مسجد سپهساالر روانه شدند. و چون از خیابانها گذشته به آنجا رسیدند
ند و چون میدان را تهی از حریف دیدند ناگهان به دسته به هم پیوسته یکی گردید

هیاهو برخاسته و به مجلس و مشروطه دشنامها داده و با این هیاهو و عربده از مدرسه 
بیرون آمده رو به سوی مجلس نهادند. مجلسیان در به رویشان بستند و اینان رسیده 

ر دربار رو به میدان سپس به سنگباران پرداختند و طبق دستو .چند گلوله به در زدند
زنبورکچیان و توپچیان و  ،شترداران ،توپخانه نهادند زیرا در میدان توپخانه قاطرچیان

غالمان کشیکخانه و سربازان فوج امیربهادر و سایر اوباش و اراذل تهران گرد آمده 
 اوباش و ۀگردانیدند. چون همبزرگی برپا می ۀافراشتند و آشپزخانچادرهای دولتی را می

خوار دربار به منبر رفته به نکوهش و  خوانان و واعظان جیره اراذل شهر جمع شدند روضه
ما دین نبی خواهیم ـ مشروطه »کشیدند: بدگوئی از مشروطه پرداختند. همه فریاد می

کنندگان چنین نقشه داشتند  این شعار از همان روز در زبانها افتاد. توطئه« خواهیمنمی
همان ایام برچینند لکن انجمنها غافل نمانده قوای مسلح و  که بساط مجلس را در

 ۀغیرمسلح کافی به سپهساالر آورده و قدرتی عظیم نشان دادند. از قزوین اولین دست
 مجاهدان داوطلب وارد شد و توطئه عقیم ماند و کار به وقت دیگر موکول شد.

لس را در ایجاد پرداخت تا مجدر همین ایام شاه به تحریک و تجهیز یاغیان می
امنیت ضعیف جلوه داده مردم را از رژیم مجلس مأیوس گرداند. شاه برای شیخ محمود 

فرستاد و برای پسران سپهدار تنکابنی ورامینی که از دشمنان مشروطه بود خلعت می
ب حسین کاشانی که در جنایت و غارت مردم ینامه نگاشته بود که اغتشاش کنند. نا

 شد در همین ایام فرصت یافت تا پیرو و همدست فراهم آورد.استاد همه محسوب می
زدن نظم شاه به اقبال السلطنه ماکوئی نامه نوشت و صریحاً او را به قتل و غارت و برهم
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که  کرد. پس از آنآذربایجان فرمان داد. دربار از اوباش و یاغیان به حداکثر استفاده می
اوباش شبها بیرون آمده هر که را از  ،ه شدها در میدان توپخانه برچید بساط رجاله

گرمی  کردند و به پشتزدند و لخت مییافتند میآزادیخواهان و طرفداران ایشان می
دربار از کشتار دریغ نداشتند. چنانچه بهاءالواعظین را که یکی از نمایندگان مجلس بود 

شت تن از آنان حجه هالذی 3وحش ساختند. و در شب چهارشنبه کتک فراوان زده مجر
فریدون زردشتی که یکی از بازرگانان بود رفته و پس از اخذ پول گزاف در برابر  ۀبه خان

اش با قمه او را کشتند. مردم سخت به هیجان آمده مجازات اوباشان را  چشم خانواده
ین جنایات را خواستار شد خواستار شدند و مجلس نیز از عدلیه مجازات و رسیدگی به ا

 تبعید و بازداشت سردستگان اوباش علیرغم خواست دربار بود. و نتیجه،
 

 کودتا
م روس دمی سریالیپدربار و ام .ای بود که عقیم ماند میدان توپخانه توطئه ۀواقع

از فکر سرکوب ساختن نهضت غافل نبودند. سرانجام لیاخوف به نمایندگی دولت روس و 
د. رهبران مردم به جای آنکه خلق را تحت فرماندهی ارتش ماوراء قفقاز وارد عملیات ش

به صلح و  میلکودتا آماده سازند بیشتر  ۀنقش نزدساختن ارتجاع و بر همبرای سرکوب 
داشتند. یکماه قبل از کودتا یک نفر ناظر وقایع را برای براون چنین کنار آمدن با دربار 

و برای چهارمین شاه با هیئت دولت به مجلس آمد  1907در دوازده نوامبر »نویسد: می
بار سوگند وفاداری با شکوهی نسبت به مشروطیت داد و در همین لحظه در تدارک 

( که 1907دسامبر  5ال )حنویسد در همین وسایل تازۀ برانداختن آن بود. نگارنده می
انگیز در کار زیر گرفتن ملیون  مشغول نگارش هستم یکی از آن امواج سهمگین غم

شود که شاه در انجام نقشۀ کودتائی علیه ا فرا گرفته باور میاست. ترس بزرگی مردم ر
کوشد. وزیر مرتجع دربار پدرش را احضار کرده )ظاهراً منظور امیربهادر جنگ مجلس می

است( و این مرد الیق نیروی خوبی از غالمان در اختیار دارد، اینها با قزاقان برای تسلط 
 .39«باشند...بر وضعیت تهران کافی می

 ایقدمات کودتا چنین بود که اول کابینه سقوط کرد و مشیرالسلطنه کابینهم
وزیر خارجه ـ عالءالسلطنه و الوزراء  دیگر به شرح زیر معرفی کرد: مشیرالسلطنه رئیس

السلطنه وزیر  الدوله وزیر مالیه ـ محتشم وامقوزیر داخله ـ امیر بهادر جنگ وزیر جنگ ـ 
د عامه و تجارت ـ یالملک وزیر فوا تمنؤت و تلگراف ـ معدلیه ـ مخبرالدوله وزیر پس

مشیرالدوله وزیر علوم و اوقاف.  مقارن این جریان محمدعلی میرزا به این مضمون به 
این مجلس بر خالف مشروطیت است. هر کس منبعد از »فرستد: شهرستانها تلگراف می
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 4شنبه ج. روز پن40«تنبیه و سیاست سخت خواهد بود مورد تجاوز کند ما فرمایشات
میرزا در پناه لیاخوف و شاپشال و بریگاد قزاق و در میان آشوب االول محمد علی جمادی

 و پیاده از شهر به باغشاه رفت و دستخط زیر را صادر کرد: هسربازان سیالخوری و سوار
جناب مشیرالسلطنه  چون هوای تهران گرم و تحملش بر ما سخت بود به باغشاه »

 . 41«. عمارت باغشاه1326االول  جمادی 4دیم. پنجشنبه حرکت فرمو
رهبران انجمنهای  .های کودتا خواب ماندند در مقابل همۀ این نشانهمجلسیان 
بینتر و انقالبیتر از مجلس بودند نیز نتوانستند سرعت عمل الزم را  تهران که روشن

جه کافی به تبریز نتیجه بمباران مجلس شد. شاه که عالوه بر تهران تو .بخرج دهند
ود و با مرتجعین تبریز پیوستگی داشت از مدتها قبل درصدد برهم زدن انجمن ایالتی ب

پس از بمباران مجلس شاه تلگرافی به این مضمون به نام میر هاشم دوچی مالی  .داشت
جناب مستطاب » :مرتجع که آشوب جنگهای داخلی تبریز را روشن کرد مخابره نمود

و تعالی با کمال قدرت فتح کردم. مفسدین را اللـه مسلمهمیرهاشم آقا شریعتمدار آقای 
تمام گرفتار کرده سیدعبداللـه را به کربال فرستادم. سیدمحمد را به خراسان. 

المتکلمین و میرزاجهانگیر را سیاست کردم. مفسدین تماماً محبوس. شما هم با  ملک
ر نوع تقویت بخواهید حاضرم. مفسدین باشید و از منهم ه کمال قدرت مشغول رفع

اللـه را احوالپرسم. همین تلگراف را به  االسالم سلمهم منتظر جواب هستم. جنابان حجج
 .42«شاه قاجارایشان نشان دهید. محمد علی

مرتجعین بیهوده انتظار داشتند که میرهاشم و اعوان و انصارش بتوانند جنبش 
م قدرت نظامی ارتجاع داخلی از لشکر دولتی و تبریز را سرکوب نمایند. نه آنها و نه تما

هوشیاری و آمادگی انقالبی  ۀقشون عشایر نتوانستند تبریز را از پای درآورند. و این نتیج
الزم بود که در  تن کودتا آمادگی قبلی و سرعت عملاین شهر بود. برای عقیم ساخ

 ۀکه مردم آماد تهران هیچیک به ظهور نرسید. برعکس در تبریز بیش از یکسال بود
شدند و در روزهای خطیر نیز مردانی با قدرت و با انرژی کافی و انقالب مسلحانه می

از وضع نیروهای انقالبی تبریز و  ناشیکاربری و کارآمد به ظهور رسیدند. این همه 
 آذربایجان بود که در باب نیروها به حد کافی از آن گفتگو به عمل آمد.

ز نتوانست انقالب را عقیم گذارد و نیروی آزادی شاه نیکودتای محمد علی
 سرانجام غلبه کرد و او به دامن اربابان خود پناه برد.

لتیماتوم روس پیش آمد و وکه مسئله ا دوم مجلس شورا هنگامی ۀدر پایان دور
وقت علیه  یالوزرا السلطنه رئیس مردم و مجلس در رد آن تظاهرات کردند صمصام

خان رئیس دتا زد. به اینصورت که توسط یپرمعملی شبیه کومجلس و مردم دست به 
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ورزید با نیروی قهریه اولتیماتوم مقاومت میدولت و وقت مجلس را که در مقابل  ۀنظمی
اشغال کرد و نمایندگان را حکم به خروج از ساختمان داده و اعالم کرد که ایشان 

تعقیب و مجازات  ایندچنانچه بخواهند در محل دیگری جلسات خود را برگزار نم
و استقالل  خواهند شد. با وجود این کودتا، قشون روس وارد نواحی آذربایجان گردید

وضعی بود که تا پایان جنگ اول جهانی در ایران کم  ۀایران را درنوردید. این کودتا مقدم
 و بیش باقی بود.

 
 کشتار، اعدام، تاراج

مردم تهران مورد تهاجم  قبل از صدور فرمان مشروطیت چند بار تظاهرات
مسجد جامع و گلوله بستن  ۀعبدالحمید و واقعربازان قرار گرفت، مثل قتل سیدس

 در بازار تهران. این وقایع به جای خود مذکور گردید.« عزادار»دستجات 
الملک مرتجع معروف پس از آنکه به تهران فرا خوانده شد و پس از  قوام

گیهای خانوادگی شهر نیز داخل در جریان دو دستهبه شیراز بازگشت و در  43«تطهیر»
الملک در شاهچراغ بست نشستند و  شده و انجمن اسالمی به دو تیره شد مخالفان قوام

سیدعبدالحسین الری را که یکی از مالکان با جاه و جالل بود به یاری خود خواستند و او 
پرداخت. با شهر به جنگ میبا هفتاد تن تفنگچی آمده و بامهای شاهچراغ را سنگر کرده 

الملک توسط جوانی به نام  سه ماه این کشاکش در میان بود تا در تاریخ چهارم صفر قوام
کشته شد. نامبرده کارتی به تقلید عباس آقا صراف، قاتل اتابک، در « اللـه بروجردی نعمت»

پسر  الدوله ـ قاتلِ نصرت19اللـه بروجردی نمرۀ  نعمت»جیب داشت به این مضمون 
الملک با کشتار و تاراج انتقامجوئی کردند و مردم در این  پسران قوام«. الملک شیرازی قوام

قضایا دچار لطمات بسیار شدند و امنیت فارس نیز بر ضرر مجلس شورا دچار اختالل 
اندازی سربازان  گردید. در تهران پس از بمباران مجلس قزاقان در شهر گردیده از دست

هائی را که خود  کردند. تنها خانهداغی و دیگران نیز جلوگیری می ران قرهسیالخوری و سوا
السلطان و  الدوله پسر ظل های جالل امروز خانه»کردند. داد تاراج میشاه فرمان می

بود سربازان و قزاقان السلطان را نیز تاراج کردند و آنچه می ظهیرالدوله شوهر خواهر ظل
هیرالدوله توپ بستند و پس از آن به تاراج بردند. شگفت بردند. شگفت آنکه به خانۀ ظ

 .44«داشتبود و فرمانداری آنجا را میآنکه خود ظهیرالدوله در گیالن می
دانیم ناشی از اختالفات خانوادگی دربار بوده است. در مورد اخیر چنانچه می

گرفت بیشک می آزادیخواهان چنانچه در معرض عبور سربازان دولتی قرار ۀتبریز نیز خان
شد و در طی جنگ دولتیان بارها بازار را تاراج کردند. چون پیشروان آزادی در تاراج می
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دست دربار تهران اسیر شدند در باغشاه دادگاهی از افراد زیر تشکیل شد: مؤیدالدوله 
یک محسن صدراالشراف ـ ارشدالدوله ـ اهزاده مؤیدالسلطنه ـ سیدحکمران تهران ـ ش

ـ محقق شهربانی ـ  آدمیت ۀقزاقخانه ـ میرزا عبدالمطلب یزدی مدیر روزنام جمیرپن تن
 احمدخان )اشتری(. میرزا

شخص اخیر را از عدلیه برده بودند و او به گرفتاران دلسوزی » نویسد:کسروی می
شدگان آقایان بهبهانی و طباطبائی تبعید شدند.  در بین بازداشت«. داده استبسیار نشان می

  تاریخ کسروی مذکور است. 663قیۀ افراد در صفحۀ اسامی ب
المتکلمین، و میرزا جهانگیرخان که با دربار  از بزرگان این عده قاضی ارداقی، ملک

المتکلمین و میرزا جهانگیرخان اعدام  بسیار دشمنی کرده بودند در باغشاه اعدام شدند. ملک
المتکلمین  حاج ملک"گوید: ین می. برادر قاضی چنشدند و قاضی ارداقی را مسموم ساختند

داشتند. برای هر دو تریاک آوردند. برای بردن و برادرم قاضی به خوردن تریاک عادت می
میرزا جهانگیرخان و ملک آمدند و ایشان را از قطار بیرون آورده به گردن هر یکی زنجیر 

و دلکش خود این ملک دم در به آواز بلند  ".برخیزید بیائید"دستی )شکاری( زده گفتند 
ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما ـ بر بارگه عدوان تا خود چه رسد "شعر را خواند: 

 ؟حاج محمدتقی از برادرم پرسید دیشب که شما را بردند کجا رفتید و بازگشتید ".خذالن...
خواست ماها را ببیند. خود سخنی نگفت ولی برادرم گفت: ما را نزد لیاخوف بردند که می

ای  سپس سرکرده ".ام؟ من جهود زاده"شاپشال به میرزا جهانگیرخان شماتت نموده گفت: 
 که ما را برده بود راپرت گفتار مرا در قزاقخانه به لیاخوف داد و چون ما را برگردانیدند بیگمان

. زیرا او را 45«اند؟ دانم چرا مرا به کشتن نبردهبودیم هر سه را خواهند کشت. اکنون نمی
مسموم سازند. سلطان باقر از دژخیمان باغشاه قاضی را با حبهای مسموم  خواستندمی

خان و دیگران اعدام شدند ر تبریز نیز بسیار کسان توسط صمدتریاک مسموم ساخت. د
 یش از همۀ شهرهای ایران بوده است. بو تلفات جانی در این شهر 

توان نهضت ن وسیله نمیدهد که با ایبررسی نتایج کشتارها و اعدامها نشان می
مردم را خاموش ساخت مگر آنکه این نهضت از داخل دچار نارساییها و اختالالت باشد. 

 اعدام فقط آتش مبارزه را تیزتر خواهد کرد. ۀاگر نهضت آمادگی کافی داشته باشد حرب
 

 شودچگونه رهبری انقالب فاسد می
 .ف مشروطه و مشروعه بودخواهان اختال مشروطه ۀاولین افتراق و جدائی در جرگ

خواه از صف  ای از اشراف مشروطه این اختالف منجر به جدائی گروهی از روحانیان و عده
الدوله بود.  السلطنه و سپس صنیع این عده سعدالدوله و احتشام ۀملت گردید. از جمل
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پس از ترور اتابک مرتجعین دانستند که برای در هم ریختن مشروطیت باید از طرق 
خواه وانمود ساخته و  مین نظر درباریان کالً خود را مشروطهه لف اقدام کنند بهمخت

شعبان پانصد تن از ایشان به  19برپا کردند و در روز « انجمن خدمت»انجمنی به نام 
شاه در مجلس در این اقدام مثل سوگندهای مکرری بود که محمدعلیمجلس رفتند. 

ای از رهبران نهضت گول این  آورد. عدهحفظ اساس مشروطیت ایران بر زبان می
کار به جائی  گذراندند.می ره و مماشات ـد و امور را با مذاکـخوردنفریبها را می

کاری رهبران به قیمت جان صدها تن و از  کشید که حتی در آخرین روزها محافظه
 دست رفتن مشروطیت تمام شد. در بین رهبران نیز کسانی بودند که منافع شخصی را

این قبیل افراد کم  ۀخواستند. متأسفانه عدبر منافع جمعی ترجیح داده و نفع خود می
پس از فتح تهران به دست آزادیخواهان اشراف در رأس امور قرار گرفتند. سپهدار نبود. 

السلطنه بختیاری و دهها نفر دیگر که در انقالب منافع اساسی و عمیق  تنکابنی و صمصام
ت قرار گرفته دست مردم را از امور خود کوتاه ساختند. سپهدار دائماً نداشتند در رأس نهض

در حال کشمکش با آزادیخواهان بود و سرانجام به عنوان اعتراض استعفاء داد. بختیاریها که 
خواستند و بسیار السلطنه قرار داشت جز منافع خود نمی در رأس عملیات ایشان صمصام

پستهای دولتی در دست اشراف قرار گرفت و دشمنان  اعمال منفی از ایشان سرزد. تمام
 مند گردند. بهره« انقالب»دیرینۀ مشروطیت نیز به سلک دیگران درآمدند تا به سود خود از 

نام  ،اسامی وزرا وای که تشکیل داد جز السلطنه در آخرین کابینه صمصام
اعضای »نویسد: می السلطنه را نیز به عنوان وزیر عدلیه داخل کرده بود. شوستر محتشم

مجلس که از دیرزمانی به انتخاب وزرای غیرمعروف از طبقۀ وسطی عادت کرده بودند 
السلطنه  الوزرا برخالف رأی دوستانش به شرکت محتشم برخالف آن کابینه شدند. رئیس

در کابینه به این جهت اصرار داشت که مشارالیه با مشاهیر اعضای کنسولخانۀ روس 
ارا بود. شاهزاده سلیمان میرزا )لیدر حزب دموکرات( به محل مخصوص تعلقات عمیقه د

باشد ولی الوزراء طرف اطمینان کامل وکالء می نطق رفته و اظهار کرد: اگر چه رئیس
تواند یکی از اعضای کابینۀ سپهدار را به سمت وزارت بشناسد... حزب دموکرات نمی

 دموکرات نمود. ی بر خالف حزبسخت رالوزراء به محل مخصوص رفته و تعزی رئیس
الوزراء را متنبه نمود که برحسب قوانین داخلۀ  الملک رئیس مجلس، رئیسمؤتمن

الوزراء تعرض نمود و از  مجلس قدری مالیم و نرم باید گفتگو نماید به اینجهت رئیس
  .46«مجلس خارج گشت...

چند روز قبل »نویسد: همچنین شوستر روزهای پایان مأموریت خود را چنین می
بیّنی با  دسامبر کابینه مسلک مخالفت بلکه خصومت  24از شروع انقالبات و تردستی 
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من اختیار کرد و خوانین بختیاری نیز تهدیدات خودشان را به حمله کردن به محل 
 .47«سکنای من و غارت خزانۀ دولت تجدید نمودند

انقالب مسلط شوند با قهریه بر  ۀاشراف و مرتجعین که نتوانستند به قو ،باری
ریالیسم روس و انگلیس توانستند در رأس نهضت قرار گرفته آن را پنیرنگ و با کمک ام

بازی کردند  شب سازیها و خیمه مسخ نمایند و نهضت مشروطیت ایران را تبدیل به صحنه
بینیم که امور به ریش قهرمانان انقالب ایران خندیدند. بعدها می ۀو خود در رأس هم

تثبیت اوضاع به سود اشراف و امپریالیسم انگلیس چگونه هر کس را که واجد  برای
نمایند. و شخصیت و دارای عقاید آزادیخواهانه و اصالحی است نابود کرده و یا تبعید می

آوردند چگونه در کنار مشروطیت به شمار می سردمداراندیگران که خود را از 
 ت بیگانگان را تحمیل کردند.خود بر ملت ایران حکوم« دشمنان دیرین»

این ضعف رهبری همانطور که قبالً تذکر داده شد ناشی از خصوصیات اخالقی 
ایران برای پیروزی انقالب و  ۀتوانست باشد. بلکه به علت عدم آمادگی جامعافراد نمی

 وجود دشمنان خارجی بود که دفع آنها دور از توانائی انقالب ایران بوده است.
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 نتیجه
 
 
 

انقالب مشروطیت ایران اولین نهضت بورژوازی ایران برای تأمین خواستهای این 
دربار مستبد در رأس نظام  ،باشد. نظر به وضع خاص نیمه مستعمره بودن ایرانطبقه می

فئودالیته با استعمار متحد شده راه نهضت را سد کرده بود. نهضت مشروطیت ایران 
مترقی که منافع قشرهای پائین جامعه را نیز در برداشت بود. لکن به دارای شعارهای 

حاکمیت اقتصادی  ۀطورکلی شعارهای این انقالب نارسا بوده و بخصوص به مسئل
 استعمار و فئودالیته توجه کافی نکرده بود.

 ۀکارگر که نشان ۀانقالب ایران به علت ضعف بورژوازی صنعتی و طبق
بهره مانده و  رود از نیروهای وسیع انقالبی بیبه شمار می ماندگی جامعه ایران عقب

اند. بخصوص دهقانان که  بورژوازی تجارتی و خرده بورژوازی در آن نقش مهمی داشته
 ضدفئودالی نقش اساسی داشته باشند از نهضت برکنار ماندند. ۀبایست در مبارزمی

ستبد، نفوذ ضعف نیروهای انقالبی موجب شد که با سرکوب شدن دربار م
استعمارگران در ایران به طور جدی تهدید نشده و ایشان توانستند به حاکمیت اقتصادی و 
سیاسی خود ادامه دهند. بخصوص ورود قشون روسیه وسپس تشکیل نیروی نظامی خارجی 
ضربۀ شدیدی به رشد نهضت ملی ایران آورد. همچنین همین ضعف نیروهای پیشرو انقالبی 

کار و وابسته به اشراف خود را در رأس نهضت  غلب موارد رهبران محافظهموجب شد که در ا
نتیجه این شد که انقالب به هدفهای اساسی خود  قرار داده عمالً انقالب را عقیم گذارند.

یعنی قطع نفوذ بیگانگان و ایجاد دموکراسی و آزادی در داخل کشور که مستلزم الغای نظام 
فقط در سطح جامعه مؤثر واقع گردید. حکومت مشروطۀ صوری، فئودالیته بود نایل نیامد و 

سازمان تازۀ اداری، تغییر لباس و ادبیات )تحت تأثیر تمدن غربی( و تغییراتی در روابط و 
باشد. پس از شکست انقالب، وضع خانواده و سایر نهادهای اجتماعی از آثار این نهضت می

را در ایران بوجود آورد. به این ترتیب که  ای حاکمیت سیاسی اشراف و استعمار وضع تازه
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ظاهر امور قانونی و ملی و باطن آنها استبدادی و ضدملی گردید. پس از انقالب اکتبر روسیه، 
 انگلیس توانست آقائی و حاکمیت مطلق خود را در این مملکت تأمین نماید.

فئودالی با هدفهای اساسی انقالب مشروطیت یعنی قطع نفوذ استعمار و الغای نظام 
وجود تغییرات ضروری که در طی نیم قرن در ایران انجام شده است هنوز در رأس شعارهای 
نهضت ملی ایران قرار دارد. آخرین تحوالت سیاسی ایران مشروطیت صوری پنجاه ساله را نیز 

 پایمال ساخته است.
از تواند در ایران رشد کرده و نهضت ملی ایران در وضع بسیار مساعدتری می

تغییرات و تحوالت نیم قرن اخیر به سود خود بهره جسته و به خواستهای ضروری 
 جامعۀ ایران پاسخ رسا گوید.

 پایان
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