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مقدمه 1
 .0اين كتاب در ابتدا بهصورت درسنامههايى نوشته شـد تـا مقدمـهيـى باشـد برتـاري
احزاب در ايران ،در سالهاى (5ـ ،)19اما اوضاع زمانى و مكانى اجـازت نـداد تـا ايـن
كالسها و درسنامهها بهانجام خود برسد.
 .1مسير درسنامهها را روزشمار زندگى احزاب تعيين نكرد .بلكه ضرورت بحثهـا
بهدرسنامهها شـكل داد .مـًالو وقتـى بررسـى نقـش اجتمـاعيون ـ عـاميون در انقـالب
مشروطه پيش آمـد و اخـتال نظرهـايى كـه در مـورد ماهيـت انقـالب بـين سوسـيال
دمكراتها پيش آمد الزم بود كه در ابتدا انقالب مشروطه ،ماهيت و اهدا و نتـاي آن
بررسى شود .و يا هنگامىكه در مورد شكست احزاب بحث مىشد ،بايد استبداد شرقى،
شيوه توليد آسيايى و تئورىهاى ارائه شده در اين زمينه در ابتدا بحث مىشد ،تا بتـوانيم
وارد بحث علت تاريخى شكست احزاب شويم.
همينطور ضعف تاريخى بورژوازى و شكل گرفتن احزاب بـورژوازى ،كـه نيازمنـد
بحًى تاريخى در مورد ضعف ساختارى اقتصـاد ايـران ،شـكل نگـرفتن انباشـت اوليـه،
بهوجود نيامدن بازار ملى و ال بود.
 . 1استفاده از منابع خود داستان مفصلى دارد .منابع الزم براى بحًى تاريخى در ايران
حكم يافتن چشمه آب حيات را دارد در ظلمات ،كه «اسكندر بهدنبال آن بهظلمات شـد
بهچهل شبانهروز».

6

فرقه اجتماعیون ـ عامیون

پس بايد با منابع موجود بهگونهاى كنار مىآمديم و تا جايى كه براى بحث مـا كـافى
بود از منابع موجود سود مىبرديم .شايان ذكر است در زمان و مكانى كـه درسنامـههـا
نوشته مىشد جايى براى اجازه رسـمى از محققـين و مفلفـان محتـرم بـراى اسـتفاده از
آثارشان نبود.
با اين همه نسبت بهنياز درسنامهها و محدوديت وقت و منبع بـهميـزان متفـاوتى از
منابع سود جسته شد ،كه اين استفاده در حـد خالصـه يـ بخـش و گـاه در حـد وام
گرفتن ي تحليل و گاه خبر يا سند يا آمارى بود .اينكه اينكار تـا چـه حـد بـا شـيوه
مرسوم و آكادمي كارها تحقيقى منطبق است نياز بهبحث ديگرى است.
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مقدمه 2
تاري كشورمان سرشار از فعاليت گروهها ،دستهجات و احزابى است كه سعى داشتهانـد
در مقاطع مختلف تاريخى در جهات سياسى اين مرزوبوم نقش خود را ايفاءِ كنند.
اما اين كه اين نقش تا چه ميزان در بهبود اوضاع سياسـى ايـران مفيـد و مـفثر بـوده
است ،بهعوامل چندى بستگى دارند كه اين كتاب در پى آن است كه بهجنبههاى اصـلى
آن بپردازد.
اما پيش از ورود بهبحث اصلى الزم است بـدانيم حـزب چيسـت و علـل شكسـت
احزاب و گروههاى سياسى در ايران چه بوده است .امّا الزم است يـ نكتـه پيشـاپيش
تذكر داده شود و آن رازآميز بودن تاريخى احزاب و گروهها است ،كه بهعنوان سدى در
برابر بررسى علمى آن قرار مىگيرد .و علّت آن نيز روشن است .هجومهاى مداومى كـه
از سوى قدرتهاى حاكم براى در همپاشى اين گروهها صورت مىگرفته اسـت .باعـث
مىشده است كه ورود بهاحـزاب و دسترسـى بـهقـوانين و رو هـاى سـازماندهـى و
تشكيالتى آنها براى هر فردى ممكن نباشد .و آنهايى كه در كموكيـف تمـامى قيـايا
بودهاند يا بر آرمان خود جان باختهاند و فرصت جمعبنـدى و انتشـار تـاري حـزب را
نداشتهاند .يا در هجومها و مخفى شدنهاى مكرر مجبور بـهنـابود كـردن اسـرار حـزب
شدهاند ،و نبود دمكراسى در مقاطع مختلـف سياسـى ايـن مرزوبـوم و نبـود يـ دوره
طوالنى از آرامش سياسى ،فرصت بررسى چندوچون كردهها و نـاكردههـا را از رهبـران
گروهها گرفته است.
بدين خاطر زندگى احزاب در چنان پـردهاى از رمـزوراز نهفتـه اسـت كـه تحصـيل
ابتدايىترين اطالعات درباره آنها بعيا غيرممكن است.
از سويى ديگر الزمه بررسى علمى در مورد اين احزاب و گروهها بىطرفى اسـت .و
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متأسفانه در تاري ايران كمتر حزب ،گـروه يـا دسـتهاى بـهاراده خـويش و يـا جـدا از
تعصبات حزبى و گروهى سخن گفته است.
نوشته و گفتهها يا از منابع متعصـ حزبـى اسـت و يـا توسـ مطـرودين و رانـده
شدههاى احزاب است .منبع ديگر آن چيزى است كه توس حكومتهاى وقـت منتشـر
شده است .كه نه بهگفتهها و نه بهاعترافات رهبرانِ دستگير شده اعتماد چندانى نمىتوان
كرد .بدين خاطر اسرار احزاب يا در سركوبهاى متمـادى از بـين رفتـه اسـت و يـا در
ذهن و روح رهبران حزب بهخاك سپرده شدهاند و آنچه بهما رسيده است از هـر سـوى
آغشته به تعصبات حزبى و كينههاى فردى و يا تصفيهحسابهاى حكومتى است.

انتشار اسناد و مدارك
تمامى مشكل عدم دسترسى بهاسناد و مدارك حزبى ،سركوبها و دستگيرىهـاى مـدام
رهبران حزبى نبوده است.
عدم باور بهحركتى روشن و شفا  ،رهبران حزبى را واداشت كـه در فرصـتهـاى
به دست آمده ،چه در داخل و چه در خارج از ايران امسـاك كننـد در رو كـردن تمـامى
بودونبودهاى حزبى .پشت اين برخورد ي تفكر درست بود و يـ درك غلـ  .تفكـر
درست ،سفاستفاده حاكميتهاى ضدانقالبى بود كه مترصد يـافتن كوچـ تـرين نقطـه
ضعف بودند تا با بزرگنمايى آن دست بهتخري روحيه سمپاتهاى حزبـى بزننـد كـه
فاقد كوچ ترين تريبونى براى پاسخگويى بودند.
درك غل  ،اين باور بود كه تودههـاى حزبـى قـدرت هيـم مسـائل و مشـكالت و
عملكردهاى حزبى را ندارند.
در يكى از نشستهاى رهبران سازمان فدايى يا رهبران حزب تـوده در سـال ،0111
كيانورى بهنگهدار گفته بود درست نيست مـا رخـتهـاى چـركمـان را بينـدازيم روى
طناب تا همسايهها ببينند .و اين اشارهاى بود بهانتقادهايى كه سازمان فـدايى در مواضـع
مختلف از خود مىكرد و عملكردهاى سازمان را مورد بازبينى قرار مىداد.
وقتى قرار نباشد كردهها و ناكردههايمان را روى طنـاب بينـدازيم تـا مبـادا ديگـران
ببينند .جدا از آنكه هزاران مـار و كـژدم و اجنـه در حـزب بـهزنـدگى خـود ادامـه
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مىدهند .و حزب مدام اشتباهات گذشته را تكرار مىكند .نسلهاى آينده نيز از حقيقـت
تاري دور مىشوند.
تاري و تاري نگار هم در بررسى عملكردهاى حزبى باز مىماند و مجبور مىشود يا
بهاسناد دست چندم مراجعه كند يا به حدس و گمـان متوسـل شـود .و ايـن يعنـى دور
شدن از هسته واقعى حوادث و ماجرا.

«اسناد و مدارك»
مطالعه و تحقيق در زمينه تاري فعاليتهاى سياسـى و احـزاب در ايـران از حوصـله و
توان ي فرد خارج است ،رهبران حزبى كه خود شاهد و ناظر و تصميمگيرندگان ايـن
جريانات بودهاند يا سخن نگفتهاند يا از كنار حوادث گذشتهاند چرا؟

از بين بردن اسناد
در جريان ترور محمدعليشاه ،تيم ترور يا بهقول حيدرخان «گروه ضـربت» لـو مـىرود.
پدر حيدرخان كه از سازماندهندگان اين ترور بوده است ،تمامى اسـناد متعلـق بـهفرقـه
اجتماعيون ـ عاميون تهران را از بين مىبرد.
جهانگيرخان صوراسـرافيل يكـى از دسـتانـدركاران گـروه ضـربت و از سوسـيال
دمكراتهاى تهران بههمراه مل المتكلمين سوسـيال دمكـرات ديگـر درباغشـاه شـهيد
مىشوند و حيدرخان جز چند يادداشت بهعنوان خاطره در مجله يادگـار چيـز ديگـرى
نمىگويد تا در كودتاى ميرزاكوچ خان بهدسـت معـينالرعايـا بـازوى نظـامى ميـرزا،
بهشهادت برسد.
بخش زيادى از اسناد در اين بگيروببندها ،تعقي ها و گريزها از بين رفته است.
بخش ديگرى در بايگانى پليس سياسى است يا در سازمان اسناد ملى ،حال چه شود
تا بخشى از پرونده  51نفر يا پرونده پيشهورى و دسـتگيرىهـاى حـزب كمونيسـت از
اسناد ملى بيرون بيايد .حكايت ي گل و بهار است .ي محقـق و يـ مطالعـهكننـده
تاري با اين نبود اسناد و مدارك راه بهجايى نمىبرد .با ايـن تكـه پـارههـا و اطالعـات
ناقص نمىتوان تاري را بازسازى و يا مرور كرد ،پس چه بايد كرد؟
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براى ورود بهتاري فعاليتهاى سوسيال دمكراتها در ايران الزم بـود پيشـاپيش در
زمينههايى ديگر بحث مىشد تا بدانيم چرا بـورژوازى ملـى نتوانسـت بـهرسـالتهـاى
تاريخى خود عمل كند .يا اينكه چرا پيشاهنگان طبقه كارگر نتوانستند حزبـى قدرتمنـد
را سازماندهى كنند .و يا اينكه چرا انقالب مشروطه نتوانست بهاهـدا خـود برسـد و
چرا استبداد شرقى در فرماسيونهاى مختلف بهحيـات خـود ادامـه داد .و همـه ايـنهـا
ممكن نبود مگر اينكه نگاهى اجمالى داشته باشيم بهساخت اقتصادى در  5قرن گذشـته
و يا اينكه شيوه توليد آسيايى يا حزب و تشكيالت حزبى را مورد بررسى قـرار دهـيم.
پس ابتدا مىپردازيم بهبحثهاى پايه و بعد وارد بحث تـاريخى فعاليـتهـاى سوسـيال
دمكراتي مىشويم از كميته باكو تا  51نفر و در آخر نگاهى اجمالى مىكنـيم بـهكميتـه
مجازات .اين بررسى كليه احزاب از مشروطه تا سقوط رضاخان را در بر نمـىگيـرد .در
اين دوران احزاب ديگرى بودهاند كه حزب دمكرات ايران جدىترين آنها بوده اسـت.
جز حزب دمكرات ،حـزب ا عتـداليون را داريـم .جنـاح راسـت مشـروطه .بعـد حـزب
سوسياليست دهخدا را داريم و در آخر حزب اجتماعيون سليمان ميرزا اسكندرى است.
اين احزاب خود نياز بهبحث جداگانهاى دارند كه بايد بهآنها پرداخت.

شكست احزاب سياسى در ايران
شكست و پا نگرفتن احزاب سياسى در ايران را از زاويههاى گوناگون مىتـوان بررسـى
كرد .از ساخت استبدادى جامعه گرفته تا ساخت اقتصادى بىتحرك ،از روحيـه تاريخـاو
انديوياليستى ايرانى گرفته تا سطح نازل شعور سياسى مردم و دهها دليل ديگر.
اما علتالعلل تمامى اين ناكامىها را بايد در نبود دمكراسى جست .حـزب ،فعاليـت
سياسى و كار تشكيالتى فرزند عصر دمكراسى است.
از انقالب مشروطه بهبعد مردم تنها زمانى توانستند در زيـر پـرچم احـزاب متشـكل
شوند كه حكومتها از اعمال سركوب و شكنجه مردم عاجز بودند .اما بهمحض تًبيـت
اوضاع حكومتها اولين كار خود را سركوب آشكار و پنهان احزاب قرار دادند.
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ويژگى احزاب
احزابى كه از مشروطه بهبعد شكل گرفتند ويژگىهاى زير را داشتند.
 .0عمر فعاليتهاى ملىشان كوتاه بود.
 .1بيشتر منطقهاى بودند.
 .1از نظر اعياءِ و هواداران و سمپاتها محدود بودند.
 .9مورد حمايت همه جانبه مردم نبودند.
 .5تحليل دقيقى از جامعه و مردم و سنتها نداشتند.
 .1يا فاقد برنامه كوتاهمدت و بلندمدت بودند .يا برنامههايشان بـر تحليـل علمـى از
وضعيت جامعه و صفبندى انقالب و ضدانقالب استوار نبود.
 .7فاقد پايگاه الزم در ميان روستائيان بهعنوان اكًريت جامعه ايران بودند.
 .8فاقد مكانيزم الزم براى پااليش حزب بودند.

«ويژگى مردم و حكومت»
حكومتها در سراسر تاري جدا از نامها و نشانها ماهيت استبدادى داشـتهانـد .و ايـن
ماهيت استبدادى در طول زمان و مكانها و فرماسـيونهـاى مختلـف ،ماهيـت خـود را
حفظ كرده است و اين سختجانى تاريخى در ذهن و روح زمامداران ،سياسـتمداران و
مردم نهادينه شده است .اين سوى استبداد مطلق حكومتها ،مردم استبدادپذير بودهانـد.
ديالكتي استبداد شرقى را بايد در اين رابطه دو سويى حكومت و مردم جُست.
توضيح اين استبداد از زاويههاى مختلفى ممكن است .اما دو وجه عمده آن:
 .0هجوم مداوم قبايل ،اقوام و حكومتها
 .1شيوه توليد مسل بر جامعه
ايران در گذرگاه قبايل و حكومتها بىمهاجم بوده است .و ايـن سرمنشـأ هجـوم و
حركت قبايل و حكومتها بوده است .پس از تبعات اين هجوم ،دولت متمركز و مستبد
بوده است.
از سويى ديگر همين حكومتها بهعلت فرم خاص معيشتى مردم بر سيستم آبيـارى
و خدمات عمومى مسل بودهاند .بهمعناى عاميانه آن آب و نـان مـردم در دسـت آنهـا
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بوده است .در دوران قبل سيستم آبيارى و امروز نفت .امرى بزرگ كه امكـان رقابـت را
از هر رقي سياسى و اقتصادى مىگيرد.
انقــالب مشــروطه و بــورژوازى ملــى ولــى بيمــار ايــران هــم نتوانســت از قــدرت
حكومتهاى مستبد بكاهد ،و در واقع خود را در قدرت او سهيم كند.
و حكومــت همچنــان قــدرت بالمنــازع سياســى و اقتصــادى بــاقى مانــد ،بــرعكس
پروسهاى كه در اروپا اتفاق افتاد.

تبيين استبداد شرقى
براى تبيين استبداد شرقى ،الزم اسـت كـه در سـاخت اقتصـادى ايـن جوامـع بـهدنبـال
خاستگاه اين استبداد بگرديم.
نظريۀ شيوة توليد آسيايى ،قابل توجهتـرين نظريـهاى اسـت كـه سـعى كـرده اسـت
ساخت اقتصادى جوامع شرقى و كشورهاى آسيايى بهطور اعم و ايران را بهطور اخـص
توضيح دهد.
يونانىها ،اولين گروهى بودند كه بهبحث در مورد استبداد شرقى ،پرداختنـد و آن را
با رژيمهاى اروپايى و يونانى مغاير تلقى كردند.
بعدها منتسكيو در مذمت نظامهاى اسـتبدادى در اروپـا بـهتقبـيح اسـتبداد شـرقى و
اثرات زيانبار آن پرداخت.
جان استوارت ميل و جيمز ميل ،استبداد شرقى را در نبود مالكيت خصوصى بررسى
كردند .و مالكيت انحصارى حكومت را دليل آن مىدانند.
بهنظر آنان حكومت در اين جوامع دو نوع ماليات از رعايا اخذ مىكند.
 .0بهره مالكانه .1 ،ماليات عمومى
اخذ اين مالياتهـا و عـدم وجـود مالكيـت خصوصـى در نهايـت سـب دلسـردى
كشاورزان و منجر بهعدم تحرك و عدم خالقيت اقتصادى مىشود.
مشكل ديگر رعايا در جوامع شرقى قديم وجود قوانين حقوقى و امنيـت الزم بـراى
رعايا در مقابل دولت است.
هگل ،وجه اصلى استبداد شرقى را نبود حقوق فردى و صنفى براى مـردم در مقابـل
دولت مىداند.
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«مشخصات دولت و اقتصاد شرق از نظر اقتصاددانان اروپايى»
 .0حكومت بخش عمدهاى از درآمدهاى زمين را بهشكل ماليات و بهره مالكانه بـهخـود
اختصاص داده است.
 .1حكومت بهدليل توان اقتصادى باال امكان مشاركت در طرحهاى بزرگ آبيارى را دارد.
 .1حكومت بهشكل استبدادى فعاليت مىكند.
 .9نظام اقتصادى جوامع آسيايى فاقد تحرك و پويايى و خالقيت است.
ماركس با بررسى نظريات منتسكيو ،اقتصاددانان كالسي  ،نظريـه هگـل و گـزار
مأمورين كشورهاى استعمارى بهچنين جمعبندى رسيد:
 .0در جوامع شرقى دولت استًمارگر اصلى است ،زيرا مالكيت انحصارى بـر زمـين
را دارد.
 .1اين زمينها ،نيازمند شبكههاى آبيارى است.
لذا ،دولت بخش عمده درآمد زمين را بهخود اختصاص مىدهد .زيـرا دولـت داراى
قدرت الزم و كافى اقتصادى است.
از سويى ديگر ،اقوام در اين سرزمينها در مقابل دو نوع تغييـر بـهسـختى مقاومـت
مىكنند و از اينرو جامعه از عدم پويايى خاصى برخوردار است و بههر حال اين نظريه
را در بندهاى ذيل مىتوان خالصه كرد.
 .0عدم وجود مالكيت خصوصى باعث مىشود كه حقوق و آزادىهاى فردى وجود
نداشته باشد.
 .1كمبود باران ،نبود رودخانههاى متعدد ،صحراهاى بزرگ و بىآب ،نيـاز بـهشـبكه
آبيارى مصنوعى را ضرورى مىسازد و از آنجا كه احداث اين شبكهها هزينههاى كالنى
را بهدنبال دارند .افراد نمىتوانند اين وظيفه را بهعهده بگيرند در نتيجـه حكومـتهـا بـا
سرمايهگذارى در اين زمينه ،آب و زمين را تحت كنترل خود مىگيرند.
 .1حكومت داراى قدرت اقتصادى زيادى است .زيرا هم بهره مالكانه و هـم ماليـات
از رعايا اخذ مىكند.
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 .9اين امر بهعدم پيدايش شهرها ،عدم پويايى ،تحـول درونـى اقتصـاد جامعـه و در
نتيجه استبداد ديرپاى سالطين و حكام منجر مىشود.

«شيوه توليد آسيايى»
با آموزههاى ماركسيسم تمامى جوامع از چهار مرحله عبور كردهاند .نخست كمونهـاى
اوليه ،بعد بردهدارى و بعد فئوداليسم و مرحله چهارم سرمايهدارى است.
صورتبندىهاى اقتصادى ـ اجتماعى كه يكى بعد از ديگرى مـىآينـد .امـا جوامـع
شرقى با اين تقسيمبندى كالسي قابل تبيين نبودند .شيوة توليد آسيايى ،شـكل متمـايز
يا صورتبندى اقتصادى ـ اجتماعى ديگری است كه خاص جوامع شرقى است.
ماركس شيوة توليد آسيايى را بهعنوان يكى از اشكال تاريخى جامعه لحاظ كرده است.

«شيوه توليد»
مناسبات ميان مردم كه در جريان توليد كاالهاى مساوى پديد مىآيد و در مقاطع زمـانى
معين غال مىشود .روى هم رفته شيوة توليد ناميده مىشود.
ماركس و انگلس درآثار خويش دربـارة نظـامهـاى اجتمـاعى و شـيوة توليـدى كـه
بهلحاظ اجتماعى وجود داشتهاند چنين مىگويند« :بهاختصار مىتوان شـيوههـاى توليـد
آسيايى ،باستانى ،فئودالى و بورژوايى را بهمًابه دورههاى متوالى در شكلبندى اقتصادى
ـ اجتماعى جامعه بر شمرد».
بايد توجه داشت كه فهرست ماركس فق شامل شيوههاى توليد مختص نظـامهـاى
اجتماعى آشتىناپذير است و شيوههاى توليد اشتراكى اوليه و كمونيستى را شامل نمىشود.

«دستهبندى مَندل از شيوههاى توليدى ماقبل سرمايهدارى»
 .0نظام اشتراكى .1 ،نظام آسيايى .1 ،نظام باستانى يا نظام كالسي

و  .9نظام فئودالى
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«ويژگىهايى از جوامع شرقى»
 .0مالكيت نهايى دولت بهزمين
 .1گستر وسيع دامنه نظام اشتراكى
 .1حكومت استبدادى
 .9نقش با اهميت آبيارى مصنوعى
 .5حد معينى از عق ماندگى توسعه اقتصادى
در جوامعى كه با شيوه توليد آسيايى مشخص مىشوند .طبقه استًمارگر عبارت بـود
از گروههاى ممتاز صاح منصبان ،فرماندهان نظامى ،روحانيون زميندار و يا بـهعبـارت
دقيقتر كسانى كه بهره مالكانه زمين را تصاح مىكردند.
اينها مستقيماو دردولت سازمان يافته و ابزار توليد را بهصورت دستهجمعى درتمل
داشتند و بهطور دستهجمعى اعياى جوامع اشتراكى روستايى اوليه را استًمار مىكردند.
كورالف در مورد شيوه توليد آسيايى مىگويد :جوامع مبتنى بر شـيوه توليـد آسـيايى
جوامعى بودند كه در آنها طبقه استًمارگر از گـروه صـاح امتيـاز ،صـاح منصـبان،
فرماندهان نظامى و روحانيون زميندار تشكيل مـىشـدند .كسـانىكـه بـهطـور كلـى از
رهگذر بهره مالكانه زندگى مىكردند.
ماركس در اواخر دهه  0851در نقد اقتصاد سياسى اقدام بـه فرضـيهسـازى در بـاب
شيوه توليد آسيايى ،با خصوصياتى معين و ويژه كـرد .خصوصـياتى از قبيـل فرمانـدهى
الزم در جوامع اشـتراكى ،خصـلت اسـتبدادى ديـوانسـاالر دولـت و اهميـت كارهـاى
عامالمنفعه بهويژه تأسيسات آبيارى ،فقـدان مالكيـت خصوصـى بـر زمـين ،و خصـلت
توسعه نيافته آن.
ماركس اين ويژگىها را براسـاس گـزار هـاى سـياحان ،مـأمورين اسـتعمارى در
توصيف كشورهايى مًل چين استخراج كرد.
جمعبندى ماركس از گزارشات اين بود كه دولـت در كشـورهاى شـرقى ماننـد هـر
جاى ديگر جهان ،محصول آشتىناپذيرى منافع طبقاتى است.
دولت در فيايى از كشاكشهاى سهمگين اجتمـاعى پديـد آمـده و بـا بـرده شـدن
بعيى نيروهاى اجتماعى بهدست بعيى ديگر همراه بـود .امـا همـانطـور كـه انگلـس
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مكرراو تأكيد كرده است در اين بخش از دنياى بشرى «سلطه سياسى در همه جـا مبتنـى
بر اعمال بعيى كاركردهاى ضرورى اجتماعى بود» .و فق هنگامى براى مدت طـوالنى
دوام پيدا مىكرد كه اينكار ضرورتى اجتماعى را انجام مىداد.
قشرها و گروههاى حاكم در وهله اول نظـارت بـهكاركردهـاى اقتصـادى ،سياسـى،
نظامى دولت را بهدست مىگرفتند .و در درجه اول نه ابزار توليد ،بلكـه مـديريت آن را
غص مىكردند .آنها نتاي كار را بهخود اختصاص مىدادند نه شراي مقدماتى آن را.
آنها سعى مىكردند بهمنافع خودپرستانه خويش لباس اهدا مشـترك غيرشخصـى
بپوشانند و اعمال خود را بهظاهر اراده ناب و مستقل دولـت وانمـود كننـد و غالبـاو هـم
موفق بودند .بايد بهخاطر داشت كه در شيوة توليد آسيايى ،طبقه حـاكم جايگـاه مسـل
خويش را بر اثر انجام كاركردهاى سودمند اجتماعى و اعمال كنترل مفثر بهابـزار توليـد
بهدست مىآوردند نه مالكيت واقعى بر آن و اين طبقه حـاكم بـا دسـتگاه دولـت يكـى
است .و بههمان اندازه گستر يابنده است.

سه تعريف متمايز از شيوة توليد آسيايى
كاچاتفسكى از شيوه توليد آسيايى سه تعريف متمايز مىدهد:
 .0شيوة توليد آسيايى بهمًابه ي مرحله گذار اجبارى ميان جامعه ماقبل طبقـاتى يـا
بدون طبقه و جامعه طبقاتى است كه كليه مردم شرق و غرب از آن گذشتهاند.
 .1شيوة توليد آسيايى ،بهمًابه مرحلهاى است كه فق درآن كشورهايى كه شراي طبيعـى
آنها پرداختن بهامر آبيارى در مقياس بزرگ را ايجاب مىكرده است قرار مىگيرد.
 .1شيوة توليد آسيايى بهمًابه شيوه توليدى اسـت كـه بـا شـكلى از اسـتًمار مبتنـى
بربدهى ـ اسارت مشخص مىشود.

نظريه توكئى در مورد شيوه توليد آسيايى
توكئى معتقد است كه در جوامع مبتنى بر شيوه آسيايى ،استًمار و آشتىناپذيرى طبقـاتى
بر مبناى مالكيت قبيلهاى و اشتراكى پديد آمده است.
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عناصر شيوه توليد آسيايى
يا در اختيار داشتن) بر وسيله اصـلى توليـد

 .0فقدان مالكيت خصوصى (نه حق تصر
يعنى زمين.
 .1يكى بودن بهره مالكانه و مالياتها ،يا بهعبـارت ديگـر ،ايـن واقعيـت كـه بهـره
مالكانه بهشكل ماليات است.
 .1طبقه حاكم بهگونهاى تعـاونى ،سـازمان يافتـه و بـهانـدازه دسـتگاه ادارى دولـت
گستر يافته است.
مفهوم شيوة توليد آسيايى براى اولين بار در دهـۀ  0851توسـ مـاركس و انگلـس
مطرح شد .ماركس و انگلس جوامع مبتنى بر شيوة توليد آسيايى را نظـامهـاى اشـتراكى
كشاورزى تعريف مىكردند .ماهيت خودكفايى اين جوامع اشـتراكى و جـدايى آنهـا از
يكديگر ضرورتاو بهتكامل نوعى دولت استبدادى منجـر شـد كـه كاركردهـاى آن كنتـرل
نيروى طبيعى (بارزترين مًال آن ابداع نظامهاى آبيارى است) و دفـاع از منـافع جامعـه
اشتراكى را شامل مىشود .ماركس اين نظام را بهلحـاظ تـاريخى ميـان جامعـه اشـتراكى
اوليه و نظامهاى بردهدارى قرار مىداد .در اينجا نيازى نيست كه دربارة ايدئولوژى ايـن
قبيل نظامهاى مطال بيشترى گفته شود .كـامالو روشـن اسـت كـه ايـن ايـدئولوژى در
قال هاى مذهبى و سراسر اقتدارطلبانه ،كامالو راكد و فاقد هر گونه تحرك است و با هر
جنبش و خالقيتى در هر حوزهاى از زندگى اجتماعى خصومت مىورزد.
براساس آموزههاى ماركس ،شيوة توليد آسيايى ،نظام بـردهدارى و نظـام فئـودالى از
نظر زمانى دورههاى متوالى تاري بشر محسوب مىشود.
براساس نيروهاى مولده موجود در دسترس جوامع اشتراكى ،شيوة توليد آسـيايى در
شرايطى توانست شكل بگيرد كه نظام اشتراكى ابتدايى در حال از هم پاشيدگى بود .امـا
بر اثر نياز بهكارهاى عمومى بزرگ از قبيل احداث شبكههاى آبيارى در اين جوامـع ،بـا
يكديگر متحد شدند.
بنابراين تمدنهاى باستانى خاور نزدي و قلمرو شرقى مديترانه كه در آنجـا توسـ
سومر و مصر بنيانگذارى شدند .همراه با كارهاى بزرگ عمومىشـان و سـپس همسـايه
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آنها كه پى ريزى اولين تمدن جهان را آغاز كرده بودند ،نخسـتين مرحلـه را در جامعـه
طبقاتى بهوجود آوردند.
در اين كهنترين جامعۀ طبقاتى اعياى جامعه اشتراكى زير سيطره قدرت اسـتبدادى
فرمانروايى سومر و مصر استًمار مىشدند .و بردگان نيز كه كارشان در كندن چاه بـراى
احداث شبكه آبيارى بسيار اهميت داشت استًمار مىشدند.

صورتبندىهاى اقتصادى ـ اجتماعى از نظر مندل
 .1نظام اشتراكى اوليه
نظامى مبتنى بر گردآورى خوراك ،ماهيگيرى و شكار در سطحى ابتـدايى كـه بقـاى آن
صرفاو در گرو همكارى جمعى است و محصوالت چنين جامعهاى چنـدان انـدك اسـت
كه افراد بايد تقريبا بهي اندازه در آن سهيم باشند تا كسـى از گرسـنگى نميـرد .بـدين
ترتي در نتيجه كوچ و ضعيف شدن بيش از حد جامعه بـراى دفـاع از خـود ،بقـاى
جامعه بهخطر مىافتد.

 .2نظام آسيايى
نظامى كه در آن اين گروههاى اشتراكى بر جاى مىمانند اما رؤساى قبايل ،دودمـانهـاى
حاكم يا روحانى ـ پادشاهى پديد مـىآينـد كـه انجـام كارهـاى تجـارى يـا نظـامى يـا
سازماندهى آبيارى براى عموم را بر عهده مىگيرند و اسباب باالى زنـدگى را از طريـق

اخذ مالياتهاى كموبيش داوطلبانه از جوامع اشتراكى تأمين مىكنند.
در اين مرحله اعياى جوامع اشـتراكى ديگـر بـههـي وجـه در حاصـل كـار خـود
بهيكسان سهيم نيستند .بلكه زمين را كموبيش بهاشتراكى در تمل دارند و بهگونهاى كه
فرد از ي طر حفاظت از موجوديت اشتراكى را بر عهـده دارد و از طـر ديگـر از
تال جدى در آباد كردن قطعه زمينى كه براى فصل معينى يا چنـد سـال روى آن كـار
مىكند نفعى نمىبرد.
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 .3نظامهاى باستانى يا كالسيك
 .4نظام فئودالى

«فرهنگ چيست؟»
فرهنگ عبارت است از مجموعۀ كنشها و اصولى كه بهرفتـار و عملكردهـاى افـراد در
جامعه شكل مىدهد .فرهنگ توجيهكنندة رواب و مناسبات موجود در جامعه است.
اصول و معيارهاى اجتماعى زمانى مىتواند در جامعه استوار بماند كه بهمرور ايـام و
بهتدري توس مردم مورد استفاده قرار گرفته و براى آنها عادت مىشود.
بدون اين عادات و فرهنگ ،ي سيستم اجتماعى نمـىتوانـد دوام بيـاورد و تًبيـت
گردد .فرهنگ مىتواند توجيهكننده و مفسر خوبى براى ساختار و ماهيـت حكومـتهـا
باشد .هنگامىكه در ي جامعه براى قرون متمادى رژيم معينى بهسركار باقى مـىمانـد.
بهعبارت ديگر فرهنگ حاكم بر ي جامعـه حكايـت از آن دارد كـه آيـا مـردم نسـبت
بهقوانينى با حاكميت موجود پذير و تمكين دارند يا نه .براى برقرار ماندن يـ نظـام
استبدادى مهمترين اصل براى تحقق اين هد درك و پذير مردم نسبت بهايـن نظـام
است .اگر مردم در تنظيم رفتار خود با آن سيستم دچار مشـكل نباشـد و آنرا بپذيرنـد.
بديهى است كه رژيم آن كشور مىتواند بهكار خود ادامه دهد.

«نظريه استبداد نفتى»
نظريه شيوة توليد آسيايى عموماو بهدوره ماقبل صنعتى مىپردازد .اما براى تبيـين اسـتبداد
شرقى در دوره جديد بايد بهدنبال نظريههاى ديگرى گشت.
نظريۀ استبداد نفتى يكى از نظرياتى است كه سعى مىكند ريشههـاى اسـتبداد نـوين
شرقى را با توجه بهساخت اقتصادى جديد توضيح دهد.
تا پيش از درآمدهاى نفتى ،ضعف مالكيت خصوصى خاسـتگاه و منشـأ اسـتبداد در
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اين دوره بوده است .اما بعد از كشف نفت ،درآمدهاى نفتى خاسـتگاه و منشـأ اسـتبداد
ايرانى گرديده است كه پن ويژگى مهم دارد:
 .0سرمايهدارى دولتى و خدماتى مالى نفتـى در انحصـار دولـت بـهاو تـوان اعمـال
قدرت خودسرانه را مىداد.
 .1فرهنگ ديرپاى ايران بهعنوان ي عامل مفثر در تقويت و اسـتمرار ايـن اسـتبداد
عمل مىكند.
 .1گرچه راه سرمايهدارى در ايران گشوده شد .اما قدرت انحصارى دولت و فرهنگ
استبدادى اجازه نداد كه توسعۀ اقتصادى منجر بهتوسعه سياسى شود.
 .9نظام اقتصادى سرمايهدارى در ايران بهتنهايى شكل گرفت .اما فرهنگ و سياسـت
خاص خود را بهوجود نياورد .و نظام شاهنشاهى خود را با اقتصاد سرمايهدارى همراه كرد.
 .5نظام سياسى قديم مبتنى بر ساختار فرهنگى و سياسى باستانى ايران دركنـار نظـام
جديد اقتصادى بهحيات خود ادامه داد و توجهى بهضـرورتهـا و نيازهـاى خـاص
دوران نداشت.

«فرهنگ استبدادى»
شواهد متعدد از وجود تأثير عوامل فرهنگى و تاريخى بر حفظ و تداوم نظام اسـتبدادى
ايران وجود دارد.
وجود چنين فرهنگى باعث آن مىشود كه با وجود تحوالت و تغييرات مختلـف در
امور سياسى و اقتصادى ،ساختار سياسى هميشه محكم و پابرجا باقى بماند.
مًال بارز ،رضا شاه بود .عده زيادى از افراد و جناحهاى مختلف از او حمايت كرده
و اين گروهها و نخبگان اقشار مختلف بودند كه او را هر چه بيشتر بهسوى ديكتـاتورى
سوق دادند .و از رضاخان جمهورىخواه ،رضاخان ديكتاتورى ساختند.

«نقش استعمار و امپرياليسم و استبداد ايرانى»
استعمار در اشكال مختلفا  ،انگليسى ،امريكايى ،فرانسوى ،آلمانى و ژاپنـى و يـا هـر
نام و نشان ديگر ،كه پيش از هر چيز بهبازار و سهم خود از بازار ايران انديشـيده اسـت.
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تـرجيح مـىدهـد بـا حكـومتى خودكامـه،

براى عقد قراردادهاى اقتصادى و سياسىا
دولتى وابسته و مجلسى ابتر روبهرو گردد.
از مشروطه بهبعد هر زمان كه جنبش انقالبى قدرت گرفته است و مردم توانسـتهانـد
عرضاندام بكنند اولين خواست مردم لغو قراردادهاى اسارتبار غربى بوده است .پـس
در طول دههها و سدهها استعمار با حمايتهاى مالى ،فرهنگـى و نظـامى و سياسـىا
بهديرپا كردن استبداد در ايران كم كرده است.

«نقش سرمايهدارى وابسته در تحكيم استبداد»
سرمايهدارى كه از ابتداى قرن بيستم در رابطه با هجوم سـرمايهدارى زيـادهخـواه غـرب
شكل گرفت .پلى بود براى آمدن اجنـاس بنجـل غربـى و رفـتن مـواد خـام ،از پنبـه و
خشكبار گرفته تا فر و نفت.
فرزندى كه پدر سرمايهدارى غرب بود و مادر حكومتهـاى اسـتبدادى ،پـس
براى وفادار ماندن بهاين دو بايد بورژوازى ملى را از صحنه مىراند و بهتـه كاسـهاى از
قدرت بسنده مىكرد .تا كشمش و نفت برود ،دالر بيايد .دمكراسى هـم كـه نباشـد چـه
بهتر .داللى و پورسانتهاى اسلحه و معامالت پشت پرده كه هست .در اينجـا و آنجـا
ضعفهاى حكومتهاى استبدادى را با تئورىهاى دانشـگاهى پـر كنـد .و راه و شـيوه
جديد سركوب را بهگزمهها و قزاقها بياموزاند و در چشم توده خاك بپاشد .جز اينهـا
در مورد بورژوازى دالل چه مىتوان گفت.

نتيجه:
تبيين دسپوتيسم شرقى از دو محور اساسى:
 .0ساخت اقتصادى
 .1ساخت فرهنگى
مىگذرد ،مردمى كه در طول سدههاى بسيارى بـهخـاطر نـوع معيشـتشـان چشـم
بهدست حاكمان داشتند .رفتـه رفتـه اسـتبداد در ذهـن و روح و خـاطره جمعـى آنهـا
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بهنوعى سنت و فرهنگ بدل شد .و مردم پذيرفتند كه شاه نه انسانى چون آنها كه سـايۀ
خدا و انسانى فرازمينى است.
حاكمان نيز رفته رفته باور كردند كـه آنـان را نيـروى مـاورا ِء زمينـى بـراى هـدايت
كارهاى انسانى خلق كرده است.
ديالكتي استبداد شرقى ،دركى تاريخى از اقتصاد ـ فرهنگ اين مرزوبوم است.

وضعيت اقتصادى ايران از قرن  11بهبعد
براى آنكه پى ببريم ريشههاى شكست انقالب مشروطه چه بود و رهبـرى فكـرى ايـن
جنبش بزرگ بهشكل تاريخى در دست بورژوازى ملى بـود ،چـرا بـهدسـت بـورژوازى
تجارى و اشرا قاجار افتاد .چارهاى نيست جز آنكه تاري اقتصادى پن قـرن گذشـته
را بهاجمال ورق بزنيم و ببينيم در ساخت اقتصادى ما چه اتفاقى افتاد كه در ايـران مًـل
اروپا بورژوازى ملى و در رأس آن بـورژوازى صـنعتى شـكل نگرفـت .و نتوانسـت بـا
استقرار نهادهاى مدنى خود فئودالها را از قدرت براند و بـا برپـايى انقالبـى بـورژوا ـ
دمكراتي ساخت اقتصادى را بازسازى كند .و پابهپاى آن ساخت سياسى را دمكراتيـزه
نمايد .و با برقرارى دمكراسى و تشكل حزب قدرتمند خود دمكراسى را بـراى تمـام
اقشار بهارمغان بياورد.
دمكراسى كه در چارچوب دمكراسى بورژوايى اسـت در حـد آزادى بيـان و آزادى
قلم ،آزادى اجتماعات ،آزادى احزاب ،آزادى مذه و در ايـن پروسـه بـا ايجـاد طبقـۀ
كارگر صنعتى ،جنبش سوسيال دمكراسى هم بتواند از پروسه كار صنفى در اتحاديههاى
كــارگرى و كــار سوسياليســتى در مجــامع كــارگرى حــزب نيرومنــد طبقــه كــارگر را
سازماندهى كند.

بهبيان ديگر نمىتوانيم تاري احـزاب و شكسـتهـا و عـدم كاميـابىهـاى آنهـا را
بررسى كنيم اما تحليل دقيق از ساخت اقتصادى نداشته باشيم .و يا اينكـه بسـنده كنـيم
بهاين نكته كه علت شكست احزاب در ايران نبود دمكراسـى بـود .ايـن گـزاره نيازمنـد
تحليل اقتصادى است .بايد توضيح داد كه دمكراسى نيازمند متحقق شدن انقالبى بورژوا
ـ دمكراتي است .و اين انقالب بهاهدا خود نمىرسد مگر اينكه رهبرى آن بهدسـت
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بورژوازى ملى قدرتمند باشد .و اين بورژوازى ملى قدرتمند بايد پروسه شـكلگيـرى و
انباشت سرمايه تشكيل بازار ملى و انكشا كارگاههاى دستى به مونوفاكتورها را پشـت
سر گذاشته باشد .تا بتواند رسالت تاريخى خود را بهنحو احسن انجـام دهـد .و اگـر در
ايران اين پروسه با شكست مواجه شده است چرا و از كجا.
در كجاى تاري  ،ما دچار نقصان شديم .و از اروپاى در حـال صـنعتى شـدن عقـ
مانديم و چرا؟ پس ابتدا نگاهى بكنيم بهكتـاب اقتصـاد ايـران در قـرن  01نوشـته دكتـر
احمد سيف و اقتصاد سياسى ايران نوشته دكتر كاتوزيان.

نماى كلى اقتصاد ايران طى سه قرن (1011ـ)1011
از سال  0511لغايت  0811كه مصاد با روى كار آمـدن سلسـله صـفوى و بـهقـدرت
رسيدن سلسلۀ قاجار است .درست مقارن دورانى است كه سرمايهدارى در اروپـا شـكل
و قوام مىگيرد و روند تحت سلطه در آوردن جوامع ديگر چون ايران آغاز مىشود.

دو دورة مهم در اين مقطع
بهطور كلى تحوالت و دگرگونىهاى اقتصاد ايران را در اين مقطع مـىتـوان بـهدو دوره
تقسيم كرد:
 .0دورة نخست كه از اواخر قرن  01شروع و در اواسـ قـرن  07خاتمـه مـىيابـد.
دورة رونق و شكوفايى نسبى است.
 .1دورة دوم كه از اواس قـرن  07آغـاز و در تمـام طـول قـرن  08و نـوزده ادامـه
مىيابد دورة ركود بحران است.

«شاه اسماعيل و رفرم اقتصادى»
در دورة شاه اسماعيل اقداماتى براى بهبود شراي اقتصادى بهعمل آمد كه در دو حـوزه
توليد فرآوردهها و هم بر توزيع فرآوردهها اثر گذاشت:
ـ تشويق مردم در بهكار انداختن ثروتهايشان
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ـ ساختن جادهها و شبكههاى آبيارى زيركشت.
ـ افزايش زمينهاى زير كشت.
ـ افزايش توليد
ـ كاهش ماليات بر دهقانان به

0
1

محصول

«توقف اصالحات توسط شاه طهماسب»
در زمان شاه طهماس هرجومرج ايران را فرا گرفت و امكانات توليـدى دچـار آسـي
جدى شد .از سوى ديگر جنگهاى ايران و عًمانى در فاصله سالهاى 55ـ 0511بـراى
اقتصاد ايران پيامد مخربى داشت كه باعث توقف اصالحات اقتصادى شاه اسماعيل شد.
كه نتيجۀ آن بىتوجهى بهاصالح راهها و شبكههاى آبيارى و افزايش نـر ماليـاتهـا و
اضافه شدن باجهاى جديد بود .جنگهاى داخلى و خارجى و شيوة نابخردانه اخذ مازاد
در پيدايش و تشديد بحران اقتصادى مفثر بودند.

«گنج شاه طهماسب و اثرات سوءِ آن بر توليد»
شاه طهماس هنگام مرگ در سال  1811 ،0571ميليون دينار طـال و نقـره  111خـروار
ابريشم 11111 ،دست البسه گرانقيمت و  11111سالح براى سـربازان در خزانـه انبـار
كرده بود .كه اين گن بهمعنى خارج شدن ثروت ملى از روند توليد و باز توليد بود .كـه
نهتنها نقشى در بهبود قابليت توليدى در اقتصاد نداشت بلكه بهآن لطمه زد .نتيجه خارج
شدن اين ميزان از طال و نقره كـه وسـيله مبادلـه بـود .سـب كنـد شـدن رونـد مبادلـه
فرآوردهها يعنى كندتر شدن تجارت داخلى و خارجى بود.

«شيوع طاعون و اوج بحران»
شيوع طاعون بههمراه قحطى گسترده در سال  0570بحران اقتصادى را بـهاوج خـود رسـاند.
توليدات كاهش يافت و در فاصلۀ سالهاى 0581ـ 0571ماليات به  5برابر خود رسيد.
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«حكومت شاهعباس و كاهش بحران اقتصادى»
در سال  0587شاه عباس بهسلطنت رسيد .و او موفق بهاصالحات زير شد:
ـ تًبيت حكومت مركزى و امنيت داخلى و راهها
ـ تغيير نظام آبيارى قنوات
ـ حفر قنوات تازه
ـ كاهش ماليات بهسطح سالهاى قبل از 0571
ـ ساختن كاروانسرها و تعمير راهها
كه سب كاهش بحران اقتصادى شد.
افزايش بازدهى ،فراوانى نيروى كار ،رشد جمعيت و رشـد و گسـتر شهرنشـينى،
افزايش جمعيت در روستاها ،امنيت راهها ،بهبود امكانات حمل و نقل ،افزايش تجـارت
داخلى و خارجى ،نماى كلى اقتصاد شاه عباس است.

«علل شكنندگى اقتصادى ايران در عصر صفوى»
بهبود وضع اقتصادى در زمان شاه عباس بهمعناى مشكل ساختارى اقتصاد نبود .مشـكل
ساختارى اقتصاد ايران فقدان پويايى خودگردان در اقتصاد بود كه علت آن نقش دوگانـه
استبداد سياسى حاكم بر ايران بود:
 .0استبداد حاكم توليد را تا آنجا كه بهنفعا بود تشويق مىكرد.
 .1از سوى ديگر قابليت افراد را براى انباشت نابود مـىكـرد .و از پيـدايش طبقـهاى
مستقل از دولت كه داراى قدرت اقتصادى باشد جلوگيرى مىكرد.
تجارت خارجى در انحصار شاه بود .و از سوى ديگر شاه ميـراثخـوار ثروتمنـدان
جامعه بود و اين يعنى مختل شدن انباشت سرمايه.
كشتن مرشد قلىخان كسى كه در بهقدرت رسيدن شاه عباس سهم بزرگى داشـت و
بستگان و دوستان او و اين سنت در دورههاى بعدى تكرار شد مًل قتـل حـاج ابـراهيم
كالنتر ،قائم مقام ،ميرزا تقـىخـان اميركبيـر و ميـرزا حسـنخـان سپهسـاالر نمـودى از
اضمحالل اشرافيت و شكل نگرفتن طبقهاى بود كه مىتوانست در انباشت سرمايه نقـش
داشته باشد.
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«علل دفينهسازى در ايران و اثرات سؤ آن بر اقتصاد»
نبود قوانين و نهادهايى قدرتمند براى دفاع از مالكيت خصوصى در مقابل استبداد مطلق
شاهان آن بازار ناچيزى كه توس افراد بهدست مىآمد ،بهجاى سرمايهگذارى بهصـورت
دفينه 0از چرخه توليد خارج مىشد و نمىتوانسـت در بهبـود قابليـت توليـدى اقتصـاد
نقشى بازى كند .چرا كه سرمايهگذارى و در پى آن سود و افزايش قدرت باعـث جلـ
توجه مستبدان و مصادره اموال و مرگ و زندان را در پى داشت.

«مرگ شاه عباس و شروع بحران»
در جامعههاى استبدادى كه دولت نقش غال را در اقتصـاد دارد .اخـتالل در حاكميـت
حكومت مركزى بهبحران اقتصادى منجر مىشود.
شاه عباس در سال  0111مرد .و بالفاصله گيالن و مازندران كه جزء امالك سلطنتى
بودند .سر بهشور برافراشتند .در طول شـور مراكـز توليـد ابريشـم در الهيجـان و
رشت مورد حمله قرار گرفت و توليد ابريشم لطمه شديدى خورد.
ناامنى داخلى باعث شد كه توليد بهدنبال آن مازاد توليد كاهش يابد و از سوى ديگـر
جنگ ايران و عًمانى باعث شد كه بخش عظيمى از اين مازاد كـاهش يافتـه و بـهجـاى
مرمت راهها و شبكه آبيارى خرج جنگ شود.
دولت نيز براى جلوگيرى از كاهش در امـر ماليـاتىا نـر ماليـات را بـاال بـرد و
كاهش توان توليد و افزايش نر ماليات بهمستمندتر شدن دهقانان منجر شـد .از طـر
ديگر پيدا كردن راه آبى بههند توس اروپائيان بر اقتصاد ايران اثر منفى گذاشت .چرا كه
قبالو اصفهان انبار و بازار عمومى محصوالت هندوستان و ايران بود.
كه همه اين عوامل منجر بهكاهش تجارت خارجى ايران شد و يكباره درآمد گمـرك
بندرعباس و بندر لنگه از  19/5ميليون دينار زمان شـاه عبـاس بـه 00ــ 1ميليـون دينـار
بهزمان سلطنت شاه سليمان رسيد.
1

 .دفينه :گنج ،پول يا چيزى كه زير خاك پنهان كرده باشند.
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نتيجۀ اين بحران اقتصادى كاهش جمعيت بود .كه ي باره مصيبت افغان فـرا رسـيد
اصفهان در سال  0711بهدست افغانها سقوط كرد و بهدنبـال آن اغتشـا و بـىنظمـى
سراسر ايران را فرا گرفت.
شهرها و روستاها منهدم و نظام آبيـارى لطمـات زيـادى خـورد و شـهرهاى بـزرگ
غارت گرديد .و همه اينها يعنى بزرگترين ضربه بهاقتصاد ايران.
از سويى ديگر بخشهايى از ايران توس روسـيه و عًمـانى اشـغال شـد و از ايـران
منف گرديد.
بهدنبال اين مصيبتها ،ما قحطى سال 11ـ 0715را داريم .فقر و نادارى مردم باعـث
كاهش تجارت و بهدنبال آن نابودى نسبى صنايع دستى بود.

«نادرشاه و نقش مخرب او در اقتصاد ايران»
بحران  09ساله پايان حكومت صفوى با بهقدرت رسيدن نادر درسال  0711پايان يافت.
نادر در ابتدا توانست با احياء حكومت مركزى مسير روبهرشـد بحـران اقتصـادى را
كُند كند .اما سياستهاى جنگطلبانه او در مدت  00سال ضربه جدى بـهاقتصـاد ايـران
وارد كرد.
تمامى آنچه كه نادر از هند بهغنيمت گرفت چيزى در حدود 011ـ 87/5ميليون ليـره
استرلينگ بود .اما بهجاى آنكه وارد اقتصاد ايران شود و خسارات جنگ را تـا حـدودى
جبران كند .متأسفانه در كالت نادرى بهصورت دفينه در آمد .و احتكار شـد و ثمـره آن
جنگهاى بىحاصل افزايش ماليات ،گماردن جوانان در ارتش و كارهاى غيرمولد ،مرگ
و نيستى و غارت روستائيان بود.
تجار هم از سياستهاى غل اقتصادى نادر بىنصي نماندند .تجـارت خـارجى در
انحصار نادر بود .تجارت داخلى هم در كنترل او بود.
در كنار موقعيتهاى ناچيز تجار ،مالياتهاى گزا از آنها گرفته مـىشـد و چـون
تجار از مصادره اموال و قتل بيمناك بودند .كمتر تن بهخريد و فرو مىدادند.
در اين دوران كاهش پول بهعنوان وسيله مبادله مشكلى جدى بود .نادر نهتنهـا بـراى
تأمين لشكركشى ماليات بيشترى مىخواست بلكه مالياتها را نقداو طل مىكرد .ماليات
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رشت و حومه در سال  0797دو برابر كل ماليات ايالت گـيالن در  0791بـود .سياسـت
مالياتى غارتگرانه باعث كاهش مصر و سياست سركوب تجار باعـث از بـين رفـتن
انگيزة سرمايهگذارى و در نتيجه كاهش توليد بود.
در اين ميان با انهدام امكانات عمومى كه الزمه توليد در اقتصاد بود .توليد كشاورزى
كاهش يافت .و همه اينها نتيجها مهاجرت يا شور و يا هر دو بود.
با وجود ستمگرى نادرشاه در جمعآورى ماليات و با وجود افزايش نـر ماليـات و
وضع مالياتهاى جديد ،درآمد مالياتى در زمان نادر

0
1

زمان صفويه بود.

«كريمخان زند»
قتل نادر در  0797بار ديگر ايران را در جنگى داخلى فرو برد .تا كريمخان زند بهقدرت
رسيد .در طول سلطنت كريمخان زنـد كـه كوتـاه بـود .جامعـه روى آرامـش ديـد و او
توانست با احياء نظام آبيارى ،تشويق صنعتگران و كـاهش نـر ماليـات ،بهبـود وضـع
تجارت با دادن امتيازاتى بهتجار از رشد بحران اقتصادى جلوگيرى كند .امـا مـرگ او در
سال  0771اين روند بهبود اقتصادى را نيمه تمام گذاشت و ايران را بار ديگر در بحـران
فرو برد.
تا سرانجام در دهۀ آخر قرن هيجده ،آقا محمدخان قاجار بهقدرت رسيد.

تحوالت اجتماعى و اقتصادى ايران در قرن 11
اين دوره با چهار وجه مشخصه زير تعيّن مىيابد:
 .0گرايش كلى در جهت افزايش جمعيت .1 ،گستر تجارت .1 ،تورم قيمتهـا و
 .9كاهش ارز داخلى و خارجى واحد پول ملى.
براى درك بهتر اين دوران بهتر است بـا تقسـيم ايـن دوران بـهسـه دوره مشـخص
نگاهى داشته باشيم بهتحوالت هر مقطع.
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«مرحلهبندى قرن »11
 .0دورة اول :دوره سلطنت فتح على شاه و محمد شاه از (0111ـ0851 )0081ـ0811
 .1دورة دوم :دوره سلطنت ناصرالدين شاه (0151ـ0871 )0111ـ0851
 .1دورة سوم :تا ترور ناصرالدين شاه (0171ـ0811 )0151ـ0871

«دوره اول»
اين دوره عليرغم جنگهاى ايران و روس ،بـهنسـبت دورة ثبـات و تحكـيم اسـت .امـا
پىآمد جنگهاى ايران و روس ،اخذ مالياتهاى سنگين و بـهدنبـال آن خرابـى اوضـاع
اقتصادى است كه منجر بهقيامهاى عمدتاو شهرى (0111ـ )0111مىشود كه به نادرسـت
واقعه صرفاو مذهبى انگاشته مىشود.

«دوره دوم :حكومت ناصرالدين شاه»
اين دوران ،با وجه مشخصههاى زير مشخص مىشود:
ـ دخالت روبهگستر قدرتهاى خارجى در سياست ايران
ـ فرو امتيازات تجارى
ـ انباشت وامهاى خارجى
ـ افزايش كسرى تراز پرداختها
ـ كاهش سريع ارز پول
ـ سست شدن كنترل مركزى اياالت و واليات
تمامى عوامل فوق منجر بهنارضايتى فزاينده اقتصادى مـردم و نـاآرامىهـاى فزاينـده
اجتماعى ـ سياسى و نارضايتى فزاينده سياسى شد.
نه مذه جديد باب و نه رفرم محدود و در چارچوب اسـتبداد اميركبيـر نتوانسـت
تغيير بارزى در سمت و سوى اقتصادى ايران بدهد.
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«بررسى مشخصههاى قرن »11
در پيش گفتيم كه اين دوران با چند مشخصه كلى مشخص مىشود كه الزم است بههـر
مشخصه نگاهى اجمالى داشته باشيم.

افزايش جمعيت ايران
افزايش جمعيت يكى از شاخصهاى كّمى رفاه نسبى ي

كشور است .جمعيت كشـور

درطول قرن  ،01بيش از  1برابر شد كه ميانگين افزايش ساالنه آن در حدود  %0است.
جمعيت تقريبى ايران در اواخر قرن  01حدود  1ميليون نفر است .در آغاز اين قـرن
در اثر ثبات اقتصادى ـ اجتماعى ،گرايش چرخهاى در افزايش جمعيت وجـود دارد كـه
اين افزايش ،كاهش چرخهاى دوران قبل را جبران مىكند 1 .ميليون نفـر طبـق گـزار
كاردان و اين ثبات نسبى مديون رونق كوتاهمدت صنعتگران است.
بهعلت درگيرى ناپلئون با انگلـيس و ديگـر كشـورهاى اروپـايى ،اروپائيـان مهـاجم
فرصت نمىيابند ،دست بهقبيه كردن بازار ايران براى فرو كاالهـاى خـود بزننـد .در
اين مدت كوتاه پيشهوران و صنعتگران ايرانى فرصت مـىيابنـد تـا حـدودى روى پـاى
خود بايستند .اما با شكست فرانسه ،بالفاصله سيل كاالهاى خارجى بهسوى بازار ايـران
سرازير مىشود .و در واقع انحطاط صنايع دستى ايران از همين جا آغاز مىشود.
طبق گزار كه ژوبر در سال  0811مىدهد .بازارهـاى ايـران مملـو از پارچـههـاى
فرانسوى است .و در سال  0807طبق گزارشى كه موريس روكوتز بوئه مىدهـد ،لبـاس
اشرا ايران و قشون عباس ميرزا را از ماهوت انگليسى ذكر مىكند.

كاهش جمعيت و علتهاى آن
در اواس قرن با كاهش جمعيت روبهروئيم و علت آن را بايد دردو عامل جستجو كرد.
 .0گرايشهاى ضد چرخهاى ـ در اين زمان با از دست رفتن بخشى از سرزمينمـان
با جمعيتى حدود  0ميليون نفر و ضميمه شدن آن بهروسيه روبهروئيم.
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 .1شيوع وبا از اواس 0191ـ 0811( 0101ـ )0811درفاصله سالهاى 0151ــ0081
جمعيت ايران ثابت و حدود  1ميليون نفر است (بهعلت شـيوع بيمـارىهـاى مسـرى و
توسعهطلبى قدرتهاى خارجى)
در اواخر قرن با افزايش جمعيت روبـهروئـيم .جمعيـت از  1ميليـون در سـالهـاى
0191ـ 0811به  8ميليون در سالهاى 0181ـ 0111مىرسد .امـا ايـن افـزايش جمعيـت
نمايشى از بهبود روند اجتماعى ـ اقتصادى نيست.
در دهههاى آخر قرن اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى ايران روبهويرانى مىرود.
تالبوت كنسول انگليس در سالهاى 1ـ 0898چنين گزار مـىدهـد« .سـرمايهداران
ايرانى از شاه براى حفـظ صـنايع داخلـى از هجـوم كاالهـاى خـارجى تقاضـاى كمـ
كردهاند .و اين در حالى است كه دسـتگاههـاى بافنـدگى در كارشـان از  8111بـه 811
رسيده است در اصفهان و يزد نيز همين اتفاق افتاده است.
لُرد كروزن مىنويسد« :حقيرترين افراد اجناس ساخت منچستر يا مسكو مىپوشند و
كرباس كه بهتن زنان روستايى است از بمبئى وارد مىشود.

 .2ماليات و تجارت خارجى
اقتصاد ايران در اين دوران نمونه ي جامعه سنتى روبهاضمحالل بود .دسـتگاه ديـوانى
آنقدر گسترده نبود كه اياالت را زير نفوذ خود بگيرد .پس درآمد دولت عمدتا ناشى از
دو منبع بود:
 .0مالياتها .1 ،فرو مناص دولتى
بيشترين سهم ماليات ،سهم ماليات ارضى بود.
عالوه بهماليات ارضى ،ماليات سرانه و ماليات بر درآمـد پيشـهوران گرفتـه مـىشـد
تعرفههاى گمركى و مصادره اموال را نيز بايد بهاين قسمت افزود.
منبع دوم درآمد دولت ،امتيازات تجارى بهكشـورهاى بيگانـه و وامهـاى خـارجى و
فرو مناص دولتى بود.
در اين زمان ماليات درصد مشخصى ندارد .بين 11ـ 5درصد در حـال نوسـان بـوده
است از فقيرترين مناطق ميزان ماليات  5درصد بوده است .كه بايد بهآن مصادره نـامنظم
اموال روستاييان را افزود.
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5

بومون

 0010م.

1

زولوتوليف

1

 0081م.

0

هوتوم ـ شيندلر

كرزن

 0089م.

گاردان

90111

ــ

ــ

ــ

ــ

 0901م.

جدول  1برآورد جمعيت ايران (صفحه  02اقتصاد سياسى كاتوزيان)

()00901

90111
10151

111001
شهری

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

()51101

روستایی

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

()11105

عشایری

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

11100

منبع :بر پايه چارلز عيسوى .تاريخ اقتصادى ايران 1111ـ( 1011ترجمة فارسى)Medredev.

در اين دوران زندگی زارعان در حداقل معيشت است .و اين شيوه گـرفتن ماليـات،
انگيزه چندانى برای بهرهبردارى بيشتر و افزايش بازدهى باقى نمىگذاشت .و ايـن نكتـه
1. Gardane
2. Thompson
3. Hotum-Schindler
4. Zolotoliv
5. Carazan
6. Medredev
7. Bomont
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مهم و كليدى بهذهن كودن و خرفت مقامات مركزى و مباشرانشـان نمـىرسـيد .بـههـر
صورت ميانگين موزون ماليات بر زمين در كـل كشـور حـدود  05درصـد محصـوالت
كشاورزان بوده است .كه بايد 05ـ 01درصد مصادره نامنظم اموال را بـهآن اضـافه كـرد.
در اواخر قرن ميزان 91ـ 15درصد دوره اول و دوم به 91ـ 15افزايش مىيابد.

علت تورم
علت تورم را بايد از ي سو در كاهش توليد مواد غذايى قابل عرضـه در بـازار شـهرى
جستجو كرد عوامل توليد بهسوى محصوالت تجارى روى آورده بودند.
از سويى ديگر ،بهعلت سقوط بهاى نقره درسطح جهانى ،ما باكاهش ارز خـارجى
پول ايران روبهروييم كه اين خود منجر بهكاهش عمومى عيار پول داخلى مىشود.

كاهش نرخ پول كشور
سكههاى راي از جنس طال و نقره ،مس و ورشو بودند .اما در عمل پايه پول ايران نقره
بود .ريال

0
8

تومان بود .اما از سال  0801( 0015م) كه سكه صاح
0

قرانى ضـرب شـد

رسيد .كاهش ارز پول بهدو صورت انجام گرفت:
ارز ريال به
01
 .0كاهش رسمى وزن سكه .1 ،تنزل غيررسمى مرغوبيت اوزان سكه
ـ سال  0115ي قران
ـ فتح على شاه ي قران
ـ محمد شاه ي قران
ـ ناصرالدين شاهى ي قران
ـ در سال  0181ي قران

طى ي
9

معادل  1مًقال نقره
 0/5مًقال نقره
 11نخود
 11نخود

قرن عيار نقره پول كشور بهطور رسمى نزدي

 1/1گرم
 1/1گرم
5/75
 9/181گرم
 9/59گرم

به  51درصـد كـاهش يافـت
0

كه اين كاهش در دوره اول (زمـان فـتح علـى شـاه) و
5
5
صورت گرفت.

بقيـه در نيمـه دوم قـرن
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علت كاهش عيار مسكوكات
در اقتصاد ماقبل صنعتى كاهش عيار مسكوكات شيوة معمـولى بـراى افـزايش دلبخـواه
حجم پول بوده است .اين اقدام بهتوان مالى حكومت مىافزود و با فـرض ثابـت مانـدن
كل عرضه كاال و خدمات و سرعت گرد پول ،موج افزايش بهاى كاالهـاى داخلـى
مىشد و در واقع بهمًابه ماليات نامشهودى بر تودة مردم تحميل مـىشـد .بـا ايـن همـه
پىآمدهاى تورمزاى كاهش معتدل عيار پول خيلى جدى نبود.
جدول 2

كاهش عيار نقره پول ایران :در دورههاى منتخب
(به درصد)
0151ـ0131
0151ـ0001
0131ـ0001
0011ـ0051
0011ـ0011
0051ـ0011
5/ 9
85/9
81/1
1/ 3
1/ 8
1/ 0

0101ـ 0001ش
كل
ميانگين ساالنه

(صفحه  00اقتصاد سياسى كاتوزيان)

0911ـ 0011م.
51/1
1/5

0101ـ0111
0911ـ0011
¼
1/ 0

0101ـ0131
0911ـ0051
01/1
1/ 1

منبع :بر پايه سعيد نفيسى .تاريخ اجتماعى و اقتصادى در قرون معاصر (تهران ،بنياد ،)1411 ،ص 11ـ 11و 11ـ111

بهطور كلى ارز برابرى پول ايران در طول قرن  01بهميزان  90%كاهش يافـت كـه
توزيع آن بسيار ناهمگون بود.

كل

ميانگين ساالنه

0051ـ00111

0151ـ0001
0011ـ0011

0011ـ0051

0101ـ0131
0911ـ0011

0911ـ0011

0101ـ0151

0111ـ0001
0091ـ0011

0091ـ0011

0151ـ0831

منبع :بر پايه عيسوى .تاريخ اقتصادى ايران ،ص 1ـ414

011
8/5

0911ـ0011

0131ـ0001

011
1/8

081
1/3

081
1/1

191
5/0

151
0/3

181
1/0

0111ـ0151

ميزان كاهش ارزش پول ایران :در دورههاى منتخب
(به درصد)

0101ـ0111

0911ـ 0011م 0101ـ 0001ش

جدول 1

801
8 /0

(صفحه  58اقتصاد سياسى كاتوزيان)

051
00/0
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بههر حال آمار نشان مىدهد كه در  11سال آخر قرن بيش از  11درصد كل كـاهش
ارز صورت گرفت .در دوره اول و دوم كاهش ساالنه  1/1درصـد و در دوره سـوم 8/1
درصد بود.

داليل كاهش ارزش پول كشور
كشف طال در امريكاى شمالى و استراليا درفاصله سالهاى 0191ـ0817( 0117ـ)0898
باعث باال رفتن عرضه طال و در نتيجه افزايش بهاى نقره نسبت بهطال شد.
افزايش بهاى نقره در بازار جهانى قيمت كاالها را  15درصد افزايش داد.
در اواس دهه  0871( 0151م) با عرضه جديد نقره بهبازار جهانى نقره سقوط كـرد
و نر اين سقوط در پايان قرن بهميزانى بيش از  011درصد رسيد.
جدول 9

(صفحه  58اقتصاد سياسى كاتوزيان)

ميزان كاهش ارزش پول ایران« :خالص» از كاهش عيار نقره :در دورههاى منتخب

0911ـ 0011م 0101ـ 0001ش

0051ـ00111

0131ـ0001

0011ـ0011

0151ـ0001

0011ـ0051

0151ـ0131

0911ـ0051

0101ـ0131

0101ـ0151
0911ـ0011

جدولهاى 1ـ 4و 4ـ.4

0111ـ0001

3 /8

0/8

0/1

0/1

5/8

0/1

1/3

8/8

00/1

0111ـ0151

381/1

11/1

008/0

38/0

301/1

185/9

101/1

98/1

088/1

0101ـ0111

0091ـ0011

ميانگين ساالنه

0091ـ0011

كل

0911ـ0091

(به درصد)

36

فرقه اجتماعیون ـ عامیون

با نگاهى بهآمار ارائه شده در جدول 4
نر ساالنه كاهش ارز پـول بـراى دوره (0811ــ 0811ـ 0170ــ 1/1 )0081درصـد
است .در حالىكه براى سالهاى باقیمانده بهپايان قرن معادل  08/7درصد بوده است.
بههر حال ميانگين نر ساالنه كاهش ارز پول براى كل قـرن  01بـه  1/1درصـد
بوده است كه اين رقم بسيار بااليى براى كشور عق افتادهاى مًل ايران بوده است.

بازرگانى خارجى ايران
در اين دوران بهعلت فشار بورژوازى توسعهطل

اروپا براى خريد مواد اوليه و فـرو

محصوالت ساخته شده اروپايى با رشد بازرگانى خارجى روبهروئيم .اما اين رشد ناشى
از توسعه قابل مالحظه اقتصاد داخلى نيست.
اين روند در حجم و تركي

صادرات و واردات ايران تغييراتى داد كـه پـىآمـدهاى

نامطلوبى براى اقتصاد كشور داشت .ايران تا پايان قـرن  01بـا روسـيه مـازاد بازرگـانى
داشت كه اين مازاد به  9/91ميليون روبل طال مىرسيد .اما در سرآغاز قرن  11اين مازاد
بازرگانى بهكسرى بدل شد.
با اينحال بهرغم  5%تعرفه گمركى كه ابتدا بهوسيله روسيه و سپس ساير قـدرتهـا
بر ايران تحميل شد .در سالهاى 0199ـ 0111دوره نسبتاو موفقى در بازرگـانى خـارجى
ايران است .اما از دهه  0811( 0191م) تا پايان قرن با كسرى چشـمگيرى و فزاينـده در
تراز بازرگانى خارجى روبهروئيم.
افزايش كسرى پرداختها در دهه ( 0881( 0111م) بهاوج خود مىرسد.
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(صفحه  11اقتصاد سياسى كاتوزيان)
واردات 0صادرات و تراز بازرگانى:
ميزان تغيير (درصد)

سال قمری
سال ميالدی
واردات
كل
ميانگين
ساالنه
صادرات
كل
ميانگين
ساالنه
كسری
كل
ميانگين
ساالنه

38ـ0119
51ـ0011

81ـ0138
80ـ0051

88ـ0181
05ـ0080

19ـ0188
0911ـ0005

51
()01
0/ 0
()3/1

-08/8
()-0/3
- 0/ 5
()-1/01

ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

00/1
()038/8
5/ 1
()1/9
55/8
()95/1
55/8
()1/9
-038/1
()093/8
- 1/ 9
()00/8

1/ 0
()18/3
1/81
()8/9
10/1
()019/8
10/1
()1/1
-08/5
()39/1
-1/98
()1/8

منبع :جدول .1

شكا فزاينده صادرات و واردات در دوره 0119ـ0885( 0197ـ )0815عمـدتاو ناشـى
از تفاوت بارز ميان افزايش صادرات و واردات است كـه بـهميـزان (5/1ــ )1/1درصـد
افزايش مىيابد.
كليه شواهد از چرخشى دخالتآميز در اوضاع اقتصادى ايران در سه دهه آخـر قـرن
گذشته حكايت مىكند.

تقسيم كار بينالمللى :ايران صادركننده مواد خام
تقسيم كار بينالمللى توس بورژوازى توسعهطل اروپـا ،ايـران را از يـ صـادركننده
منسوجات بهي صادركننده مواد خام اوليه مًل پنبه بـدل مـىكنـد .ايـن تغييـر الگـوى
بازرگانى منت از افزايش توليد مواد خام نيست .بلكه ناشى از فشار فزايندهاى است كـه
بورژوازى اروپا بهتوليدكنندگان ايران وارد مـىكنـد تـا بـهجـاى رقابـت بـا منسـوجات
اروپايى ،توليدكنندگان مواد خام كارخانههاى منچستر باشند.
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جدول  1تركي

تجارت خارجى ايران ـ سهم كاالهاى مختلف بهدرصد
(صفحه  15اقتصاد سياسى كاتوزيان)
دهة 0051/0131

دهة 0001/0181

واردات
منسوجات نخی
منسوجات پشمى و ابریشمى
كل واردات منسوجات
چای
قند و شکر
كاالهای فلزی
پارافين
متفرقه

14

10

14
66
1
1
1
ــ
111

11
64
1
0
1
ــ
111

10
14
61
11
1
1
1
ــ
11
ــ
11
111

40
1
11
**16
6
1
7
16
61
1
17
111

صادرات
ابریشم و فرآوردههاى ابریشمى
منسوجات پشمى و ابریشمى
*
كل صادرات منسوجات
غالت
ميوهجات
تنباكو
پنبه
تریاک
كل صادرات مواد اوليه
فرش
متفرقه
كل
* بايد شامل ابريشم خام نيز باشد.
** عمدتاً برنج.
منبع :بر پايه عيسوى .تاريخ اقتصادى ايران ،صص 6ـ.141

در دوره 0111ـ0881( 0111ـ 0851م) سهم منسوجات صادر شده از  11%بـه ،01%
سهم منسوجات نخى و پشمى از  %11به  0%مىرسد در عوض سهم صدور پنبـه از 0%
به  %7مىرسد.
اين تغيير الگوى صادرات در دورانى است كه در مبادله بينالمللى قيمت مواد اوليـه
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در حال نزول قيمت محصوالت ساخته شده در حال صعود بـود .آمـار موجـود كـاهش
صادرات پارچه را بهطور مطلق و افزايش واردات پارچه را بهطور مطلق نشان مىدهد.
در اين زمان اقتصاد ايـران سـعى مـىكنـد بهـاى كاالهـاى خـارجى كـه جـايگزين
محصوالت داخلى شده است را از طريق افزايش قابل مالحظه در توليـد فـرآوردههـاى
كشاورزى مًل پنبه ،توتون ،تنباكو و ترياك بدهد.

درآمدهاى دولتى و توليد ملى
نبود بازدهى در افزايش كار ،وجود نهادهاى انعطا ناپذير اجتمـاعى كـه باعـث كـاهش
توليد مواد غذايى مىشدند ،نبود پيشرفت فنى ،و افزايش جمعيـت ،عـواملى بودنـد كـه
بهافزايش تورم دامن مىزدند.

گاردان
«منظم»
«نامنظم»
ملکم
«منظم»
«نامنظم»
وزارت امور خارجة بریتانيا
پارلمان بریتانيا
مستقيم نقدی
مستقيم جنسى
گمركات
كرزن
«منظم»
«نامنظم»

دهة 0001ـ0011

0105ـ0038

0188ـ0081

3111
()1111
()0111
8111
()3111
()3111
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
**
1880
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
8901/5
()3015/1

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

()551/1
()531/1
ــ
ــ
ــ

0185ـ0008

منابع اوليه

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
5511
5511
()8051
5511
***
()851
ــ
ــ
ــ

9/0181ـ
0000

جدول  7مالياتها و درآمدها (بههزار تومان)* (صفحه  17اقتصاد سياسى كاتوزيان)

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
5531
()8031

***

()111

* ارقام مربوط بهدرآمد ،پس از كنار گذاشتن درآمد گمركات ،انعكاس نسبتاً درستى از كل ماليات ارضـى
بهدست مىدهد؛ اگرچه ارقام مزبور ساير انواع مالياتها مانند ماليات بر درآمد پيشـهوران و بـهويـهه ماليـات
سرانه را نيز در بر مىگيرد .مالياتهاى مزبور با اينكه مستقل از توليد كشاورزى تعيين و گرفتـه مـىشـدند،
ولى صرفاً جامعه دهقانى را تحت تأثير قرار مىدادند.
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** احتماالً كل درآمد را كمتر از ميزان واقعى آن نشان مىدهد.
*** برآورد نگارنده (احتماالً كمتر از رقم حقيقى است).
منبع :عيسوى .تاريخ اقتصادى ايران ،فصل .0

مالياتهاى كشاورزى منظم و نامنظم (مصادره امـوال) هـر يـ حـدود  11ميليـون
تومان است .ماليات منظم از  11ميليون تومان در سـال  0811( 0081م) بـه  51ميليـون
تومان در سال  0881( 0111م) مىرسد.
گرچه تشخيص قدرت خريد واقعى مردم دشوار است بـا ايـن حـال تـورم سـاليانه
حدود 1/1درصد است.
ببينيم دولت درآمدهاى خود را چگونه هزينه مىكنـد و سـهم سـرمايهگـذارىهـاى
زيربنايى تا چه ميزان است.
 11درصد درآمد دولت بهارتش 11 ،درصد بهدستگاه ديوانى و بقيه صر مسـتمرى
اشرا و روحانيون و ساير پرداختهاى ويژه مىشود و اين نشاندهنده اهميـت ارتـش
و دســتگاه دولتــى در آن زمــان اســت .بودجــه آمــوز در ســالهــاى 0119ـــ0111
(0885ـ 1 )0889درصد كل بودجه و مبلغ بسيار ناچيزى صر خدمات عمومى شده است.
جدول 1ـ 1برآوردهاى ماليات ارضى توليد كشاورزى از توليد ملى (بههزار تومان)
(صفحه  71اقتصاد سياسى كاتوزيان)
دهة 0019ـ0011

0105ـ0038

0188ـ0018

0185ـ0008

9/0180ـ0000

0111

1190/0

1109

8011

8000

توليدات كشاورزی

00333/3

03985/3

18193/3

11801

11818

توليد ملی

08088/8

01830/8

31990/8

38351

38151/3

ماليات ارضی

با نگاهى بهجدول فوق براى محاسبه توليد ملى و با در نظر گرفتن  05درصـد ميـانگين
ماليات ارضى در سراسر قرن ،سهم كشاورزى چيزى حدود  81درصد كل اسـت .مـردم
در حداقل معيشت زندگى مىكنند .پساندازى صورت نمىگيرد ،مگر بهشكل محدودى
در نزد بزرگ مالكان و تجار.
در اواخر قرن سطح زندگى مردم بهطور چشمگيرى نزول مىيابد.
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يك ارزيابى كوتاه
پس از انحطاط صفويه بهسختى مىتوان اقتصاد ايران را بـراى مـدتى قابـل مالحظـه در
موقعيتى مطلوب ديد اوضاع اقتصادى ي درماندگى همه جانبه را نشان مىدهد.
علت وخيمتر شدن اوضاع را بايد در آثار سف درهم ريختگى و فساد مزمن اجتماعى
اقتصادى طوالنى مدت از ي سو ،و از سـوى ديگـر تشـديد فقـر نسـبى يـ اقتصـاد
عق مانده در نتيجه جابهجايى اجتنابناپذير در موازنه قدرت بينالمللى دانست.

پىآمدهاى تحوالت قرن  11براى اقتصاد ايران
 .0بههم خوردن تعادل اقتصادى
 .1از دست رفتن قسمتهايى از كشور و محدود شدن ظرفيت توليدى و بازار داخلى
 .1كاهش قدرت سياسى
 .9انعقاد موافقتنامههـاى تعرفـهاى ويـژه كـه صـنعت كـمبنيـه ـ و از حيـث فنـى
عق افتاده داخلى را بىدفاع گذاشت.
 .5از دست دادن صادرات كاالهاى ساخته شده.
 .1گرايش بهسمت توليد فرآوردههاى كشاورزى ـ تجارى
 .7كاهش توليد مواد غذايى
 .8افزايش عمومى واردات
 .1سقوط نقره دربازار جهانى كه باعث افزايش كسرى پرداختها و تشديد تورم شد
 .01افزايش جمعيت عامل ديگرى در كاهش سطح زندگى مردم بود
 .00فقدان پيشرفت فنى در امور
 .01ناچيز بودن پسانداز و انباشت.
 .01سنگينتر شدن بار مالياتها و افزايش مصادرهها
 .09كاهش ارز پول
 .05محدود شدن تقاضاهاى خارجى
 .01بحران و تشديد ناامنى اجتماعى و سياسى
 .07افول صنايع سنتى ايران بهجز صنعت فر
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 .08رشد بورژوازى دالل تحت تأثير رشد بازرگانى خارجى
 .01تجارى شدن اقتصاد ايران
 .11گستر سرمايه تجارى
 .10تأثير انديشه هاى غربى و نظام سياسـى آن بـر روشـنفكران ايـران و گسـتر
تشديد انتقاد كردن

و

پىآمدهاى شوم ادغام ايران در تجارت بينالمللى
ـ زوال توليدات صنعتى بومى و تكنولوژى سنتى
ـ تخصيص هرچه بيشتر منابع بهتوليد مواد اوليه ،بهاميد پرداخت بهاى واردات فزاينده
ـ از بين رفتن خودبسـندگى در توليـد مـواد غـذايى ،بـهواسـطه افـزايش توليـدات
كشاورزى ـ تجارى قابل صدور
ـ افزايش مصر كاالها و خدماتى كه در استطاعت واقعى كشور نبود
ـ ورود كاالهاى مصرفى جديد
ـ تيعيف پساندازها و انباشت سرمايه و كسرى فزاينده در پرداخت خارجى كشور
بهعلت از بين رفتن صنعت بومى كشور.

ايران در آستانه قرن 11
نيمه اول قـرن  ، 01دوران توفـانى تـاري جهـانى اسـت .در اروپـاى غربـى بـورژوازى
بهقدرت سياسى عمده مبدل گرديد .بورژوازى صنعتى ،بـورژوازى تجـارى را بـهعقـ
راند و در صف اول قرار گرفت .نيروهاى توليدكننده در مسير تكاملى خـود بـا تسـخير
بازارهاى داخلى بهفكر تسخير بازارهاى جهانى افتادند.
در اين دوران مبارزه بورژوازى اروپا بر سر بازار جهانى شروع مىشود .در رأس اين
مبارزات ،فرانسه و انگليس قرار دارند .در پى چنـين رقـابتى فرانسـه بـا روسـيه متحـد
مىشود و هيئتهايى از روسيه و فرانسه (ژنرال كاردان و ژوبر) راهى ايـران مـىشـوند.
بهدنبال عقد قرارداد تيلسيت بين ناپلئون و روسيه ،سر جان ملكـم و سـر هـارد فـورد و
جونس بهايران مىآيند و قرارداد  15محرم  0119بسته مىشود.
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به دنبال عقد اين قرارداد نمايندگان فرانسوى از ايران اخراج مىشوند .در همين زمان
ايران با شكست مقابل روس و عهدنامه گلستان  0118هجرى ،و عهدنامه تركمان چـاى
(پنجم شعبان  )0191و تحميل قراردادهاى پىدرپى روبهرو است.

موقعيت طبقاتى گروهها و اقشار
درنيمه اول قرن  01كه سرمايهدارى صنعتى ريشههاى اقتصادى خود را محكم مىكرد و
درپى استحكام مواضع سياسى خود بود.
ايران ،با جمعيتى حدود 8ـ 1ميليون ،كشورى عق مانده با ي اقتصاد فئودالى توليد
براى مصر نه براى مبادله ،وضع نازل و يكنواخـت تكنيـ  ،نظـامى اربـاب رعيتـى و
خانى ـ عشيرى روبهرو بود.

 .1حكومت
 .0شاه ،شاهزادگان ،درباريان ،اشرا  ،خواجهسرايان ،غالمان نسقچيان ،زنان حرمسرا
 .1صدراعظم ،وزيران ،مستوفيان (كارمندان) امور مالياتى
 .1لشكريان
 .9ايلخانان
 .5اشرا و انبوه شاهزادگان

 .2روستائيان
الف :ايالت و عشاير
ـ تركها ،عربها ،بلوچها ،كردها و لرها
با نفوذترين ايالت ،عشاير ترك بودند .كـه در شـمال و شـمال غربـى ايـران سـاكن
بودند .كه شامل قاجار ،افشار ،قراگزلوهاى مهران ،شاهسونهـاى اردبيـل ،تـركمنهـاى
گرگان ،قشقايىهاى فارس و الرستان مىشدند.
ايالت و عشاير همه به صـورت چادرنشـين ،نـيم كوچنـده و اسـكان يافتـه زنـدگى
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مىكردند .و از آنجايى كه مردمانى جنگجو و بىباك بودنـد .و بـا تمـدن و شهرنشـينى
ميانه خوبى نداشتند ،مدام شهرها را غارت مىكردند.
در مجموع ايالت و عشاير يكى از علل عق ماندگى اقتصاد ايران بودند.
ب :روستائيان زمينكار
 . 1سوداگران شهرى كه در شر ورشكستگى بودنـد و تمـايلى بـهسـرمايهگـذارى
صنعتى نداشتند و تمامى سرمايه خود را صر خريد يا رهـن امـالك خالصـه ،فـرو
محصوالت اروپايى و صدور ترياك ،پشم ،كتيرا و ابريشم مىكردند.
 .9فقرای شهرى يا قشرهاى ماقبل پرولتر
اين قشر شامل دستفروشان ،عملهها ،حماالن ،سقاها ،شاگردان دكـانهـا و شـاگردان
كارگاههاى پيشهورى بودند كه در زير فشار شديد اجتماعى ـ اقتصـادى در حـال خـرد
شــدن بودنــد .در ســوى ديگــر فقــراى شــهرها ،اراذل ،روســپيان ،درويشــان ،قلنــدران،
قدارهبندان ،باجگيران ،معركهگيران و رماالن قرار داشتند.
 .5روحانيون
از قرن نهم بهبعد روزبهروز بر قدرت آنها افزوده شد.
و در سلسله مرات فئودالى جاى ويژهاى پيدا كردند .با استقرار سلسـله صـفويه بـر
قدرت آنها افزوده شد .و با سلسله مراتـ خـود يـ طبقـه آريسـتوكرات را تشـكيل
دادند .بزرگترين روحانى صدر خاصه نام داشت كه در سمت راست شاه مىنشست .و
پس از صدراعظم بزرگترين مقام بود .صدر خاصه را نواب يعنـى نايـ شـاه و نايـ
محمد مىناميدند صدر خاصه در تمام اياالت و شهرستانها معـاونينى داشـت .و حكـام
نمىتوانستند هي حكمى را بدون نظر آنان اجراءِ كنند.
معاون صدر خاصه را صدرالممال مىگفتند .كه در طر چپ شاه مـىنشسـت .و
رياست و حاكم مدنى و شرعى را داشت .كه خود نيـز معـاونينى داشـت بـهنـام نايـ
صدارت .صدرالممال رياست محاكم مدنى و شرعى را بهعهده داشت.
آخوند يا شي االسالم يا عالم طراز اول:
بزرگترين صاح منص امور شرعى و مدنى بود و بهدعـاوى مـردم و ادارة امـور
شرعى مشغول بود .و حقوق خود را ساليانه از شاه دريافت مىكرد.
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مأمور رسيدگى بهدعاوى مـدنى و

قاضى :پس از شي االسالم دومين صاح
شرعى بود.
پيشنماز و امام جماعت :كه تشريفات نماز در اعياد رسمى و تشـريفات عروسـى را
انجام مىداد .عالوه بر آن علوم معقول و منقول را تدريس مىكرد .در مراسـم مـذهبى ـ
سخنرانى مذهبى مىكرد.
ماليان فقير و مسئلهگويان ـ طالب فقير علوم دينى بودند كه خارج از سلسله مرات
اشرافى طبقه روحانى بودند.
 .1روشنفكران

«انواع مالياتى كه از روستائيان گرفته مىشد»
 .0كار اجبارى و مجانى براى ساختن كا ها ،قنوات و تأسيسات آبيارى
 .1ماليات جهت عبور قشون دولتى
 .1ماليات جهت سفرا خارجى و درباريان
 .9ماليات براى ازدواج افراد خاندان سلطنت
 .5ماليات براى مخارج مأموران حكومت
 .1تأمين هزينه اتراق قشون دولتى و پي هاى دولتى در خانه روستائيان
 .7پرداخت

0
1

محصول ديم (اراضى بدون آب) و
0

1

0
1

محصول زمينهاى آبى

 .8بهره مالكانه كه شامل جنس و پول نقدى مىشد.
1
1
 .1تأمين هزينه حمل سهميه خان بهانبار يا بهبازار
 .01خريد اجبارى سهم ارباب در صورت فرو نرفتن سهم ارباب
 .00تأمين هزينه نگهدارى اس هاى مال
 .01تهيه وسايل سوخت ارباب
 .01حمل رايگان نامه بين چاپارخانهها
 .09تأمين غذاى كوچنشينان هنگام زمستان
 .05خدمت سربازى براى دولت و مال
 .01تأمين هزينه و آذوقه و اس و اسلحه بهازاى هر  15خانوار
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 .07تأمين هزينه شكارخان
 .08پرداخت جريمههاى مختلف توس خان

انواع مالكيت
 .0امالك شاه و درباريان
 .1امالك خالصه يا دولتى
 .1امالك موقوفه
 . 9امالك اربابى كه صاحبان آن اشرا
روحانيون بودند.

شهرنشين و مالكـان شهرنشـين بازرگانـان و

علل رشدنايافتگى بورژوازى ملى
بورژوازى ملى بهعلت ضعف تاريخى كه داشت نتوانست رسالت تاريخى خود را ايفـاءِ
كند و با متحقق كردن شعارهاى انقـالب مشـروطه آزادى سياسـى و اقتصـادى را بـراى
خود و ديگران فراهم آورد.
اما اين ضعف تاريخى علل مشخصى دارد كه اساسىترين آنها بهقرار زير است:
 .0هجوم اقوام وحشى بهايران
 .1جنگهاى داخلى
 .1هجوم غرب استعمارگر

 .1هجوم اقوام وحشى
ايران از ديرباز از طر غرب و شمال و بهويژه شرق مورد تهاجم قبايل بيابانگرد بـوده
است بيشترين حمالت از شرق توس تركان غز ،قوريان ،قـرهخطـايى و مغـوالن بـوده
است اسكيتها ،آالنها ،هونها ،رومىها ،يونانىها ،ازب هـا ،عـربهـا و عًمـانىهـا و
ديگر قبايل و قومهايى بودهاند كه ايران را در مقاطع مختلف مورد تهاجم قرار دادهاند.
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اثرات اين هجومها
 .0ويرانى شهرها و روستاها
 .1ويرانى تأسيسات آبيارى و شاهرگ حياتى سرزمينهاى خش (كمآب)
 .1كشتار جمعيت و امحاءِ دستهجمعى مردم
 .9تصر و تسل سرزمينهاى كشاورزى ،مراتع ،تأسيسات آبيارى و كليه منابع ثروت
 .5برانداختن حكومت قبلى و تشكيل حكومت جديد
 . 1سقوط توليد كشاورزى (در نتيجه ويرانى روسـتاها ،خرابـى تأسيسـات آبيـارى و
وسايل كشاورزى و كشتار كشاورزان)
 .7كاهش سطح توليد كااليى بهعلت:
تخري شهرها ،كشتار توليدكنندگان ،خراب شدن كارگاهها و اسير شـدن پيشـهوران
و صنعتگران و انتقال آنها بهكشور مهاجم
 .8خالى شدن روستاها از زارعين و شهرها از بازرگانان و پيشهوران
 .1جايگزين شدن زندگى عشيرهاى و چادرنشينى بهجاى زندگى شهرى و روستايى
 .01ساكن شدن رؤساى عشاير و قبايل در شـهرها و تسـل آنهـا بـر پيشـهوران و
بازرگانان و شركت آنها در امور بازرگانى و توليدى و انواع فشارهاى مالياتى و سياسى
و عدم امنيت اقتصادى كه مانع پيشرفت اقتصاد شهرى و توسعه شهرها و روسـتاها شـد
و از رشد و تقويت و تشكل طبقه پيشهور و بازرگان ممانعت بهعمل آورد.
 .00پا نگرفتن ي طبقه اشرا با اصل و نس همراه با ارز ها و فرهنگ اشـرافى
كه علت آن كشتار مكرر اشرا بهدست مهاجمان و دست بهدست شدن مدام زمـينهـا
بين خانها بود.

 .2جنگهاى داخلى
 . 0عصر صفويه كـه از نظـر تـاريخى مصـاد اسـت بـا پيـدايش و رشـد و گسـتر
بورژوازى در اروپا ،ايران درگير جنگهاى خارجى و بىوقفـه در گيـرودار جنـگهـاى
داخلى است .از هجوم اشر افغان به اصفهان گرفتـه (افغانسـتان در آن روزگـار جـزء
ايران بود و هجوم اشر بهعنوان ي درگيرى داخلى تلقى مىشد) كه منجر بـهسـقوط
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صفويه شد تا حكومت محمود و بعد به قدرت رسيدن نادر و درگيرىهاى بعد از مـرگ
نادر و آمدن خان زند (وكيـلالرعايـا) ،كريمخـان ،و بعـد مـرگ او و درگيـرىهـا بـين
بازماندگان او تا جنگهاى داخلى زنديه و خواجه قاجار (آقا محمدخان) تا بهآخر ايـران
درگيرى جنگهاى داخلى بود كه اثرات آن چيزى شبيه هجوم بهقبايل وحشى بود.

 .3هجوم استعمار
هجوم غرب استعمارگر براى اقتصاد ايران بهتعبيرى مخربتر از هجوم مغولها بود .كـه
در اين هجوم زمينهاى حاصلخيزى از ايران جدا شد (شهرهاى جـدا شـده در قـرارداد
0

گلستان و تركمانچاى كه چيزى نزدي به از خاك ايران جدا شـد و افغانسـتان كـه
1
توس انگليس از دست رفت) و يا منجر بهورشكسته شدن صـنايع داخلـى شـد هجـوم
غرب با حكومت شاه عباس همزمان بود .و از آنجـا كـه اقتـدار و اسـتبداد شـاه عبـاس
اساس و ريشه استوار اقتصادى نداشت .با مرگ او ايران بـهدسـت افاغنـه افتـاد ادبـار و
جنگهاى داخلى و از بين رفتن انباشت سرمايه و آسي جدى بهنيروهاى مولـد ،يعنـى
دو پايه بنيادين براى بنياد نهادن صنعت ،ريشه سرمايهدارى در ايـران را خشـكاند .شـاه
عباس در مدت حكومتا تمام مخالفان خود را سركوب كرد .اما ساخت اقتصـادى و
اجتماعى و سياسى ايران اجازه نمىداد كه اقتدار حكومت مركزى ادامه يابد.
خوانين و مالكين قدرتمند در موضع خود باقى ماندنـد .ايـالت و عشـاير بـهسـياق
سابق زندگى توأم با جنگ و غارت زندگى كردند.

زمينههاى رشد بورژوازى در دوران صفوى
در سايه آرامش و امنيت ايجاد شده در دوران صـفويه توليـدات كشـاورزى و دامـدارى
درحال توسعه بود.
صادرات انواع محصوالت كشاورزى و دامدارى ادامـه داشـت .كارگـاههـاى دسـتى
درحال گستر بودند .پيشهورى رونق گرفته بود .بازرگانى داخلى و خـارجى در حـال
بس بود .شهرهايى مانند اصفهان ،تبريز ،قزوين و مشهد با رونـق اقتصـاد سـرمايهدارى
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بزرگ و پُرجمعيت شده بودند .شراي بهطور كلـى بـراى توسـعه اقتصـاد سـرمايهدارى
آماده بود.

يك اگر تاريخى
اگر اقتدار حكومت صفوى ادامه مىيافت و اگر هجوم استعمار آغاز نشـده بـود .امكـان
آن بود كه بورژوازى ايران به آن حدى از قدرت اقتصادى و سياسـى برسـد كـه بتوانـد
موقعيت خود را در برابر دشمنهاى داخلى و خارجى حفظ كند و يا الاقـل نـابودىا
بدين شكل سهل و ساده نباشد.

علل پيروزى غرب
 .0هجوم غرب به ايران همزمان است با توسعه صـنايع دسـتى و مانوفـاكتورى و رونـق
بازرگانى و رشد بورژوازى در اروپا.
 .1بورژوازى در غرب در جهـت كسـ آزادىهـاى سياسـى و اسـتقرار حكومـت
پارلمان و امحاءِ استبداد فردى و قدرت سياسى فئودالها بهپيروزى رسيده بود.
 .1غرب توانسته بود قدرتهاى محلى را از بين ببرد و حكومتى مركزى و قدرتمنـد
تحت نام ميهن ايجاد كند.
 . 9تشكيل ارتش نوين با اسلحه جديد و كادر افسران ثابت و سربازان وظيفه
و دهها دليل عمده ديگر از اين دست غرب را نيرومند كرده بودند.

علل شكست ما
در همان حال كه اروپا با تغييرات فـوق در حـال توسـعه و بازسـازى خـود بـود .نظـام
فئودال ايران در ركود و اضمحالل اقتصادى ،فرهنگى و اخالقى بهسر مىبرد
قدرت سياسـى در اختيـار شـاهان مسـتبد و خـوانين و مالكـين بـود .بازرگانـان و
پيشهوران و كشاورزان و رعايا از قدرت سياسى محروم بودند.
تال هاى دولتهاى صفويه ،افشار و زند براى وحدت ملى بهجايى نرسيد ،و سـپاه
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نامنظم و بدون آموز كه به اسلحه سرد مجهز بود ياراى مقابلـه بـا ارتـش مسـلح بـه
سالح گرم و آموز ديده استعمار را نداشت.
هجوم غرب ،بهاقتصاد جديد سرمايهدارى آنها مربوط مىشد و رهبران ايرانـى از ايـن
نظام جديد و مبانى اقتصادى ،سياسى و فرهنگى آن شناخت و درك درستى نداشتند.
غرب هر روز با توسعه اقتصادىا بهتجارب و علوم جديد دست پيدا مىكرد و از
اين علوم در زمينههاى اقتصادى ،سياسى و نظامى بهـره مـىجُسـت .و از ايـن رهگـذر
بهفرهنگ و اخالقيات جديدى دست مىيافت.
اين فرهنگ و اخالقيات و خصوصيات اجتماعى از نسلى بهنسل ديگر آمـوز داده
مىشد و هر نسل توانايى اداره جامعه جديد را مىيافت.
براى غرب شناخت پديدهها ضرورى بود و مىدانست كـه شـيوه شـناخت چگونـه
است و چگونه آنرا آموز داد.
غرب بر بستر چنين زمينهاى شرق را شناخت و راههاى نفوذ و فتح آنرا پيـدا كـرد.
در حالىكه ايرانيان غرب را نمىشناختند .و اين شناخت براى آنان ضرورت نبـود و راه
ورود بهچنين شناختى را نمىدانستند .و امكانات آنرا نيز نداشتند.
شناســايى غــرب در اواخــر حكومــت قاجاريــه اســلحههــاى آتشــين و نظاميــان
آموز ديدها خالصه مىشد و حكومتهاى وقت تنها بـهفكـر اسـتفاده از اسـلحه و
آموز نظامى بودند .و دركى از مبانى اقتصادى ،سياسى ،فرهنگـى و اجتمـاعى كـه آن
سالح و ارتش نوين را بهوجود آورده بودند نداشتند.
هجوم غرب در ابتدا در پوشش هيئتهاى بازرگانى بود ،غرب راه خود را از طريـق
قراردادهاى اقتصادى باز كرد.
گمركات جنوب دست انگليس و شمال دست روسها بود .بنادر جنـوب در اختيـار
انگليس و شمال در اختيار روسها بود .بان ها و معادن و نيروى نظامى بههمين سياق.
غرب تنها زمانى از پيروزى نظامى سود مىبرد كه ضرورت بود ضـرورتى كـه بـهموقـع
خود كارگر بود.
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ايالت و استعمار
را سـركوب كـرد .و بعـد آنهـا را

انگليس ابتدا ايالت و عشاير مبارز و اسـتقاللطلـ
بهخدمت خود در آورد.
از قدرت خوانين ايالت كاسته شد .و آنها تنها به اشاره اربابان خود قادر بههجوم و
غارت بودند .و آنهم زمانى كه غرب تصميم داشت حكومت مركزى را تيعيف كند.
آشوب عشاير و قبايل افغان و بلوچ در زمان اميركبير از اين دست است .در انقـالب
مشروطه نيز عشاير متحد انگليس حـامى مشـروطه و عشـاير متحـد روسـيه حـامى
استبداد بودند.

خفه شدن در نطفه
بورژوازى ملى ايران كه در زمان صفويه در جهت رشد و توسعه پيش مىرفت ،يكبـاره
با هجوم سرمايه خارجى روبهرو شد.
 .0انگلستان نخست بهسازماندهى بازرگانى ايران بهسود خويش همت گماشت.
شناسايى محصوالت كشاورزى دامى ،صنايع دستى ،كاالهاى صـنعتى در هـر گوشـه
كشور ،خريد و فرو و محل آنها بهداخل و خارج از كشور توس بازرگانان انگليس.
 .1نابود شدن صنايع رقي مًل پارچهبافى دررقابت با توليدات انگليسى درمدتى كوتاه
 .1بهوجود آمدن بورژوازى دالل (كمپرادور)
استعمارگران براى فرو كاالها و محصوالت خود ،خريد محصوالت داخلى ،ايجاد
سرمايهگذارى دادن وام ،بهجز دولت نياز بهافراد و شركتهاى طر معامله داشت .ايـن
نياز منجر بهرشد و تولد بورژوازى دالل شد.
 .9انگليس و روسيه نهتنها در رشتههاى صنعتى در ايران سرمايهگذارى نكردند بلكـه
بــهوســيله عوامــل خــود اجــازه ندادنــد ســرمايهداران ملــى در ايـن بخــش زيــر بنــايى
سرمايهگذارى كنند.
 .5وامهاى خارجى تنها صر مسافرتهاى تفريحى شاه و درباريان شد .و دينـارى
از آن در جهت سرمايهگذارى صنعتى بهكار نرفت.
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 .1تنها سرمايهگذارى خارجى بهصنعت نفت محدود شـد .كـه تمـام و كمـال آن در
انحصار انگليس بود.
 .7در سالهاى جنگ اول و بعد در ايران از صنايع پارچهبـافى ،قندسـازى ،كاالهـاى
مصرفى و ساختمانى خبرى نيست.
 .8راهآهن و راه شوسه و آسفالته و شاهرگهاى اقتصادى نيز در محاق فراموشى.
 .1كارگاههاى دستى و پيشهورى در چند شهر بزرگ شـامل چنـد كارگـاه ،و دكـان
پارچهبافى و كفشدوزى و آهنگرى و مسگرى و نجارى و نانوايى است آنهـم در حـد
توليد محلى.
 .01صادرات محدود بهفر  ،چند قلم محصوالت كشاورزى ،دامى وگياهی و ادويه بود.

حزب
مدخل
براى ورود بهمبارزه سياسى و بررسى تاري مبارزات سياسى كه در واقع مبارزه احـزاب
و دستجات با يكديگر است .نخست بايد دانست حزب ،گروه ،دسته و فرقه چيست.
هرچند در ايران ابتدا ( Partyحزب) بهفرقه ترجمه شد .و مراد از فرقه همـان پـارتى
انگليسى و غرب بود .بعدها فرقه جاى خود را بهحزب داد .با ايـنهمـه حـزب و فرقـه
دري راستا از نظر معناى دقيق نيستند.
بههر حال براى بررسى حزب ابتدا بايد از تعريف حزب شـروع كـرد .امـا در مـورد
تعريف حزب ما با ي تعريف واحد روبهرو نيستيم .هر كـس براسـاس منـافع طبقـاتى
خود تعريف خاصى از حزب مىدهد.

تعريف حزب
 .0حزب واژهاى غربى است بهمعناى گروه و دسته ،اما مراد از حزب واژه غربى  Partyاست.
 .1حزب ،جناح متحرك و پيشرو و آگاه ي طبقه اجتماعى اسـت بنـابراين تعريـف
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طبقه را در بر نمىگيـرد،

اصطالح «حزب ـ طبقه» مصداق ندارد .و حزب تمام افراد ي
حزب در واقع جناح پيشرو ي طبقه است.
 .1گروهى از افراد مملكت كه در اطرا ي دكترين گرد مىآيند.
 .9حزب ي گروه از افراد ي مملكت است كه دور ي ديسيپلين گرد آمدهاند.
 .5حزب سازمان نبرد ي طبقه عليه طبقه ديگر است.
 .1حزب تشكيالتى است سياسى مبين منافع ي طبقه
 .7حزب ي گروه ايدئولوژي است .اجتماعى از انسانها كه بـه دكتـرين سياسـى
واحدى عقيده دارند (بنژامين كنستان سال )0801
 .8حزب بهگروهى همفكر و همگرا اطالق مىشود كه بـهوسـيله سـازمانى متشـكل
براى تأمين امورات خود و بهمنظور كس قدرت تبليغ و مبارزه مىكند.
 . 1بخش پيشرفته و آگاه ي طبقه اجتماعى كه براى تأمين منافع طبقـاتى و رسـيدن
بهحكومت و اجراى مرام خود با ي نظام معين مبارزه كرده و طبقه بهخصوصـى را كـه
اين حزب نماينده آن است در كشمكشهاى اجتماعى رهبرى مىكند.
 .01حزب گروهى سياسى است كه با عنوان رسمى شـناخته مـىشـود و مـىتوانـد
كانديداى خود را براى سمتهاى دولتى منتخ كند.
 .00احزاب گروههاى بنيان يافته ،منظم و مرتبى هستند كه براى مبارزه در راه قدرت
ساخته شدهاند و منافع و هد هاى نيروهاى اجتماعى گوناگون را (طبقـات ،واحـدهاى
محلى ،دستههاى نژادى ،جماعاتى داراى منافع خاص) بيان مىكند.
 .01حزب عبارتست از سـازمان اجتمـاعى متشـكل داراى جهـانبينـى ،ايـدئولوژى،
فلسفه تاري  ،نظام اجتمـاعى ايـدهآل ،پايگـاه طبقـاتى ،جهـتگيـرى طبقـاتى ،رهبـرى
اجتماعى ،فلسفه سياسى ،جهتگيرى سياسى ،استراتژى و تاكتي مبارزه و آرمـانى كـه
مىخواهد وضع موجود را در انسان ،جامعه يا ملت يا طبقـهاى خـاص (جهـانى ،ملـى،
طبقاتى) تغيير دهد و وضع مطلوب را جانشين آن سازد.
 .01حزب اجتماع روشنفكران و طبقه برگزيده اجتماعى كه مانند دايره در بين تمـام
نهيتهاى كارگرى قرار گرفتهاند ،ولى هميشه از طبقه كارگر مشخصتر هستند.
 .09حزب سازمان انقالبيون حرفهاى است كه بهفعاليت انقالبى اشتغال دارنـد .اينـان
شيوه مخفىكارى و مبارزه با پليس را بهخوبى فرا گرفتهاند.
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 .05حزب نتيجه عادى (بدون تال ) كشمكش طبقاتى است.
 . 01يكى از حقوق طبيعى هر انسان آن است كه بتواند با انسانهاى ديگـر كـه بـا او
همفكر و همهدفند همكارى نزدي داشته باشد تا با هم بهصورت يـ گـروه سـازمان
يافته در آيند و با رعايت موازين كه در مورد آزادى بيـان و تبليـغ گفتـه شـد بـه تبليـغ
نظرات خود يا فعاليتهاى اجتماعى ديگر بپردازند.
 .07حزب سياسى عبارتست از قسمت پيشرفته و فهميده يـ طبقـه اجتمـاعى كـه
براى تأمين منافع طبقاتى و رسيدن بهحكومـت و اجـراى مـرام خـود بـراى يـ نظـام
اجتماعى معين مبارزه كرده و طبقه بهخصوصـى را كـه ايـن حـزب نماينـده آنسـت در
كشمكشهاى اجتماعى رهبرى مىكند.
 .08گروهى سازمان يافته كه براى كس قدرت سياسـى و تحقـق اهـدا مـادى و
غيرمادى خود مبارزه مىكنند.
 .01حزب عبارتست از گروهى از افراد كه بهمنظور كس قدرت سياسـى و تحقـق
آرمانهاى خود سازمان يافتهاند.

جمعبندى
با نگاهى به  01تعريف داده شده از حزب مىتوان دريافت كه تعريف مانع و جـامعى از
حزب نداريم كه مورد قبول همه باشد .اما در ايـن  01تعريـف بـا چنـد وجـه اشـتراك
روبهروئيم.
 .0سازمان و تشكيالت .1 ،ايدئولوژى واحد .1 ،برگزيدگان و نخبـههـا و  .9كسـ
قدرت سياسى
نخبهگان سياسى ي طبقه كه با يـ ايـدئولوژى در يـ تشـكيالت بـراى كسـ
قدرت سياسى متشكل مىشوند.

پيشينه تاريخى و تشابه اسمى
در نظامهاى باستان گروههـايى را كـه موجـ تقسـيم جمهـورىهـا مـىشـدند حـزب
مىخواندند و در ايتاليا در عهد رنسانس دستههايى را كه دور افرادى مجتمع مـىشـدند
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حزب مىناميدند .و در دورههاى بعد باشگاههايى را كه محل اجتماع نمايندگان مجـالس
بودند حزب مىگفتند .و همچنين كميتههايى را كه فراهمآورندة مقـدمات انتخابـات بـا
شرط ميزان پرداخت ماليات رأىدهندگان بودند حزب مىناميدند.

اشتراك و اختالف
در برابر چهار گروه فوق ،دستههاى ديگرى هستند كه مرك از سازمانهاى وسيع مردم
كه مبين افكار عمومى در دمكراسىهاى نوين هستند ،اينان نيز حزب ناميده مىشدند.
اين تشابه اسمى نيازمند ي توضيح است.
در ي سو ميان تمامى اين سازمانها يـ وجـه اشـتراك وجـود دارد و آن كسـ
قدرت سياسى و اعمال آن است.
اما از سوى ديگر اين سازمانها از لحاظ كيفيت كـامالو مشـابه هـم نيسـتند .پـس بـا
اشتراك هد و تباين كيفيت روبهرو هستيم.

تاريخ اولين حزب
تاري نخستين حزب بهسال  0851ميالدى بر مىگـردد ( 0110شمسـى) كـه در امريكـا
تشكيل شد .نخستين حزب در ايران  51سال بعد تشكيل مىشود در انقـالب مشـروطه،
فرقه اجتماعيون ـ عاميون.
در آن تاري هي كشورى بهجز امريكا داراى حزب سياسـى بـهمفهـوم نـوين كلمـه
نبود .البته در بسيارى از كشورها مراكزى براى تبادل نظر (باشـگاههـايى جهـت اجتمـاع
مردم انجمنهايى براى بيان انديشهها و يا گروههايى در چارچوب امور پارلمانى) وجود
داشت اما هي ي از اين مجامع بهمعنى خاص حزب نبودند.

علت گسترش احزاب
بهطور كلى گستر احزاب بستگى مستقيم داشت بهتوسـعه دمكراسـى ،يعنـى شـركت
عامه مردم در انتخابات و سهيم شدن آنان در حيات سياسى جامعه.
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هرچه مجامع سياسى بزرگتر شوند و در انجام وظايف خـويش از اسـتقالل بيشـتر
بهرهمند گردند اعياى آن مجامع لزوم متشكل شدن را بيشتر و اهميـت كـار گروهـى و
دستهجمعى صميمانه را بهتر احساس خواهند كرد.
هرچه انتخابات آزاد گستر يابد .متشكل ساختن رأىدهندگان در كميتههايى براى
معرفى كانديداها و تنظيم و ترتي اخذ رأى بيشتر محسوس مىشود.
گرچه پيدايش احزاب با ايجاد گروههاى پارلمانى و كميتههاى انتخابات مرتب است
با وجود اين برخى احزاب داراى ويژگىهايى هستند و تكوين آنها خـارج از حسـاب
دورههاى پارلمانى و انتخاباتى است و اين امر كيفيت خاصى بهاحزاب مىدهد.
درست همان اتفاقاتى كه در ايران نيفتاد و اين خود نياز بهپاس به دو سفال بنيـادى
زير است:
 .0چرا دمكراسى در ايران توسعه نيافت.
 .1چرا مردم در سرنوشت خود سهيم نشدند.
پاس به اين دو سفال را در بررسى شروع ،اوجگيرى و پيروزى و شكسـت انقـالب
مشروطه خواهيم داد.

مكانيسم كلى تكوين احزاب
در فرانسه در سال  0781در مجلس مفسسان احزاب فرانسوى بهوجود آمدند.
در انگليس انجمنهاى روشنفكرى مًل انجمن فابين ،حزب كارگر ( 0881مـيالدى)
و سنديكاها و احزاب سوسياليست را بهوجود آوردند.
فراماسونرى در فرانسه حزب راديكال فرانسه و در بلژي احزاب آزاديخواه را بنيان
گذاشتند( .نخستين تشكيالت فراماسونرى در ايران فراموشخانه بود كه سركوب شـد و
تشكل هاى بعدى مًـل انجمـن آدميـت از اهـدا اوليـه خـود دور شـدند .در انقـالب
مشروطه از استبداد پشتيبانى كردند .و بعدها زائده سازمانهاى جاسوسى شدند).
كليسا حزب محافظهكار كاتولي بلژي را پايه گذاشت.
در ايتاليا مجامع رزمندگان قديم حزب فاشيست را تأسيس كردند در كانادا ،بان هـا
و مفسسات بزرگ ،مجموعههاى صنعتى ،سنديكاهاى كارفرمايان در سـال  0895حـزب
محافظهكار كانادا را تأسيس كردند.
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گروههاى مخفى نيز با رفع ممنوعيت در بسيارى از كشورها بهحزب تبـديل شـدند.
در نهيت مقاومت فرانسه،
در عدهاى ديگر از كشورها دستههاى پارلمانى دست به ايجاد كميتـههـاى انتخابـاتى
زدند كه ارتباط دائمى بين كميتهها و دستههاى پارلمـانى در نهايـت منجـر بـه تأسـيس
حزب شد.

در ايران
در ايران فراماسونرى در اولين گام سركوب شد و موفق نشد حزب خود را ايجاد كند و
بعدها بهاستبداد گرائيد .از مسير اصـلى خـود منحـر شـد .و بـه زائـده سـازمانهـاى
جاسوسى در آمد روحانيت نيز دست بهتأسيس حزب نزد .و با هر نوع تشكل مخالفـت
كرد .و هر نوع تشكلى را مغاير بااتوريته مذه تلقى كرد.
بان ها و مفسسات مالى نيز آنقدر رشد نكردند تا حزب خود را سازماندهى كننـد.
نبود دمكراسى فراگير نيز بهدستههاى پارلمانى اجازه نداد تا كميتههاى انتخاباتى خـود را
تشكيل بدهند .و از ارتباط دائمى كميتههـاى انتخابـاتى و دسـتههـاى پارلمـانى احـزاب
متولد شوند .تنها روشنفكران سوسيال دمكرات موفق شـدند حـزب خـود را بـهوجـود
بياورنـد ،فرقــه اجتمـاعيون ـ عـاميون ،كــه آنهـا نيــز بـهخــاطر نزديكـى بــا سوســيال
دمكراتهاى روس بهاين مهم دست يافتند.

انواع حزب
 .0احزاب محافظهكار .1 ،احزاب ليبرال .1 ،احزاب سوسياليست و  .9احزاب كمونيست

ويژگى احزاب بورژايى
احزاب محافظهكار و ليبـرال احـزاب بـورژايى تلقـى مـىشـوند .ايـن احـزاب بـا ايـن
مشخصهها تعريف مىشوند.
ـ فعاليت آنها متوجه انتخابات و گروههاى پارلمانى است.
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ـ دستگاه رهبرى آنها در دست نمايندگان مجلس است.
ـ فق بهمسائل سياسى مىپردازند.
ـ دكترين و ايدئولوژى نقش غير مهمى در حزب دارد.
ـ از نظر مالى بهصاحبان امالك ،صنايع و بازرگانان متكى است.
ـ از نظر تشكيالتى متكى بهكميتههاى انتخاباتى كموسعتاند.
ـ درصدد افزايش اعياءِ خود نيستند.
ـ درصدد متشكل كردن گروههاى كًيرى از مردم نيستند.
ـ در صدد گرد آوردن شخصيتها هستند.
ـ قدرت حقيقى دراين احزاب دردست گروههايى است كـه دور ليـدر پارلمـانى
گرد آمدهاند.
ـ پيوستن بهاين احزاب بيشتر بر اساس منافع و عادت است.
ـ مستقل و غير متمركزاند.

ويژگى احزاب سوسياليست
ـ ايدئولوژى در اين احزاب نقش مهمى دارد.
ـ برخال احزاب بورژوايى قلمرو فعاليت حزب از سياسـت بـهمسـائل اقتصـادى،
اجتماعى و خانوادگى نيز گستر مىيابد.
ـ اين احزاب متكى بهسازماندهى تودههاى مردماند.
ـ بودجه آنها متكى به حق عيويت اعياءِ است.
ـ عيويت در اين احزاب همراه با پرداخت حق عيويت است.
ـ در داخل حزب كادر ثابت وجود دارد و دستگاه ادارى سهمى در حزب عمل مىكند.
ـ تربيت سياسى اعياءِ مقام مهمى در كنار فعاليتهاى انتخاباتى دارند.
ـ بهعلت وجود كنگرهها ،كميتهها ،شوراها ،دفاتر و دبيرخانهها و تفكي واقعى قـوا
صفت شخصى و فردى رهبران حزب كاهش مىيابد( .برخال احـزاب بـورژوايى كـه
حزب شخصيتها هستند)
ـ انتخابات حاكم بر همه مراحل حزبى است.
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ـ كميتهها و بخشها و گروههاى كار وسيعترى دارند.

ويژگى احزاب كمونيست
ـ سخنگو و مدافع طبقه كارگر است.
ـ ايدئولوژى در آن نقش مهمى دارد.
ـ از نظر فلسفى خو بين است.
ـ طرفدار مساوات است.
ـ متكى است به سيستم هستههاى حزبى
ـ در اين حزب زندگى سياسى از زندگى خصوصى جدا نيست.
ـ سانتراليسم در آن نقش مهمى دارد در حالىكه در احزاب سوسياليست سانتراليسـم
بهاين حد نيست.
ـ اعمال انيباط شديد است.
ـ اعمال ي سيستم ارتباط عمومى كه حزب را عليه هـر نـوع تشـتت و تفرقـه
حمايت مىكند.
ـ نفوذ كم نمايندگان پارلمان بر حزب (برخال احزاب بورژوايى)
ـ داشتن ويژگى تشكيالتى براى كار در شراي مخفى و علنى
ـ استفاده كردن از اعتصاب جهت نفوذ خواستههاى خود
ـ عيويت در آن تعهدى همه جانبه مىطلبد.

انواع ساخت حزب
 .0ساخت مستقيم .1 ،ساخت غيرمستقيم

ساخت مستقيم حزب
حزب با ساخت مستقيم حزبى است كه افراد بدون وساطت ديگر گروههـاى اجتمـاعى
بهحزب ملحق مىشوند و حق عيويت مىپردازند (حزب سوسياليست فرانسه)
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ساخت غيرمستقيم حزب
حزب با ساخت غيرمستقيم و مستقيما اعيايى ندارد بلكه سنديكاها و اتحاديهها اعياء
حزب محسوب مىشوند .در واقـع حـزب بـهوسـيله سـنديكاها و اتحاديـههـا تشـكيل
مىشود( .حزب كارگر انگليس)
حزب با ساخت غيرمستقيم در واقع نتيجه قدرت سنديكاها در برابر احـزاب اسـت.
در صورتىكه در كشورهايى كه احزاب زودتر از سنديكا شـكل گرفتـه اسـت .سـاخت
احزاب مستقيم است.

عوامل پايه در حزب
اصطالح عوامل پايه مبين حوزههاى تشكيلدهنده سازمان حزب اسـت .عوامـل پايـه را
نبايد با سازمانهاى وابسته و تشكيالتى كه در اطرا حزب هستند و يا با سـازمانهـاى
سمپات (هوادار) حزب اشتباه كرد.
حوزههاى حزبى با سازمان جوانان ،سازمان زنان و گـروههـاى فرهنگـى و ورزشـى
تفاوت دارد.
دراحزاب با ساخت غيرمستقيم ،سنديكاها ،تعاونىها ،اتحاديهها از عوامل پايه هستند.

انواع عوامل پايه
 .0حوزه .1 ،قسمت .1 ،كميته و  .9سازمان چريكى

حوزه (سلول)
حوزه بر پايه حرفهاى و شغلى يا عامل ديگر تشكيل مىشود.
حوزه نخستين واحد اجتماع هممسلكان است كه در ي محل كار مىكنند مانند:
حوزههاى مربوط بهكارخانه ،حوزههاى مربوط بهكارگاه و حوزههاى مربوط بهكارمندان
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اقامتگاه و محل سكونت و منزل اعياى حوزه اهميت ندارد .در احـزاب كمونيسـت
براى تشكيل ي حوزه وجود حداقل  1عيو ضرورت دارد.

انواع حوزه
 .0حوزههاى محل
 .1حوزههاى واحدهاى شغلى
 .1حوزههاى متشكل از افراد صـاح مشـاغل مختلـف مًـل پيشـهوران ،پزشـكان،
وكالى دادگسترى ،بازرگانان ،كشاورزان و صاحبان صنايع

اهداف احزاب
 .0كسـ قدرت سـياسـى .1 ،تعميم ايـدئولوژى حزب .1 ،سـاختـن جـامعه مطلـوب،
 .9تأمين وحدت ملى .5 ،كس استقالل و  .1ارتقاءِ فرهنگ سياسى جامعه
كس قدرت سياسى مهمترين هد هر حزبى اسـت .بـدون چنـين هـدفى حـزب
فلسفه وجودىا را از دست مىدهد و بهي اتحاديه صنفى و انجمنى فرهنگى تبـديل
مىشود .بعيى كس كرسىهاى بيشتر درمجلس را جزء اهدا حزب قلمداد مىكننـد.
كس كرسىهاى پارلمانى در واقع بخشى استراتژى كس قدرت سياسى است.
در حكومتهاى استبدادى كه احزاب غيرقانونى هستند و اجازه شركت در انتخابات
را ندارند اين پارامتر از اهدا حزب حـذ مـىشـود و اگـر حـزب اجـازه پيـدا كنـد
درچنين حكومتهايى در انتخابات شركت كند .بهعلت ماهيت ارتجـاعى و ضـدانقالبى
مجلس نگاهش به انتخابات مجلس اسـتفاده از يـ تريبـون بـراى افشـاء ماهيـت ضـد
انقالبى رژيم است.
بههر حال سه پارامتر اول جزء اهدا اصلى حـزب اسـت .امـا سـه پـارامتر بعـدى
ممكن است براى و بعيى احزاب مطرح باشد و براى بعيى ديگر مطرح نباشـد .مـًالو
كس استقالل براى حزبى مطرح است كه در كشورهاى مستعمره فعاليت مىكنند.
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كاركرد احزاب
حزب در زمانها و مكانهاى مختلف كاركردهاى متفاوتى مىتواند داشته باشد كـه اهـم
آن بهقرار زير است:
 .0توسعۀ دمكراسى و سهيم كردن مردم در انتخابات پارلمانى
 .1جل آرا و مشاركت مردم در انتخابات
 .1سازمان دادن بهتودههاى بىشكل و پراكنده
 .9آموز سياسى تودهها
 .5سازماندهى كردن اتحاديههاى كارگرى
 .1گستر فعاليت سياسى در جامعه
 .7سمتوسو دادن بـه سـازمانهـاى دمكراتيـ (جوانـان ،زنـان ،انجمـنهـاى
فرهنگى و ورزشى)
 .8استفاده حداكًر از نيروهاى كيفى در جامعه و جلوگيرى از اتال نيروها
 .1سازمان دادن بهتودهها در پشتيبانى از آرمانهاى پيشاهنگان طبقه
 .01آموز سياسى ،اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگى و اخالقى اعياءِ حزب
 .00تحكيم وحدت ملى
 .01حفظ حقوق اقليتهاى سياسى و اقتصادى
 .01هدايت رفتار مردم در جهت برنامههاى حزب
 .09تحقق وحدت ايدئولوژي (پس از كس قدرت سياسى)

زيانهاى حزب
در برابر كاركردهاى مًبت حزب ،حزب مىتواند كاركردهاى منفى نيز داشته باشد
 .0برپايى رژيمهاى توتاليتر
حزب مىتواند بهابزارى تبديل شود كه عدهاى توس آن بر تمام ارگانهاى مملكـت
تسل يابند و حكومتى استبدادى را برقرار كنند .حكومتهاى توتاليتر با برپـايى نظـامى
ت حزبى بر تمامى ابعاد زندگى مردم مسل مىشوند.
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 .1ديكتاتورى حزبى
نخست سازمان حزب جانشين تمام حزب مـىشـود .بعـد كميتـه مركـزى جانشـين
سازمان حزب و سرانجام رهبر حزب جانشين كميته مركزى مىشود .و با تسل رهبر بر
حزب ،حزب حالت نهادى خود را از دست مىدهد و بهصورت يكى از چند سرچشمه
قدرت رهبرى درمىآيد.
 .1برترى منافع حزب بر منافع جامعه
 .9تشديد اختالفات ملى
حزب درمقاطعى مىتواند با عمده كردن مسائل منطقهاى بهاختالفات ملى دامن بزند.
 .5بزرگ كردن مسائل كوچ و بىاهميت براى استفادههاى حزبى
 .1تبديل جامعه بهگروههاى متخاصم
 .7استفاده از سكوى حزب براى رسيدن بهپستهاى حكومتى ،تفاخر و تبعيض طبقاتى

نمونهها
نمونههاى تاريخى فراوانى است .اما از سه حزب مهم مىتوان نام برد:
 .0حزب نازيسم در آلمان بهرهبرى هيتلر .1 ،حـزب فاشيسـم در ايتاليـا بـهرهبـرى
موسولينى و  .1حزب كمونيست در شوروى بهرهبرى استالين

مؤلفههاى اساسى يك حزب
سه مفلفه اساسى و دو مفلفه فرعى براى حزب وجود دارد.
 .0تشكيالت .1 ،ايدئولوژى .1 ،كس قدرت سياسى .9 ،قـانونى بـودن و  .5مبـارزه
قهرآميز داشتن
حزب در واقع سازمان رزمنده پيشاهنگان يـ طبقـه اسـت .نـه تمـامى طبقـه .كـه
درمبارزه طبقاتى شركت مىجويند و اين مبارزه بر ايـدئولوژى معينـى اسـتوار اسـت .و
درپس اين مبارزه كس قدرت سياسى نهفته است.
پس سه مفلفه تشكيالت ،ايدئولوژى و كس قدرت از مفلفههاى اصلىانـد .عـدهاى
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قانونى بودن را نيز مفلفههاى حزب اضافه مىكننـد .كـه تعريـف حـزب را از جامعيـت
مىاندازد .و نمىتواند جزء مفلفههاى اصلى حزب باشد.
كس قدرت سياسى دير يا زود با مخالفت آشكار و پنهـان طبقـات حـاكم روبـهرو
مىشود و اولين حربه آنها غيرقانونى اعالم كردن حزب است.
عدهاى ديگر مبارزه قهرآميز داشتن را جزء پارامترهايى مىدانند كـه حـزب را از رده
احزاب سياسى خارج مىكند.
شكل مبارزه (مسالمتآميز يا قهرآميز) بـهوضـعيت نيروهـاى متخاصـم و كـارآيى و
پذير جامعه از اين تاكتي ها بستگى دارد و در واقع جـزء تاكتيـ هـا و شـيوههـايى
است كه احزاب در پروسه مبارزات خود ضرورتا بهآنها مىرسند.
شيوههاى مبارزه جزء مفلفههاى اساسى ي حزب نيست.

انگيزههاى ورود بهحزب
 .0براى عدهاى كه پاىبند سنت ،الـزام طبقـاتى ،عـادات خـانوادگى ،محلـی يـا شـغلى
هستند .حزب ي اجتماع است كه فرد خود بهخود و غيرارادى بهآن تعلق دارد.
 .1براى برخى كه مجذوب امتيازات مادىاند يا ذوق كار سياسى دارنـد يـا بـهدنبـال
مسائل اخالقى و عاطفىاند ،حزب ي جامعه است.
 . 1براى روشنفكران حزب ي نظام يا طريقت است كه ورود بهآن ي الزام و يـ
تعهد باطنى است.
 .9خودخواهىها
 .5نياز بهتأئيد
 .1عالقه بهاقدام
 .7نوعى سرگرمى

نكتهاى كليدى
دركشورهاى دموكراتي  ،هر انسانى با يكى از اين  7انگيزه مىتواند عيو ي حزب شود.
( .0حزب بـهمًابه اجتماع .1 ،حزب بـهمًابه جامعه .1 ،حزب بـهمًابه ي طريقـت،
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 .9حزب بهمًابه ي سرگرمى .5 ،حزب بهمًابه ي محل براى مـاجراجويى .1 ،حـزب
بهمًابه پاس بهنوعى تأئيد ديگران .7 ،حزب بهمًابه پاس بهخودخواهىها).
انگيزه بهخودى خود شرط ورود به احـزاب نيسـت .حـزب مـىتوانـد انگيـزههـا را
درپروسه آموز هاى حزب و مبارزات اجتماعى تغيير دهد.
اما در كشورهاى دسپوت كـار سياسـى و عيـويت در يـ حـزب از حـد كـانون
خانوادگى ،صنفى ،فرهنگى ،ورزشى و خيريه خارج اسـت (حـزب بـهمًابـه اجتمـاع و
جامعه) چرا كه كوچ ترين تماس ،نزديكى ،همدلى و يا عيويت در احزاب مىتوانـد
با سختترين عقوبتهاى جسمى ،روحى ،اجتماعى و اقتصادى همراه باشد .از شـكنجه
گرفته تا محروميت از حقوق اجتماعى .و زير اين فشار مرگبار كسـانى مـىتواننـد تـاب
بياورند كه انگيزة ورود آنها بهحزب ارادى و متعالى باشد (حزب بهمًابه ي طريقـت)
در تاري صد ساله احزاب در كشور ما ،كسانى بسيار با اشتباه گرفتن حزب بهمًابه يـ
كانون خانوادگى يا ي انجمن فرهنگى ،ورزشى و خيريه وارد احزاب شدند درپي هاى
تند سياسى گرفتار شدند و هنگامىكه با فشـار خردكننـده عقوبـت عيـويت در حـزب
روبهرو شدند فرو ريخته و براى نجات خود همه چيز و همه كس را فروختند.
اما تمامى اين گناه بهعهده اين افراد نبود .احزاب مفظف بودنـد بـهانگيـزههـا دقـت
كنند .و اعياءِ را توجيه كنند كه بهكجا آمدهاند و چرا .و اگر آدرس را اشتباهى آمدهانـد
بهجاى جمع كردن سياهى لشكر آنهـا را بـهانجمـنهـاى فرهنگـى ،ورزشـى و خيريـه
هدايت كنند.
حزب توده نمونه تاريخى اين اشتباه آمدنها و فروريختنها است.

تقسيمبندى احزاب از نظر انگيزهها
 .1حزب بهمثابه يك اجتماع
احزاب سوسياليست در اوايل قرن بيستم
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 .2حزب بهمثابه يك جامعه
احزاب بورژوايى قرن  01و احزاب ميانهروى كنونى و احزاب امريكايى

 .3حزب بهمثابه طريقت
احزاب كمونيسم ،فاشيسم و نازيسم
احزاب فاشيسم بهجنبههاى معنوى نظام سنتخواهى كهن بـهشـكل افراطـى تكيـه دارنـد
احزاب كمونيسم بهآگاهترين ،شجاعترين ،و مفمنترين افراد طبقه كارگر تكيه دارد.

بيمارىهاى حزبى
انحرا حزب از ضرورتهاى شكلگيـرىا بيمـارىهـاى حزبـى قلمـداد مـىشـود.
مردمى كه براى تحقق جامعه آرمانى بدين نتيجه رسيدند كه براى مبارزه علـم مبـارزه و
سازمان مبارزه الزم است .و اين سازمان نه هد كه خود وسيلهاى براى رسـيدن بـهآن
آرمان و آرزوهاست مىتوانند بر بسترهاى خاص تاريخى ،اجتماعى ،فرهنگى ،اقتصـادى
بهبيمارىهاى حزبى دچار شوند و از رسيدن بههد هاى اصلى باز مانند.

 .1حزب همه چيز
هيوم بيان جالبى دارد مىگويد :برنامه در مرحله دقيق كار حـزب نقـش اساسـى دارد .و
موج مىشود كه افراد پراكنده گرد هم آيند .اما در مرحله بعدى سازمان و تشـكيالت
مهمتر از برنامه مىشود و مقام اول را احراز مىكند.
حزبى كه ي وسيله بود تا تودههاى حزبى را بهسر منزل مقصود برساند .رفته رفتـه
هد مىشود و تبليغات حزبى كمكم هالهاى تقدس دور حزب مىكشـد .حـزب قـادر
مطلق و خطاناپذير و غيرقابل انتقاد مىشود.
حزب متعالى شده ،ديگر در دسترس اعياءِ و هواداران نيست .ايده بهافسانه ،اثبـات
علمى به اعتقاد غيرمنطقى بدل مىشود .و حزبى كه اكنون در ملكوت اعلـى جـا گرفتـه
است و تودههاى حزبى بهخاطر آن جان خود را فدا مىكنند فىحد ذاته هد مىشود.
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 .2حزب بهمثابه مذهب
براى فهم بيشتر اين قييه الزم است با سه مقوله بيشتر آشنا شويم:
 .0اجتماع .1 ،جامعه و  .1طريقت

اجتماع
اجتماع مبين دو ويژگى اساسى است:
 .0دراجتماع ما با همسايگى و مجاورت روبهروئيم .كه اين مجاورت و نزديكى گاهى
الف) جغرافيايى است مًل دهكده و بخش ،ب) گاهى خونى است مًـل خـانواده و
ج) گاهى معنوى است مًل همبستگى انديشهها
 .1فرد بهاجتماع نمىپيوندد ،خود بهخودى و غيرارادى بهآن تعلق دارد.
جامعه

جامعه ي گروه ارادى است فرد بـا تصـميم خـود
عيويت نفع دارد .اين نفع گاهى:
ـ مادى است :مًل سنديكاها و تعاونىها
ـ معنوى است :مًل انجمنهاى خيريه
ـ عاطفى است.

طريقت يا نظام

وارد آن مـىشـود .زيـرا در ايـن

)(Bound

در طريقت مًل جامعه فرد بهاختيار خود به عيـويت آن در مـىآيـد امـا عـالوه بـر
عيويت تعهد نيز مطرح است .تعهد ي عيويت و الحاق كامل است .عيـويت يـ
تعهد محدود است .فق راجع بهي قسمت از فعاليت عيو مىشود تمـام وجـود او را
شامل نمىشود .اما تعهد شامل همه شئون زندگى عيو مىشود .عيويت همـراه تعهـد
ي لزوم باطنى و ي احساس تكليف است.
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وجوه متمايز طريقت
 .0مبتنى بر نفع نيست بر خال جامعه كه عيويت در آن مبتنى بر نفع است.
 .1نيازمند فداكارى ،گذشت و گذشتن است.
 .1مبتنى بر نياز عميق هميشگى بهگذشتن از زندگى فردى ،ادغام فرد در ي
عالىتر است نوعى همخونى معنوى.
 .9مبتنى بر ي شعور باطنى ،ي شور و ي شوق است.
 .5طريقت ي مذه  ،ي نظام معنوى ي همبستگى عاطفى است.

گـروه

تشابه و تباين حزب با مذهب
بين بعيى احزاب و نظامهاى مذهبى تشابهات و تبايناتى وجود دارد.

تشابهات
 .0بر آگاهترين ،شجاعترين ،مفمنترين افراد تكيه مىكند.
 .1در تمام شئون زندگى خود را ملزم بهاخالقيات و تعهدات مىدانند.
 .1بهبرادرى باور دارند.
 .9بهزندگى مادى بىعالقهاند.
 .5بهزندگى سخت توأم با امساك باور دارند.
 .1ديسيپلين شديد را رعايت مىكنند.

اختالفات
بين الزامات اخالقى احزاب و باورهاى اخالقى مذاه نزديكـىهـا و تشـابهاتى يافـت
مىشوند .اما تباين اين اخالقيات از تبيين آنها آغاز مىشود .ي عيو حـزب آگاهانـه
بهاخالقيات حزبى تن مىدهد .در صورتىكه براى ي فرد مفمن مذهبى اين اخالقيـات
جنبهاى ماوراءِالطبيعى دارند.
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نـوع دوم

پذير نخست ،پذير
تعبدى است.
عيويت در احزاب كشورهاى استبدادى ،از حد حزب بـهمًابـه اجتمـاع يـا حـزب
بهمًابه جامعه فراتر مىرود و حزب بهمًابه طريقت در مىآيد.
آگاهترين ،فداكارترين و مفمنترين افراد بهعيويت حزب در مىآيند تـا در زنـدگى
رياضتطلبانه مذهبى از آرمانهاى حزب در سـختتـرين شـراي دفـاع كننـد .حـزب
بردو چنين اعيايى استوار مىماند و بهزندگى خود ادامه مىدهد.
اما اين تعهد همه جانبه در آن زندگى مرتاضانه كه ضرورتهاى زندگى ي رزمنده
حزبى است(در ي رژيم توتاليتر) مىتواند از فرم آگاهانـه و داوطلبانـه بـه يـ آيـين
مذهبى و متعهدانه و كوركورانه بدل شود .حزب بهمًابه مذه در مىآيد.

كيش شخصيت
در احزاب رهبران رسما توس اعياءِ انتخاب مىشوند و رهبر طبق قواعـد دمكراتيـ
داراى نمايندگى اعياء است .اما در احزاب فاشيست رو انتخاب رهبر انتصاب است.

استبداد تشكيالتى
در احزاب فاشيست و شبه فاشيست ،پيشوا يا رهبر ،مرد مـأمور خداونـد اسـت .مـردى
مافوق انسانهاى ديگر بهقول نيچه سوپرمن ،تجلى ذات الهـى اسـت مـردى اسـت كـه
تقدير (سرنوشت آگاه يا حادثهاى كـور) او را در وضـعى قـرار داده اسـت كـه رهبـرى
حزب را بهعهده گيرد.
در اين احزاب دستور رهبر جانشين انتخابات درون حزبى است.

دمكراسى حزبى
در احزاب غيرفاشيست انتخابات از حوزهها آغاز مىشود و بهترتي
 .0نمايندگان حوزهها كنفرانس قسمت را تشكيل مىدهند.

زير ادامه مىيابد:

71

فرقه اجتماعیون ـ عامیون

 .1نمايندگان قسمتها ،كنفرانس فدرال را تشكيل مىدهند.
 .1نمايندگان كنفرانس فدرال ،كنگره ملى را تشكيل مىدهند.
 .9نمايندگان حاضر در كنگره ملى ،كميته مركزى را انتخاب مىكند.
 .5كميته مركزى دبير كل حزب را انتخاب مىكند.

شماى حزب كمونيست
سلسله مرات حزبى در حزب كمونيست با شماى قبلى نزديكىهاى بسيارى دارد.
 .0حوزهها :نمايندگان كنفرانس قسمت را انتخاب مىكند.
 .1كنفرانس قسمت :نمايندگان كنفرانس ايالتى را انتخاب مىكند و كميته قسـمت را
انتخاب مىكند.
 .1كنفرانس ايالت :نمايندگان كنگره را انتخاب مىكند ،كميته فدرال را انتخاب مىكند.
 .9كنگره :كميته مركزى را انتخاب مىكند.
 .5كميته مركزى :دفتر سياسى را انتخاب مىكند.
 .1دفتر سياسى :دبير اول حزب را انتخاب مىكند.
 .7دبيرخانه كل :نيز توس كنگره انتخاب مىشود.
 .8كميسيون نظارت :توس كنگره انتخاب مىشود.
در مواقع اضـطرارى كميتـه فـدرال (ايـالتى) مـىتوانـد بـا موافقـت كميتـه مركـزى
نمايندگانى را براى كنگره انتخاب كند .و يا كنفرانس ملى را فرا بخواند.

ذات اليگارشى رهبران
از آنجايى كه تمامى حزب نمىتواند بهشكل كادر حزبى در آيند .كه تمامى زندگىشـان
در خدمت فعاليت حزبى باشد .عده محدودى بـهشـكل نيروهـاى حرفـهاى بـهخـدمت
حزب در مىآيند .كـه حـزب مسـئول تـأمين زنـدگى آنهاسـت .بـالطبع ايـن افـراد در
پستهاى رهبرى قرار مىگيرند .و اين سرآغاز شكلگيرى پروسهاى است كـه طبقـهاى
از انقالبيون حرفهاى بهوجود مىآيد و اين طبقه در ذات خود نـوعى بوروكراسـى يـا
اليگارشى حزبى را حمل مىكند.
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راه مقابله با اليگارشى حزبى
 .0محدود كردن شركت كادرهاى حزبى در رهبرى حزب
 .1امكان گذراندن دورههاى مختلف حزبى براى تمام افراد

زمينههاى قدرتطلبى رهبران حزبى
تودههاى متشكل شده حزبى ديسيپلينپذير و اطاعتپذيرند .ديسيپلين اطاعت حزبى راز
موفقيتهاى حزبى است .بدون ديسيپلين و اطاعت حزبى ،حزب در گرداب نافرمانىهـا
و انشعابها نابود خواهد شد.
اما اين ديسيپلين و اطاعت آگاهانه حزبى مىتواند بهديسيپلين و اطاعتى كوركورانه و
پادگانى تبديل شود .و رفته رفته از حزب بهنوعى آئين بدل شود آئينى فاشيستى هرچند
كه حزب ،حزبى فاشيستى نيست.
بر زمينه اين بستر ،رهبرى جمعى در حزب ابتدا بهرهبرى مركزيت محدود مىشـود
و آرام آرام مركزيت در وجود رهبـرى خالصـه مـىشـود .و حـزب رفتـه رفتـه منتفـى
مىشود .رهبرى حزب بهقادر مطلق بدل مىشود كه از هر نوع اشتباه مصون است كـالم
و نگاه او مظهر واقعيت مطلق مىشود .و اراده او اراده حزب تلقى مىشود.
كيش شخصيت در همين پروسه شكل مىگيرد.

چند مقوله حزبى
عضو حزب
هر حزبى تعريف و شرايطى براى عيويت دارد كه خاص آن حزب است .مفهوم عيو
حزب با اصطالح پيوستگى و الحاق پيوند دارد.
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شرايط عضويت
 .0فعاليت در يكى از سازمانهاى تابع حزب .1 ،درخواست عيويت و  .1تأييد صفات
اخالقى ،سياسى و اجتماعى كانديداى عيويت توس دو عيو سابقهدار حزب.
درخواست عيويت بههمراه تأييديه بهكميسيون خاص تحقيق فرسـتاده مـىشـود و
مقامات كميسيون تشكيالت در مورد قبول يا رد عيويت تصميم مىگيرند.

وظايف يك عضو
 .0مراعات كردن ديسيپلين حزبى .1 ،تبليغ برنامه و مرامنامـه حزبـى و  .1پرداخـت
حق عيويت

حق عضويت
ـ حق عيويت پايه و اساس تأمين مالى حزب است.
ـ حزب با اين حق عيويتها زندگى مىكند.
ـ حق عيويت متناس با ميزان درآمد هر عيو تعيين مىشود.
ـ پرداخت حق عيويت عالمت وفادارى بهحزب است.

سمپاتها چه كسانى هستند
 .0سمپاتها يا متمايلين حزبى داخل تشكيالت نيستند.
 .1با برنامههاى حزب موافقند و از آنان دفاع مىكنند.
 .1در انتخابات بهكانديداهاى حزب رأى مىدهند.
 .9ممكن است در سازمانهاى جنبى حزب فعال باشند.
 .5بهحزب گاهى كم مالى مىكنند.
 .1بهنفع كانديداهاى حزب تبليغ مىكنند.
 .7مطبوعات حزب را مطالعه مىكنند.
 .8در اجتماعات و تظاهرات حزب شركت مىكنند.
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 .1فعاليتهاى تبليغاتى بهنفع حزب مىكنند.

چرا سمپاتها بهعضويت حزب در نمىآيند
 .0محدوديت شغلى (نظاميان و كارمندان ادارات دولتى) .1 ،نداشتن وقت (كـه مـانع از
انجام تعهـدات حزبـى مـىشـود) .1 ،تـرس از بـهخطـر افتـادن اسـتقالل فـردى ،مًـل
روشنفكران و هنرمندان و  .9عدم توافق ايدئولوژي با حزب .درست است كـه از نظـر
سياسى اين حزب را بر ساير احزاب ترجيح مىدهند .اما بـا تمـامى نظريـات سياسـى و
اقتصادى و فلسفى حزب موافق نيستند .5 .با اين همه سـمپاتهـا پشـت جبهـۀ حزبنـد
براى عيوگيرى كردن هر لحظه امكان دارد ي سمپات بهعيويت حزب در آيد.

سازمانهاى ضميمه حزب
براى متشكل كردن سمپاتهاى حزب مىتوان از سازمانهاى ضميمه استفاده كرد.
 .0انجمن زنـان .1 ،انجمن جوانـان .1 ،سـازمـانهاى ورزشـى .9 ،كلوپهاى ادبى،
 .5مجامع تفريحى و سرگرمى .1 ،سنديكاها .7 ،تعاونىها .8 ،انجمنهاى دوستى بـينالمللـى،
 .1اتحاديههاى زنان خانهدار .01 ،انجمنهاى مستأجرين و  .00انجمنهاى صلح

سلسله مراتب حزبى
 .0سمپاتيزانها .1 ،هواداران .1 ،اعياء حزب .9 ،كادرهاى حزبى و  .5رهبران حزب

يك نكته
بخش قرار گيرند.

در رژيمهاى دمكرات سمپاتيزانها و هواداران حزبى مىتواند در ي
اما در رژيمهاى توتاليتر هواداران حزبى اليههاى نزدي ترى بهحزبند.
برنامه و ايدئولوژى حزب را قبول دارند و در جهت پيشبرد آن فعاليت مـىكننـد از
دادن كم مالى دريغ ندارنـد .و بخشـى از وظـايف اعيـاء را نيـز بـر عهـده دارنـد و
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آمادهاند در هر لحظه بهعيويت حزب در آيند .اما ساخت بسـته و محـدود تشـكيالت
سياسى اجازه نمىدهد كه هواداران وارد حزب شوند.
بيشتر فعاليتهاى حزب بر دو اين افراد است.

كادرهاى حزب
كادرها يا رزمندگان حزبى در واقـع كارمنـدان حـزب هسـتند .كسـانىانـد كـه در اداره
سازمان حزب شركت مسـتقيم دارنـد .و بـهشـكل حرفـهاى و تمـام وقـت در خـدمت
حزباند .زندگى اين افراد توس حزب اداره مىشود.
اين افراد منظماو در اجتماعات حزبى شركت مىكنند.
در پخش دستورات حزب فعاليت مىكنند.
رؤساى حزب نيستند اما از مجريان فرمانهاى رهبرى حزباند.
سازمانهاى درون حزب را ايشان اداره مىكنند.
در انتخابات تعيين رهبرى شركت دارند.

وضعيت يك عضو احزاب بورژوايى
 .0حزب مقام بسيار ضعيفى در زنـدگى او دارد .1 .گـاهى در جلسـات كميتـه شـركت
مىكند .1 .دنبال دستهبندىهاى سياسى محلى و مملكتى مىرود .9 .روزنامههاى حزبش
را گاهى مىخواند .5 .راجع بهكانديـدا شـدن و اختالفـات مربـوط بـهانتخابـات آينـده
نظرياتى دارد .1 .گاهى درسازمانهاى ضميمه حزب كه فعاليت خيلى زيـادى الزم نـدارد،
عيو است .7 .چند ساعت از وقت خود را بهحزب اختصاص مـىدهـد .8 .زنـدگى او
درتحت تأثير حزب نيست .1 .شركت در فعاليتهاى حزبى ذات منحصرا سياسـى دارد
و از اين حد تجاوز نمىكند.

وضعيت يك عضو احزاب انقالبى
 .0تمام زندگى در تحت تأثير فعاليتهـاى حـزب اسـت .1 ،در محـل كـار بـهفعاليـت
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حزبىا ادامه مىدهد .1 ،روزنامههاى حزب و روزنامههاى يوميه را مىخواند و تفسير
مىكند .9 .تمامى وقت او در اجتماعات حزبى مىگذرد .5 .حزب در زندگى شخص او
نيز رسو دارد .1 .تفكيكى بين زندگى سياسى و خصوصى او نيست .7 .سعى مـىكنـد
همسر و فرزندان خود را در سازمانهاى ضميمه حزب عيو كند.

گروههاى فشار
گروههاى فشار يا گروههاى ذىنفوذ با اين پارامترها مشخص مىشوند:
 .0قصد كس مستقيم قدرت يا شركت در آن را ندارند.
 .1از طبقات حاكم بهشمار مىروند ولى جزء هيئت حاكمه نيستند.
 .1براى اهدا و منافع طبقاتى و صنفى خود اعمال فشار مىكنند.
 .9حكومتهاى پنهان و غيررسمىاند.
 .5با نفوذ در سازمانهاى حكومتى خواستهاى خود را بهشكل قانونى و ابر قانونى
پيش مىبرند.
 .1اساسىترين فعاليتشان نفوذ بر قدرت است.

گروه حمله
نظـامى

اين سازمانهاى ارتشهاى خصوصى هستند ،اعيـاءِ ايـن سـازمانهـا بـهرو
متشكل مىشوند و تابع همان ديسيپلين ارتش هستند.
مىتوانند انيفورم بپوشند ،با نظم و انيباط رژه بروند و بـا سـالح بجنگنـد و پيكـار
بدنى كنند.
گروه حمله ابداع فاشيستهاست كه با دكترين فاشيستى سورل و موراس و پاركو و
با لزوم اعمال زور براى تحصيل و حفظ قدرت انطباق دارد.
گروه حمله از ابزار كار بورژوازى و طبقات متوس است ،براى جلوگيرى از تسـل
احزاب چپ.
اين گروه نخستين بار در آلمـان بـراى حملـه بـهتشـكلهـاى حـزب كمونيسـت و
سوسياليست آلمان سازماندهى شد.
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سازماندهى گروه حمله

 .0جوخه = گروه حمله متشـكل از 01ـ 9نفر .1 ،قسـمت = گروه حمله متشـكل از 1ـ 1جوخـه،
 .1گروهان = گروه حمله متشكل از  9قسمت .9 ،گـردان = گـروه حملـه متشـكل از 1
گروهان .5 ،هنگ = گروه حملـه متشـكل از 5ــ 1گـردان .1 ،بريگـارد = گـروه حملـه
متشكل از  1هنگ و  .7ديويزيون = گروه حمله متشكل از 7ـ 9بريگارد
فاشيستهاى آلمان را به  10منطقه تقسيم كرده بودند .و هر منطقـه يـ ديويزيـون
داشت .اگر ديويزيون  11,111نفر باشد براى كل آلمان  0,111,111نفر سازماندهى شده
بود تا بهراحتى بتوانند مخالفين را سركوب كنند.

سازمان اتحاديه رزمندگان جبهه سرخ
حزب كمونيست آلمان براى مقابلـه بـا گـروههـاى حملـه فاشيسـتى اقـدام بـهتشـكيل
گروههاى رزمندگان كردند .اين گروهها مسئول حفظ نظـم در اجتماعـات و حمايـت از
سخنرانان و افراد حزبى بودند.

سازماندهى رزمندگان

منطقه .1 ،بخـش = متشــكل از  9گـروه و

 .0گروه = متشـكل از 8ـ 5نفر ،سـاكن ي
 .1گروه رفقا = متشكل از  1بخش
هيتلر در آلمان و موسولينى در ايتاليـا توسـ گـروههـاى حملـه توانسـتند احـزاب
كمونيست و سوسياليست را از صحنه خارج كنند و با سـركوب بقيـه قـدرت بالمنـازع
آلمان و ايتاليا شوند.

يك نكته تاريخى
سازمان دهى گروه حمله گرچه ي

آلمان و ايتاليا از بين نرفت.

ابداع فاشيستى بود .اما با از بـين رفـتن فاشيسـم در
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در زمانها و مكانهاى ديگر اين شيوه مورد استفاده قرار گرفت .متينگهاى سياسـى
بههم زده شد .فعالين سياسى ربوده و كشته شدند و مـردم مـورد حملـه و تهديـد قـرار
گرفتند .و مردم مرعوب شده صحنه سياست را خالى كردند.
عدهاى بر اين باور بودند كه راه مقابله با گروههاى حمله افشـاگرى اسـت .ايـنكـار
انجام شد .اما نتيجه مطلوب نداد .تشكيل گروههاى رزمنده تاكتي مناسـبى بـود كـه از
مرعوب شدن مردم و سمپاتها جلوگيرى بهعمل مـىآورد .و گـروههـاى حملـه را در
اقداماتشان محدود مىكرد.

علت پايدارى احزاب در اروپا
پايدارى احزاب در اروپا نسبت مستقيم با دمكراسى و توسعه دمكراسى در اروپا دارد.
نمىشود شعار شركت مـردم در سرنوشـت خـود را داد امـا مـردم را از شـركت در
سازمانهاى سياسى باز داشت.
هر قدر مردم سياسىتر شوند احساس تشكل و كار گروهى و سـازمان يافتـه بيشـتر
خود را نشان مىدهد.
پس بايد براى بررسى علل پايـدارى احـزاب در اروپـا پروسـه شـكلگيـرى تـاريخى
دمكراسى را بررسى كرد .و نشان داد كه چه تفاوتى در:
 .0ساخت اقتصادى .1 ،ساخت سياسى و  .1ساخت فرهنگى
اروپا بود كه آنها به دمكراسى رسيدند و ما نرسيديم.

علل حاشيهاى
بررسىهايى از اين دست كه علل ناپايداری احزاب در ايران:
 .0وارداتى بودن انديشهها .1 ،چپروى و نشناختن محي بومى و  .1وابستگى
و مواردى ديگر است .نشناختن موانع مهم دمكراسى در ايران است.
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موانع مهم دمكراسى در ايران
 .0استبداد سياسى و  .1استبداد مذهبى
براى بررسى استبداد سياسى بايد از ساخت اقتصادى شروع كرد .و ديد كـه سـاخت
اقتصادى ايران چه ويژگى داشت كه استبداد سياسى در ايران ماندگار شد.
در مورد استبداد مذهبى نيز بايد دست بهي بررسى تـاريخى زد .و ايـن بررسـى از
زمان ساسانيان اوج قدرت نهادهاى مذهبى شروع مىشود .و ديد كـه نهادهـاى مـذه
چه نقشى در سير تكوين انديشه در ايران داشته است.
و نهادهاى مذهبى چه رابطه تقويتكنندهاى در استبداد سياسـى داشـتهانـد .و رابطـه
آنها در طول تاري با استبداد سياسى چگونه بوده است و چرا.

دفتر اول
تشكلهاى سياسى پيش از مشروطه
«خاور زمين از روزگار كهن شاهد تشكيل انواع مختلف جمعيتهاى مخفى بوده است.
اين جمعيتها در مسير تاري مفثر بودهاند و يا سعى داشتهاند كه مفثر واقع گردند .»0از
كودتاى مغ انقالبى گئوما 1گرفته كه خود را برديا خواند ،تا تشكيالت وسـيع و پيچيـده
فدائيان اسماعيلى ،ما در كشور خود ،با تشكيالت سياسى بهدرجات متفاوت ،ابتدايى تـا
رشد يافته مواجه بودهايم .ارزيابى خانم لمبتون از تاري جمعيـتهـا در ايـران ارزيـابى
دقيقى است .اما اين بررسى هدفش ،نگاهى بهسازمانها و تشكلهاى سياسـى در عصـر
جديد ايران است .عصرى كه با پيدايش ،رشد و نمو بورژوازى همراه است.

سه تشكل مهم فراماسونرى
ما با سه تشكل در پيش از شروع انقالب مشروطه روبهروئيم:
 .1لمبتون ـ فئوداليسم در ايران
 .1بررسیهای جديد نشان میدهد كه كودتا توسط برديای واقعی صورت میگيـرد و گئومـا و بـرادرا بـا
برديا همآواز بودهاند.
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 .0فرامو خانه .1 ،انجمن سرى فراماسونرى و  .1مجمع آدميت

 .1فراموشخانه
در ربيعاالول  0181قمرى (برابر  0850ميالدى) فرامو خانه توسـ ميـرزا ملكـمخـان
بنياد نهاده شد .اعياءِ آن شاگردان دارالفنون بودند .و سرپرست آن ميـرزا يعقـوب پـدر
ملكمخان بود.

انحالل فراموشخانه
فرامو خانه هنوز شكل نگرفته بود كه منحل شد.
حكومت استبدادى قاجار كه از هر گونه تشكلى وحشت داشـت .بـهمحـض اطـالع
طى اطالعيهاى دستور انحالل فرامو خانه را داد:
«اين روزها بهقرار اطالعى كـه بـه دربـار رسـيده ،عـدهاى از اشـخاص نادرسـت و
ماجراجو مىخواهند مجامعى به سب فراماسـونهـاى اروپـا تشـكيل بدهنـد .بنـابراين
بهاطالع عامه مىرساند كه اگر منبعد اسم فرامو خانـه را كسـى بـر زبـان بيـاورد و يـا
ترتي تشكيل آنرا بدهد بهسختترين مجازات محكوم خواهد شد».
بهدنبال اين فرمان شاه ،ميرزا يعقوب دستگير و بهاستانبول تبعيد شد.

 .2انجمنهاى سرى فراماسونرى
در نيمه دوم سلطنت چهارده ساله مظفرالدين شاه ،اولين لُژ با اجازه مركـز گرانـداوريان
در فرانس بهنام لُژ بيدارى در سال  0187شمسى و  0118ميالدى تشكيل شد.

لُژ مولوى
لُژ همايون يكى ديگر از لژهاى فراماسونرى بود كه باشگاه حافظ از ارگانهاى علنـى آن
بود .اين لُژ با لُژ گراند ناسيونال دو فرانس ،مكاتبه داشـت .و لـژ مولـوى را كـه وابسـته
بهسازمان جهانى فراماسونى بود را تشكيل داد.
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لژهاى وابسته بهلُژ گراند ناسيونال دو فرانس
فراماسونرى چند مركز مهم درجهان داشت .كه هر كدام از اين لُژهـا تشـكيالت خـاص
خود را درايران سازماندهى كردند 8 .لژ درايران وابسته به «گراند ناسيونال دو فرانس» بود.
 .0لژ بزرگ ناجى ايران .1 ،لژ مولـوى شـماره  .1 ،17لـژ حـافظ شـماره  .9 ،18لـژ
شمس تبريز شماره  .5 ،71لژ مولوى .1 ،لژ مولوى شماره  .7 ،91لژ ابنسينا شـماره 71
و  . 8لژ مزدا شماره 71

لژ روشنايى و شاخههاى آن
اين لژ وابسته به گروه لژ اسكاتلند بود.
 .0لژ روشنايى در ايران  .1 ،0010لژ قيام  .1 ،0585لژ تهـران  .9 ،0590لـژ كـور
 .5 ،0579لژ شاپيتر داريو و  .1لژ اصفهان

لژهاى وابسته به گراند لُژ آلمان
 .0لژ مهر .1 ،لژ آفتاب و  .1لژ صفا

اقدامات ماسونها
ماسونها با شبنامههايى كه توس دستگاه ژالتينـى چـاپ مـىشـد از مقامـات دولتـى و
نصراهللخان معتمد خاقـان مـدرس

درباريان انتقاد مىكردند .و اين شبنامهها توس ميرزا
و موقرالسلطنه داماد مظفرالدين شاه كه فراماسون بودند در اتاق شاه گذاشته مـىشـد .و
با ارسال تلگرا توس تلگرا خانه هند ـ اروپا كه دولـت ايـران بـر آن حـق نظـارت
نداشت و بهوزراى خارج ديگر كشورها ،اعتراض خـود را بـهرو هـا و سياسـتهـاى
استعمارى روس اعالم مىداشتند.
تاكتي هاى اتخاذ شده توس ماسونها درك رفرميستى آنها را بهخوبى نشان مىدهد.
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اولين دستگيرىها
مستخدم موقرالسلطنه ،داماد شاه در دزاشي همراه بـا شـبنامههـا دسـتگير شـد .و طـى
بازجويىهايى كـه از وى بـهعمـل آمـد محـل چـاپ شـبنامههـا كشـف و بـهدنبـال آن
موقرالسلطنه دستگير شد.
دستگيرىها ادامه يافت و به  91نفر رسيد.
سيد محمدعلىخان چاپكننده اوراق دسـتگير و كشـته شـد .وزيـر همـايون ،وزيـر
پست و منشى شاه بههمراه عمويش حبي اهللخان بهكاشان تبعيد شدند.
قوامالدوله ،رئيس امور مالى ارتش را سوار بر قاطر كردنـد .پاهـايش را بسـتند و بـا
زنجيرى گران بر گردن ،در كوچه و بازار گرداندند.

تاريخ شكنجه
تاري شكنجه زندانيان سياسى را بايد از دستگيرى و شكنجه مستخدم موقرالسلطنه آغاز
كرد .داغ و درفش از همين زمان بهشكل سيستماتي جزءِ ابزار مستنطقين قرار مىگيرد.
و بهمرور زمان متكاملتر مىشود.

حلقه برادرى فراماسونرى
اين محفل توس شي محسنخان مشيرالدوله تأسيس شـد و برنامـه آن خواسـتهـاى
مشخص و سياسى بود.
ديگر اعياءِ اين محفل:
حكيم المل  ،قوامالدوله ،مشيرالدوله و ميرزا نصراهللخان ،مخبرالدوله و نصرالمل

 .3مجمع آدميت
انحالل فرامو خانه توس ناصرالدين شاه و مسئله التارى و رسوايى ملكمخان ،ديگـر
همكاران ملكم را واداشت كه دست بهتأسيس جمعيت آدميت بزنند.
جمعيت آدميت دنباله همان فرامو خانه بـود .چـرا كـه مرامنامـه آن همـان نوشـته
«حقوق اساسى افراد» ملكمخان بود.
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اين جمعيت تنها سازمان سياست منظم زمان خود بود كه در تهران و بعيى ايـاالت
شعبه داشت .مفسس آن ميرزا عباس قلىخان آدميت بود.
آدميت طى نامهاى بهشاه خواستار افتتاح مجلس شوراى ملى شد»:
«حقوق ملت ودايع خدا است .و تأخير آن بيش از اين جايز نيست....
واج است كه اذعان صريح بهحقوق قاطبه ملت ايران بفرماييد .دستخ مختاريـت
عامه و تأسيس مجلس شوراى ملى را صادر فرمايند ...مجلس شوراى ملى بايـد دائمـا و
بدون تعطيل مفتوح و برقرار باشد».
جمعيت آدميت با بيش از  151عيو از جمله:
ميرزا محمدخان احتشام السلطنه (رئيس بعدى مجلس شوراى ملى) ،سـليمان ميـرزا
اسكندرى ،ميرزا جوادخان سعدالدوله ،فرصت شيرازى ،مصدقالسلطنه ،ميرزا محمدخان
كمال المل و شاهزاده عيدالسلطان
كانون آزادى و آزادىخواهان ايران در دوران مظفرى بود.
عباس قلىخان آدميت طى نامهاى به آيتاهلل سيدمحمد طباطبايى بهتوضـيح نظـرات
جمعيت آدميت مىپردازد و اعالم مىدارد كه »:در ايران بايد سلطنت مشروطه محدود و
پارلمان ملى و وزراءِ مسئول و استقالل ديوان قيا برپا گردد».

دستگيرى آدميت
بهدنبال ترور اتاب صدرالعظم .توس عباسآقا از سوسيال دمكراتهاى تبريـز و عيـو
گروه حيدرخان عمواوغلى ،عباس قلىخان دستگير شد .اما روز بعد بهدنبـال نامـه 111
نفر از اعياءِ جمعيت وى آزاد شد.

نقش ماسونها
تشكيالت ماسونى جدا از آنكه وابسته بهكدام لژ جهانى (آلمان ،انگليس ،فرانسه) بودند.
در دوران بىخبرى قاجـار هسـتههـاى اوليـه تشـكلهـاى بـورژوايى در ايـران بودنـد.
خواستههاى آنها در راستاى درخواستهاى بورژوازى ايران بود .بدين خاطر بود كه بـا
نامهاى موجهاى مًل مصدقالسلطنه و سليمان ميرزا اسكندرى در اين محافل روبهرو هستيم.
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 0تشكل ديگر
 .0انـجمنهاى ملى .1 ،كتـابخـانه ملى .1 ،شـركت اسـالمى .9 ،انــجمن مخفـى و
 .5انجمن معار

 .1انجمنهاى ملى
در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه بهطور نيمهعلنى تشكيل شدند .شـعار ايـن انجمـنهـا
رهايى از استبداد و بهرهمندى از آزادى ،عدالت و فرهنگ بود .انجمـنهـا ايـدئولوژى و
برنامه خاصى نداشتند .تركي طبقاتى آنها بيشتر از افراد طبقات متوس و علماءِ بودند.
از نظر اتخاذ تاكتي و استراتژى مبارزه معتقد بـهكـارگيرى زور و واژگـون سـاختن
طبقه حاكم نبودند.
عمدتاو با پخش شبنامه تقاضاهاى خود را كه عبارت بود از بيـدارى مـردم و آگـاهى
دادن از ميار استبداد ،تقاضاى ساختن مدارس ،و ياد دادن علوم جديد به مـردم بـود را
تبليغ مىكردند.
انجمنها بعد از ترور ناصرالدين شاه ،بهدست ميرزا رضاى كرمانى گستردهتر شـدند
و در انقالب مشروطه بهنام ميليون خوانده مىشدند.

 .2كتابخانه ملى
اين محفل در سال  0181شمسى ( 0119مـيالدى ،بـهكوشـش ،ميـرزا آقـاى اصـفهانى)
مل المتكلمين ،سيدنصراهلل نقدى ،ميرزا احمدخان نصـرتالسـلطنه تشـكيل شـد .ايـن
مجمع بهشكل مخفى بود و در تهران ،كرمان ،اصفهان نيز شعباتى داشت.
اين محفل از مراكز مهم اصالحطلبان بود.

 .3شركت اسالمى
در سال  0171شمسى ( 0111ميالدى) توس مل المتكلمين تشكيل شد.
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مردم بهپوشيدن منسوجات داخلى بهجـاى

اهدا آن :صنعتى كردن كشور و ترغي
پارچههاى خارجى بود.
اين محفل در نجف و ديگر شهرها شعباتى داشت .از اعياءِ صاح نام اين محفل:
ملـ المتكلمـين ،آقـا سـيدجمالالـدين ،علـىخـان و ميـرزا مهـدىخـان تربيـت و
سيدابوالحسنخان عدالت (مدير روزنامه الحديد و گنجينه فنون بودند).

 .4انجمن مخفى
در سال  0189شمسى ( 0115ميالدى) توس روحانيت مبارز تشكيل شد.
اهدا اين انجمن مبارزه با فساد دربار و نفوذ بيگانگان بود .در جلسات اين انجمن
كتاب معرو سياحتنامه ابراهيم بيگ و مقاالت روزنامه حبـلالمتـين كـه نقـد جامعـه
پوسيده فئودالى بود خوانده مىشد.
در جلسات اين انجمن مسائلى شامل وظايف وزرا و حكام ،حقوق و وظـايف كليـه
طبقات مردم و همچنين نوع رابطه با بيگانگان بحث مىشد .و در مورد نفوذ دولتهـاى
روس و انگليس و عواق حكومت استبدادى نيز آگاهىهايى داده مىشد.
طبق اساسنامه اين انجمن كليه اقليتهاى مذهبى ،در صورتىكه ايرانىاالصـل باشـند
مىتوانند بهعيويت انجمن در آيند.

اقدامات انجمن
 .0انتقاد رسمى ذوالرياستين از مقامات دولتى و دستگاه استبداد .1 ،تحصـن انجمـن در
حيرت عبدالعظيم و اعتراض به مسيو نوز و  .1صدور اعالميه طالب به عـينالدولـه و
شرح عدم امنيت و فساد در طبقه حاكم و تقاضاهاى ذيل:
 .0تدوين قانون اساسى و تأسيس عدالتخانه و وزارت عدليـه .1 ،تقـويم امـالك بـزرگ و
تجديدنظر در امالك ثبت شده .1 ،گرفتن ماليات و عوارض طبق موازين عـدل و انصـا ،
 .9روشن شدن وظايف و اختيارات حكام واليات .5 ،اصالح و تشويق تجـارت داخلـه،
 .1تصفيه گمرك از وجود افراد ناصالح .7 ،تأسيس مدارس حرفهاى در سرتاسـر مملكـت،
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 .8بهرهبردارى از معادن .1 ،روشـن شـدن وظـايف وزارت امـور خارجـه و  .01تعيـين
حدود و اختيارات وزرا

انشعاب در انجمن مخفى
اين انشعاب توس ميرزا محمد طباطبايى صورت گرفت و علـت آن اخـتال
اصولى با انجمن بود.
اين انجمن هفتهاى دو بار تشكيل جلسه مىداد.

نظرهـاى

انحالل انجمن مخفى
با حركت روحانيت به قم انجمن متالشى و اعياءِ آن متفرق شدند.

 .0انجمن معارف
اعياءِ اين انجمن عبارت بودند از:
 .0امينالدوله .1 ،حاجى ميرزا يحيى دولتآبادى .1 ،احتشامالسلطنه .9 ،حاجى اميناليرب

سمت و سوى اين تشكلها
اين محافل كه هسته هـاى آغـازين احـزاب بـورژوازى در ايـران بـود .سـمت و سـويى
رفورميستى و بورژوايى داشتند .خواستهـا حـول و حـو مجلـس و عدالتخانـه دور
مىزد .اما در مجموع فاقد ي برنامه روشن و همهجانبه براى تحقق ي انقالب بورژوا
ـ دمكراتي بودند.

نخستين برخورد ايرانيان با انديشههاى سوسياليستى
آنچه كه مسلم است انديشههاى سوسياليستى از دو سوى بهايران راه يافت ،از غـرب
و از شرق.
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ميرزا آقاخان كرمانى از نخستين انديشهورزانى است كه با سوسياليسـم غربـى آشـنا
شد و در شرق كه مراد متفكرين روسى است ،ميرزا طـالبو تبريـزى از جملـه كسـانى
است كه انديشههاى سوسياليستى را از آن سوى گرفت.
اما نخستين برخوردها در دو سطح صورت گرفت:
 .0سطح اول ،تماسهاى ابلهانه منشيان و شاهزادگان قاجارى بـود بـا فعاليـتهـاى
سوسيال دمكراتي در اروپا و در روسيه
 .1سطح دوم ،تماس متفكران ايرانى بود با انديشههاى سوسياليستى چـه در شـرق و
چه در غرب

سطح نخست تماس
امينالدوله از نخستين كسانى است كه بهعنوان وزير دولت قاجار بـهسوسياليسـم روس
توجه مىكند .امينالدوله در نامهاى به ملكم در سال  0111چنين مـىنويسـد« :روس در
تصرفات بالمانع خود به نيهليست و سوسياليست اعتناءِ ندارد».
و بعدتر اعتمادالسلطنه وزير اطالعات حكومت قاجار از فسـاد طايفـه نهيليسـت در
روسيه ياد مىكند كه شدت يافته است و شهر ارانبورغ را بهآتش كشيدهاند .و امپراطـور
به دفع اين طايفه طاغيه فرمان صادر كرده است .همو ضـمن ثبـت وقـايع سـنه  0118از
هجرت مطابق سال  15از جلـوس همـايون (ناصـرالدين شـاه) از تـرور الكسـاندر دوم
امپراطور روس بهدست نهيليستها ياد مىكند و در گزار ديگرى مىنويسد 05« :نفـر
از نهيليستها خود را بهلباس قشون ملبس كـرده خواسـتند بـهعمـارات سـلطنتى ورود
نموده و امپراطور را بهقتل برسانند .آنها را گرفته ،حبس كردند .دولت نهايت اهتمـام را
در افنا و اعدام اين طايفه طاغيه دارد .و همه روزه جمعى را حـبس نمـوده و بعيـى را
اخراج و برخى را بهقتل رساند».
باز هم در روزنامه خـاطراتش محمدحسـنخـان اعتمادالسـلطنه چنـين مـىنويسـد:
«فرنگ مغشو  ،طبقه آنارشيست در تمام اروپا قوت دارد .دشمن سالطين مسـتبده هـر
ملتاند در داخله مملكت خصوصا شهر تهران ،آنارشيستهاى ايرانى يعنى بابىها زياده
از  51111نفرند ....بابىها دشمن قديم ظلم و مفسده حكومت تهـران اسـباب رنجـش
عامه گشته ،مبادا كسى قصد جان شهريار كند».
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طايفه طاغيه
در نوشتههاى بعدى اين طايفه طاغيه نامهاى روشنترى مـىگيرنـد .ميـرزا حسـنخـان
منشى اسرار كه با هيأتى بعد از ترور الكساندر دوم بهروسيه رفته است چنين مىنويسد:
«گروهى در اين زمان ميان ملت روس بههم رسيده كه خودشان را سوسياليست مىنامند
يعنى اخوانالصفا كه در ظاهر خيالشان مسـاوات و مواسـاتطلبـى اسـت .ولـى عقيـده
باطنشان معلوم نيست .اما ملـت روس آنهـا را نهيليسـت مـىگوينـد يعنـى بـىديـن و
المذه  .همين گروه كردهاند همين قتل».
طايفه طاغيه سوسياليست نام گرفتهاند .اما هنوز براى حكومتگران قاجـارى عقيـده
باطنىشان معلوم نيست .و اين معلوم نبودن را بايد در عدم آشنايى آنها با آثـار سياسـى
و فلسفى سوسياليسم دانست 01 .سال بعد مجدالسطنه در گزارشى درباره تفلـيس درك
روشنترى از سوسياليسم مىدهد« :نهيليسم اسـم آزاديخواهـان روس بـود .حاليـه ايـن
طايفه منقرض نشده و باقى مانده آنها داخل مسل سوسياليست و آنارشيست گرديده.
جماعت سوسياليست و آنارشيست كه آزادىطلبان حاليـه مـىباشـند ،قواعدشـان بـراى
اجراى آزادى با قوانين نهيليست بسيار متفاوت است».

نكتهاى چند در مورد كاربرد نهيليسم
تا قبل از انقالب  0115روسيه ،تمام انقالبيون را در روسيه ،ايران ،تركيه نهيليست يعنـى
پوچگرا مىناميدند.
محافل ارتجاعى در مبارزه عليه انديشههاى انقالبى و بهخاطر لطمه زدن بهحيًيـت و
اعتبار آنها آنان را نهيليست يعنى منكران فرهنگ و تمـدن گذشـته و مخالفـان مـوازين
اخالقى در زندگى فردى و اجتماعى و دشمن حق حاكميت ملى قلمداد مىكردند.
در زندانى شدن شي احمد روحى ،ميرزا آقاخان كرمانى ،و خبيرالمل كه هـر سـه
متهم بودند در ترور ناصرالدين شاه دست داشتهاند .فيلالمل روحى برادر شي احمد
روحى براى رهايى دستگيرشدگان متوسل بهناي سـفارت روس شـد كـه از شـاگردان
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شي احمد بود .سلطان عبدالحميد بهناي سفارت روس كه واسطه آزادى زندانيان شـد،
اينها بابى و نهيليستاند كارى نمىشود كرد».
جواب داد « :

يادآورى تاريخى
ميرزا رضاى كرمانى از ظلم و ستم قاجار بـهاسـتانبول پنـاه بـرد كـه مركـز روشـنفكران
تبعيدى و ناراضى قاجار بود .و به نزد سـيدجمالالـدين اسـدآبادى رفـت كـه بـا ميـرزا
آقاخان و شي احمد روحى و خبيرالمل محفلى از مخالفين ضد قاجار را تشـكيل داده
بودند .سيدجمال به ميرزا رضا گفت :بايد شـجرة خبيًـه را از بـين بـرد .و ميـرزا رضـا
مقصود سيد جمال را فهميد .و در شاه عبدالعظيم بهسلطنت  51ساله ناصرالدين شـاه بـا
گلولهاى پايان داد.
ميرزا رضا در بازجويىهايش از سفر استانبول گفـت .و حكومـت تقاضـاى اسـترداد
چهار ناراضى ايرانى را از سلطان عبدالحميد كرد .سلطان از استرداد سيد جمال بهداليلى
معذور بود  .اما سه نفر ديگر را تحويل ايران داد كه هر سه در تبريـز گـردن زده شـدند.
سرشان زير خاكستر داغ شد تا در پوست آنها كاه بكنند .و سر سه شـهيد بـزرگ را بـه
دارالخالفه تهران بفرستند.

سطح دوم تماس
در مقابل سطح تماس ابلهانه و ميح منشيان دربار قاجار با سطحى ديگرى از تمـاس
روبهرو هستيم كه حاوى نكات ارزشمندى در تاري ادبيات سياسى است.

روزنامه ايران
نخستين برخورد از اين دست مقالهاى است كه روزنامه ايران در شـماره  901مورخـه 8
مارس  0881بهنقل از روزنامه باختر چاپ استانبول درج كرده است .اين مقاله از كمـون
پاريس شروع مىكند و چنين مىنويسد« :ي وقت در اثناى محاربۀ پپـروس و فرانسـه
اصحاب اين اعتقاد بهنام كومونى و انترناسيونال شهرت يافته و نزديـ بـود كـه دولـت

فرقه اجتماعیون ـ عامیون

89

فرانسه را محو و منقرض نمايند ولـى طرفـداران جمهوريـت بعـد از اعـالن حكومـت
جمهور سعىها و جانفشانىها نموده اين آتش را خوابانيدند».
و ادامه مىدهد كه «گروه نهيليسـت و سوسياليسـت كـه در صـحائف اخبـار نوشـته
مىشود طايفهاى هستند كه روزبهروز ترقى در رواج دادن مقاصد خودشان مىنماينـد و
چنانكه ديده مىشود آنان از از اهل اباحه هستند و االن بهقدر بيست سال مىشود كه در
جمع اروپ منتشر شدهاند».

اهل اباحه
نويسنده سپس بهتكـرار اتهـامى مـىپـردازد كـه در طـول تـاري حكومـتهـاى جبـار
بهجنبشها خلقى زدهاند ،اشتراك اموال و زنان .اتهامى كه در جاى ديگرى از اين مقالـه
بهجنبش اسماعيليه زده مىشود .شايد اين تصور طبقات حاكم پُر بيـراه هـم نباشـد كـه
زنان در فرهنگ آنان جزءِ اموالاند .و اگر جريانى شعار اشتراكى شـدن امـوال را بدهـد.
زنان نيز جزءِ اين شعار خواهند بود .و بهدنبال آن «استهالل محرمات و اباحه فواحش».
در مقاله چنين مىآيد« :آنان كـه ايـن خيـاالت را از قبيـل مـذه اباحـه و مسـتلزم
اشتراك اموال مىدانند ،مىگويند اين همان اعتقادات است كـه فيًـاغورث حكـيم رواج
داد و در ميان بعيى يونانيان انداخت.

اهداف سوسياليستها
در اين مقاله اهدا سوسياليستها چنين بازگو مىشود« :اصل مقصود اين گروه آنسـت
كه فقرا و عمله را در كل اموال مردم شـري سـازند .و از ايـن راه معيشـت و سـعادت
حال فقرا و رنجبران را خاطرجمعى بدهند .و دراين خصوص مـفلفين بسـيار ،تأليفـات
بىشمار نوشتهاند و حتى بعيى مصنفين اين عقيده را جايز داشتهاند كـه جميـع امـوال اغنيـا
بايد بالسويه در ميان فقرا تقسيم شود و در ميان مردم اشتراك عمومى حاصل گردد.
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رهبران سوسياليستها
«بالنكى نامى از اين طايفه بهقدر  11سال در اين مطال كتابها نوشته ،بهطـور پنهـانى
بهمـردم رسـانده اسـت تـا ايـنكـه در اثنـاى جنـگ پـروس و فرانسـه فرصـت جسـته
مافىاليمير خود را آشكار ساخت و براى تروي و تأسيس اين اعتقاد دسـت بـهسـالح
برد .هنگامهها برپا كرد.
مسيو لوئى بالن نيز از آن گروه است .عقيدها ايـن بـود كـه دسـتگاه احتسـاب را
مرجع و مركز عامه قرار داده ،اشتراك اموال در اين صـورت داده شـود« .خالصـه از آن
به بعد اين سودا در سر تنگدستان شورى تمام انداخته رفته رفته چنانكه در فرانسه شيوع
يافته بود در انگلستان و آلمان و اوستريا و روسستان و سـاير بـالد اروپ نيـز در ميـان
گروه عمله و كارگران شهرت و رواج تمامى گرفته است».

قرينههاى تاريخى سوسياليسم
نويسنده مقاله بر اين باور است كه انديشههاى سوسياليستى ريشه در تـاري دارد .پـس
قرينههاى تاريخى آنرا در تاري ايران مىيابد .و بـهاجمـال توضـيح مـىدهـد .ابتـدا از
مزدك و مذه او در زمان سلطنت قباد ياد مىكنـد و بعـد بـهآخـش حكـيم در زمـان
ضحاك مىرسد و بعد بهقرامطه و در آخر بهحسن صباح و اسماعيليه.

تفاوت سوسياليسم تاريخى با سوسياليسم معاصر
«تفصيلى كه در اين باب از ايام گذشته و از اعتقاد طوايف مذكوره نوشتيم در هـر قرنـى
كه بروز كردهاند بهاقتياى وضع زمان و طبايع اهالى بوده است .اين معنـى كـه در ايـن
زمان از سمت فرنگستان بروز مىكند معلوم است كه بهطور تمـامى شـباهت بـهاوضـاع
طوايف مذكوره نخواهد داشت چون اهـل اروپ مردمـانى هسـتند بـا نظـم و قاعـده و
كسانى بزرگ و با عقل و فرهنگ ميان ايشان بسيار است».

فرقه اجتماعیون ـ عامیون

90

اهداف و انديشهها
«اين گروهها كه گاهى آنان را سوسياليست ،گاهى نهيليست و گاهى كمونيست گفتهاند،
مانند گذشتگان براى بههم زدن اديان و مذاه عزمى ندارند .و معتقداتشان ايـن اسـت
كه روى زمين بهمنزله ي خانه است .اهل آن اهل ي خانه و اوالد ي پدر و مادرنـد.
همه برادروار زندگى كنيم بـهعـزت و افتخـار و وسـعت روزى و كمـى زحمـت عمـر
بگذرانيم .ديگر نه شاه خودرأى الزم داريم نه حكومتهاى مسـتبد .ايـن قـدر هـم كـه
قشون و اسباب جنگ كه دولتها براى خراب كردن خانههاى يكديگر و كشـتن ابنـاى
بشر ترتي مىدهند و روز بهروز اسباب آدمكشى را ترقى داده بىجهت و سب كـرور
كرور بنىآدم را بىهي گناهى فداى خياالت و هواى نفسانى خـود مـىكننـد .و مبـالغى
پول ملت را در اين راه صر مىكنند .هي ي از اينها الزم نيسـت .ترتيبـى بايـد داد
كه مردم در كمـال فراغـت و آسـودگى بـا هـم الفـت ورزنـد و بـرادروار راه برونـد و
گذرانشان هم بهتنگى و خوارى نشود».

انتقاد بهانديشههاى سوسياليستى
«و چند جهت نقصان در پيشرفت مقاصدشان هست .يكى آنكه براى نگاهداشـتن نظـم
عالم قانون محكمى الزم است و آن قانون ناتمام است و هنوز نتوانستهاند آنرا بـهاتمـام
رسانند .دوم آنكه همه چيز ملتهاى روى زمين از قبيل زبان و سكه و اوزان و مقـادير
ذراعها و حساب و غيره ذل را مىتـوان بـهيـ قاعـده در آورد ولـى بـراى اديـان و
مذاه نمىتوان ي ميزان كلى قرار دهند و دينى را ملتزم شمارند كه مردم را بهتدري
بهآن دعوت نمايند...
ليكن هنوز به جز سخن از اين مطال چيزى فهميده نشده است و ترتي و تأسـيس
همچنين اوضاعى ظاهر است كه در كمال اشكال بل از قبيـل محـاالت اسـت .وانگهـى
هرگاه اقدام بهچنين كارى بشود بايد دريا دريا خون ريخته شود كه همچنـان مقصـودى
حاصل گردد .بعد از آن هم آيا حاصل گردد يا نـه .ايـن اسـت كـه رؤسـاى بـاهو و
فرهنگ اين طوايف هنوز فتوى نمىدهند كه اقدام بهاجراى كليات مقاصد كرده شود».
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نكات مهم اين مقاله
 .0سوسياليستها را با همان لفظ اروپائيان نهيليست مىنامد.
 .1تفاوتى بين دركهاى متفاوت از سوسياليسم نمىگذارد .نمىدانـد بـين بالنكـى و
لوئى بالن تفاوت هست.
 .1از ماركس اطالع زيادى ندارد.
 .9هنوز همان تبليغات پوسيده تاريخى كه ارتجاع بـهجنـبشهـاى مردمـى مـىزنـد
«اباحه و اشتراك در اموال زنان» باور دارد.
 .5سعى مىكند ريشههاى تاريخى انديشههاى مساواتطلبانه را در تاري ايران بيابد.
 .1از ذكر نقاط مًبت انديشههاى سوسياليستى ابا ندارد.
 .7از ميزان نفوذ انديشههاى سوسياليستى در اروپا خبرى ندارد.
 .8از رابطه سوسياليسم با دين و مذه اطالع درستى ندارد.
 .1در شراي آن روزگار استقرار ي حكومت سوسياليستى را محال مىداند.
 .01هرچند مأخذ مقاله بهدرستى معلوم نيست .اما نمىتوان ترديد كرد كـه نويسـنده
با مطبوعات سوسياليستى آشنايى داشته است و از منابع اروپايى استفاده كرده است».

روزنامه فرهنگ
بعد از مقاله نسبتا جدى روزنامه ايران ما با مقاالت روزنامه فرهنگ روبهروئيم.
روزنامه فرهنگ بهخرج ظلالسطان و مديريت ميرزا تقىخان سرتيپ حكيمباشـى در
اصفهان منتشر مىشد.
ايـن روزنامـه از سـيدجمالالـدين اسـدآبادى مقالـههـايى در بـاب «ابطـال مــذاه
نيچرىها» منتشر ساخت.
سيدجمال در اين مقاالت ضمن شرح مبسوطى پيرامون لزوم مالكيـت خصوصـى و
ضرورت اختال طبقاتى در جامعه انسانى بدين نتيجه مـىرسـد كـه بـا القـاءِ مالكيـت
خصوصى و محو امتيازات طبقاتى انسانها چـون بهـائم دشـتى در ايـن جهـان زنـدگى
خواهند كرد .هـد سـيدجمال آن بـود كـه عقايـد طبيعـين و منكـران الوهيـت يعنـى
نيچرىها (طبيعت  )Natureرا باطل و مردود دارد.
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ميرزا آقاخان كرمانى
ميرزا آقاخان از مسل هاى سوسياليسم ،آنارشيسم و نهيليسم به اسم و رسم ياد مىكنـد
و مىنويسد« :جوهر هر سه فرقه مساوات يـا گاليتـه اسـت .همـه بـراى مسـئله مقدسـه
مساوات كار مىكنند و اول وظيفه انسانيت را همين مىدانند.
پيروان هر سه طريقه خواهان مساوات در ثروت هستند .معتقدند همه افـراد بايـد در
امتيازات ملتى مساوى باشند .مالكيت بايد بر افتد از آنكه زمين تصاح بردار نيسـت .و
بايد بين مردم مشاع باشد .و حال آنكه امالك و اراضى را جمعى بىاستحقاق ربودهانـد
و از روى تقل صاح دولت و ثروت شدهاند .و عمله معدن در سورا هـا مًـل گـور
همچون مو كور زحمت مىكشـند .سوسياليسـتهـا و آنارشيسـتهـاى اروپـا مًـل
نهيليستهاى روسيه با كمال گرمى و حرارت در كار برانـداختن ريشـه فقـر و فاقـهاى
هستند كه از اثر شناعت و ستمگرى بىانصافى عالم پيدا شده است .جملگى بكارنـد تـا
مساوات و مواسات را در گيتى اجرا نمايند».

عبدالرحيم طالبوف تبريزى
طالبو در رساله مسائل الحيات در توضـيح عقايـد سياسـى اروپـا چنـين مـىنويسـد:
«دستههاى سياسى اروپا بعد از وضع قانون اساسى به دو فرقه اصلى تقسيم شدهاند:
 . 0كنسرواتور ـ كـه همـان عوايـد قديمـه و رسـوم اجـدادى را بـا جزئـى اصـالح
پسنديدهاند و خيالشان فق بهتزييد اقتدار و تفوق بهديگران است .ي قسمت اين فرقه
را منارشيست يعنى طال اقتدار سلطان مىگويند.
 .1ليبرال هـا منكـر رسـوم قـديم و طرفـداران اصـالحات جديـد و طالـ آزادى و
مساوات كامله و حفظ حقوق خود و مصدق حقوق ساير ملل هستند.
ليبرالها بهچند شعبه منشع اند:
 .0سوسياليستها كه هميشه در خيال رفاهيت حال فقرا و مزدورين هستند.
 .1سوسيال دمكراتها كه طال تسويه ثروت وزحمت و مخالف خيال متموليناند.
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 .1آنارشيستها كه طال برافكندن همه نظم و ترتي هستند.
 .9راديكالها كه مىخواهند قانون اساسى را تغيير بدهند و از نو بسازند و زير همـه
0
عوايد و رسوم يا قوانين اسال بزنند.

كانالهاى تماس ايرانيان با انديشههاى سوسياليستى
انديشههايى از سن سوسياليسم در فكر و باور متفكرين و انقالبيـون بـزرگ ايرانـى در
ادوار مختلف تاريخى بوده است.
از انديشههاى مساواتطلبانه مزدك گرفته تا قرامطه و اسماعيليه و ديگر جنبشهـاى
مردمى خالى از نوعى باور بهبرابرى و مساوات نبوده است .در قـرن  01در جهـانبينـى
ايده آليستى مال هادى سبزوارى و ميـرزا ابوالحسـن جلـوه شـايد بتـوان هسـتههـايى از
سوسياليسم تخيلى را يافت .آنجا كه مال هادى سبزوارى مالكيـت خصوصـى را «امـرى
اعتبارى و اضافى مىدانست».
نزديكى ميرزا ابولحسن جلوه با جنش بابيه كه خالى از انديشههاى اشتراكى نبود نيـز
اتفاقى نيست.
با اين همه نه انديشههاى مساواتطلبانـه مـزدك ،و نـه بارقـههـايى از سوسياليسـم
تخيلى در نزد مال هادى و ميرزا ابوالحسن جلوه نمىتوانست در ساخت مـرده و جامـد
فئوداليسم قاجار بهي جهانبينى مستقل فرا برويد.
انديشههاى سوسياليستى عمدتاو از طريق روسـيه وارد ايـران شـد .كـه خـود نيـز در
اواس قرن  01از طريق اروپا بهآن سرزمين وارد شده بود.
در ابتداى قرن بيستم نخستين هستههاى سوسيال ـ دمكرات در تبريز شـكل گرفـت.
اين هسته در عبور روزنامه ايسـگرا (اخگـر) و ديگـر مطبوعـات ماركسيسـتى از اروپـا
بهروسيه شركت فعال داشت .روزنامـه ايسـكرا نخسـتين روزنامـه ماركسيسـتى سراسـر
روسيه بود كه در دسامبر سال  0111در شهر البپزي بهرهبرى لنين بـهطبـع مـىرسـيد.
 .0كمون پاريس

بزرگ ترين جنبش كارگرى قرن نوزدهم بود .در نتيجـه ايـن انقـنخ نخسـتين دولـت كـارگرى در پـاريس
تشكيل شد و  71روز يعنى از  0مارس تا  10ماه مه  1071دوام آورد.
 .1در اين بخش از پهوهش عبدالحسين آگاهى در مجله دنيا سال دهم ،شماره دوم ،سود جستهام.
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اين روزنامه بههمراه ديگر نشريههاى انقالبى از موني بهبـرلن ،ويـن ،تبريـز و از تبريـز
بهباكو منتقل مىشد.
گاليپرين ،نيوكيرزه ،كتسخوولى ،كوزرتكو ،كراسين جزءِ گروهى بودند كه در باكو با
سوسيال ـ دمكراتهاى تبريزى در تماس بودند .و در انتقـال ايسـكرا از تبريـز بـهبـاكو
شركت داشتند.

سند اول
مارتو از شهر موني در  01ماه مه  0110بهوچسـلوو مقـيم بـرلن چنـين مـىنويسـد:
«ديروز توفيق نيافتم بسته را براى شما ارسال داريم .خودمان آنرا از راه رومانى خواهيم
فرستاد و براى ايران همين روزها با اولين وسيله چهار كيلو ارسال خواهيم داشت .بدين
ترتي شما بايد ،ايسكرا ،زاريا ،يادداشتهاى ويته و بسـته ديگـرى كـه مطبوعـات الزم
0
آنرا برايتان خواهند آورد بهايران بفرستيد.

سند دوم
كروپسكايا همسر لنين در نامه  18مه از موني بهكينپوبى مىنويسد« :مطبوعات در چهار
بسته از برلن بهايران ارسال گرديد»1 .

سند سوم
گاليپرين نماينده ايسكرا در باكو در نيمه اول ماه ژوئن طى نامهاى بهموني بـراى هيئـت
تحريريه ايسكرا مىنويسد« :بهكم ي سازمانى كـه ارتباطـات و اشخاصـى در ايـران
دارد .اميدوارم فعالو ي بستۀ آزمايشى و بهحـداكًر وزنـى كـه پسـت قبـول مـىكننـد،
بفرستيد آدرس ايران ....و وزن و زمان ارسال آن را بهمن اطالع بدهيد»1.
 .0مجموعه آثار لنين
ـ از اين مقاله از پهوهش عبدالحسين آگاهى در مجله دنيا سال سوم شماره  1سود جستهام.
 .1همان
 .1همان
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متأسفانه آدرس كه در ايران نامه بهآن اشاره شده است بهسختى قلم خورده اسـت و
قابل قرائت نيست.

سند چهارم
لنين طى نامهاى بهگاليپرين چنين مىنويسـد« :بـهايـران فقـ چنـدى پـيش از راه ويـن
مرسوالتى فرستاده شده ،بدين ترتي قياوت كردن دربـاره عـدم موفقيـت زود اسـت.
ممكن است توفيق حاصل شود .بهگيرنده در تبريز اطالع دهيد .كه او بايد از برلن كتاب
دريافت كند .و هنگامىكه دريافت شد بهما بنويسد»0 .
از بررسى اين چهار سند پيداست كه در تبريز و ديگر شـهرها هسـتههـاى سوسـيال
دمكرات بهشكل فعالى بودهاند كه در انتقال ايسكرا از اروپا بهروسيه شركت داشتهاند .و
همين راه پنجره نفوذ انديشههاى ماركسيستى بهايران بوده است.

روزنامه غيبى
كانال ارتباطى انقالبيون ايران با نيروهاى مترقى در روسيه محـدود بـهراه ايسـكرا نبـوده
است .مقاالت روزنامه غيبى كه توس متفكران صدر مشروطه نوشته مىشده است پـس
از آماده شدن در اصفهان بهپطرزبورغ براى چاپ ارسال مىشده است.
جزوة رؤياى صادقه كه توس سيدجمال واعظ ،مل المتكلمين ،آقا شـي احمـد كرمـانى
و حاج ميرزا سيدعلى جناب نوشته شده اسـت .كـه بيانيـهاى اسـت در افشـاءِ جنايـات
ظلالسلطان و روحانيت مرتجع اصفهان شي محمدباقر مجتهد اصفهانى در سـال 0111
در پطرزبورگ ( 0110هجرى) در مطبعه ميرزا بورغانسـكى و شـركاء بـهچـاپ رسـيده
است .در فصلهاى بعد خواهيم ديد كه سيد جمال واعظ و مل المتكلمـين از اعيـاءِ
اجتماعيون ـ عاميون (سوسيال ـ دمكرات) تهراناند .و هر دو كسـانىانـد كـه بـهاعـدام
اتاب صدر اعظم استبداد توس عباس آقا سوسيال دمكرات تبريزى رأى مىدهند.

 .0همان
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سوسيال دمكراتهاى اوليه
در اواخر قرن  01گروهى از جوانـان كـه بـراى تحصـيل بـهتهـران مـىآينـد بـا افكـار
سوسياليستى آشنا مىشوند .كه در ميان آنها چهار نام برجستگى خاصى دارند:
 .0ميرزا اسداله غفارزاده .1 ،ميرزا محسن اسكندرى .1 ،ميرزا جعفر ناطق حسينزاده
و  .9عظيم عظيمزاده
همين گروهها در انقالب مشروطه فعاالنه شركت مىكننـد و در تشـكيل گـروههـاى
سوسيال ـ دمكرات در ايران و خارج نقشهاى چشمگيرى بهعهده مىگيرند.
ميرزا جعفر ناطق حسينزاده در خوى و عظيم عظيمزاده در شمال در فعاليتهايشان
در راه مشروطه بهشهادت رسيدند.
ميرزا اسداهلل غفارزاده كه يكى از اعياءِ هستهاى است كه در محل ايسـكرا از اروپـا
بهروسيه شركت داشت .تحت تعقي حكومت قرار گرفت .بهباكو مهـاجرت كـرد و در
سال  0115بهعيويت حزب سوسيال ـ دمكرات در آمد.
غفارزاده در سال  0107مفسس و رهبر حزب عدالت بود .و در رشـت هنگـامىكـه
براى تماس با ميرزا كوچ خان بهايران آمده بود .توس عناصـر ارتجـاعى مجـروح در
نظميه رشت بهشهادت رسيد.

زمينههاى تاريخى فرقه اجتماعيون ـ عاميون ايران
قبل از آنكه بهچگونگى شكلگيرى فرقه اجتماعيون ـ عاميون بپردازيم .الزم است زمينههـا و
پيشدرآمدهاى مادى و معنوى فرقه را مرور كنيم .تا بدانيم چرا نخستين حزب سوسيال
ـ دمكرات ايرانى نه در ايران كه در باكو شكل گرفت .تا اين شكلگيرى زمينه ضعفهـا
و قوتهايى باشد كه در دهههاى بعد در فعاليتهاى چپ ايران خود را نشان داد .پـس
نخست از زمينههاى اقتصادى ـ اجتماعى مهاجرت ايرانيان بهقفقاز آغاز مىكنيم.

علت مهاجرت ايرانيان بهخاك روسيه
از ديرباز ايرانيان با قفقاز حشرونشر اقتصادى داشتهاند .و هميشه بخشـى از تـوانگران و
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بازرگانان مقيم قفقاز ايرانى بودهاند .و ايرانيانى بسيار مدام در حال رفـتوآمـد بـهقفقـاز
بودند .اما در پايان قرن  01مهاجرت ايرانيان بهخاك روسيه افزايش يافت.
قساوت و بىرحمـى شـاهزادگان قاجـار ،ماليـاتهـاى سرسـامآور ،سـركوبهـاى
بىرحمانه اعتراضهاى مردمى ،شور ها و قيامها ،تنها ي راه پيشپاى مـردم بـهجـان
آمده مىگذاشت ،مهاجرت .مهاجرت بهروسيه يا استانبول.
محمدرضاخان صنيعالدولـه در خـاطرات روز دوشـنبه  18ربيـعاالول  0111قمـرى
چنين مىنويسد« :ايل شاهسون كه در مُغان سكنى دارند 1111 .خانوار بهخـاك روسـيه
پناه بردند».
محمدرضا مساوات در تاري زنوز و مرتيويان چنين گزار مىدهد« .از شدت فشـار و
ظلم شعاعالسلطنه جمعى از اهالى زنوز با عيال و اطفال بهسمت روسيه فرار كردهاند».
و ميرزا آقاخان كرمانى در نامها بهميرزا ملكمخان چنين مـىنويسـد« :از خراسـان
چيزى بر جاى نيست ،جز همان گنبد مطهر .باقى همه بهعشقآباد رفتهاند .مردم شيراز و
پشتكوه و كردستان و كرمان همه در هند و عراق عرب مستقر هستند .اهالى آذربايجـان
همه در قفقاز و استانبول و آناطولى بهسر مىبرند .اهـل مازنـدران و اسـترآباد در بنـادر
روسيه .ديگر چه باقى مانده است».

آمارهاى رسمى
در تفليس در سال  0115ايرانيان مقيم تفلـيس را

 .0ارفع الدوله در خاطرات كنسولىا
 11111نفر ذكر مىكند.
 .1و حتى راهگـذران ايرانـى در بـاكو در زمسـتان و پـاييز  81111نفـر در تابسـتان
 51111نفر ذكر مىكند.
 .1ايوانف كارگران ايرانى در باكو را در سال  0119حدود  71111نفر ذكر مىكند.
ـ در سال  0111از  11111كارگر صنعت نفت باكو  11درصد ايرانى بودند
 .9در سال  0119براى  59891كارگر ايرانى ويزاى روسيه صادر شده است.
در سال  51111 0119كارگر ايرانى در تفليس بودند.
 .5در سال  0115حدود  111111كارگر ايرانى بهروسيه سفر كردهاند.
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در سال  0111در معدن مس اهللوردى  1511كارگر ايرانـى مشـغول بـهكـار بودنـد.
همين گروه هسته اصلى اعتصاب كارگران معدن مس اهللوردى را تشكيل دادند.

مقدمات و زمينههاى تحول فكرى ايرانيان در قفقاز
درپايان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم درايران قاجارى با جمود ،تحجر و سركوب فكرى
و جسمى انديشمندان و پيشقراوالن انديشه نوين و مدنيت جديد روبهرو هستيم.
محمدحسنخان اعتمادالسلطنه در روزنامه خـاطراتش مـىنويسـد« :ديشـ سرشـام

(ناصرالدين شاه) فرمودند عالءالدوله فرانسه مىداند .مىخواستم تمجيدى بكنم ،عـرض
كردم در سلطنت فتحعلىشاه ،كاغذى ناپلئون اول به فتحعلىشاه نوشـته بـود .در مسـأله
مهمى و كسى نبود ترجمه كند .همان طور سربسته پس فرستاده شد .حـاال 5111ــ 9در
تهران فرانسهدان هستند .بندگان همايونى دستى بـهسـبيل مبـارك كشـيدند و فرمودنـد،
آنوقت بهتر از حاال بود هنوز چشم و گو مردم اينطور باز نشده بود».
ابراهيم تيمورى در عصر بىخبرى چنين مىنويسـد« :محمـدعلىخـان عالءالسـلطنه
بهتاري  1جمادىالًانى  0101تلگرا رمز ذيل را بهتهران زد .آقا حسن پسـر مرحـوم
آقا رج بهلندن آمده .مى گويد بـراى معالجـه آمـده اسـت .و ناصـرالدين شـاه پـس از
مالحظه اين تلگرا بهامينالسلطان نوشت« .آقا حسن بىاجازه رفته است نمـىدانـم از
شما اجازه گرفته است يا نه .در هر صورت او را بايد زودتر بهايـران مراجعـت بدهنـد.
خيلى خيلى بد است كه پاى ايرانى اين جورها بهفرنگسـتان بـاز بشـود اگـر جلـوگيرى
نشود بعد از اين البته ده هزار ده هزار به فرنگستان براى ديدن كـردن خواهنـد رفـت و
خيلى خيلى اثر بد خواهد داشت».
ابوالحسن بزرگ اميد نوة دخترى مخبرالدوله وزير علوم ناصرالدين شاه مـىنويسـد:
«براى دارالفنون ي البراتوار از اروپا خواسته بودند .به انزلى رسيد و بايسـتى بـهتهـران
حمل شود .مخبرالدوله وزير علوم برات مخارج حمل را بـرده بـود بـهصـحه همـايونى
برساند شاه صحه گذاشت .ولى بهمخبرالدوله خطاب كرده بود كه اين اشـياءِ را بايـد در
انبار گذاشت مورد عمليات قرار ندهند .و تأكيد كرده بود كه من راضى نيستم يـ نفـر
شاگرد تحصيل كرده از مدرسه خارج شود .فق از مدرسـه اسـمى مـىخـواهم كـه در
سالنامه ذكر شود».
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ناظمالدوله كرمانى در تاري بيدارى ايرانيان از قول آيتاهلل بهبهانى در مورد كسـانى
كه در راه بيدارى مردم در زمان ناصرالدين شاه تال مىكردند چنين مىنويسـد :ميـرزا
ملكمخان خواست كه شروع بهاين كار كند او را بهجـايى انداختنـد كـه ديگـر روى
وطنش را نديد .امين الدوله را با آن كمال زيركى و آن قدرت ديديد كه در گوشه دهـى
غصه مرگ شد .مگر مدير روزنامه پرور ميرزا محمدعلىخان را بهخـاطر نداريـد كـه
چگونه در غربت جان داد .مرحوم سيدجمال الدين اسدآبادى را بههمين قصد از زاويـه
مقدسه حيرت عبدالعظيم با آن حال فجيع و بـىاحترامـى اخـراج و تبعيـد و بـاالخره
مسمومش كردند.
ميرزا آقاخان كرمانى ،شي احمد روحى ،و ميرزا حسنخان خبيرالمل را در خـاطر
داريد كه در تبريز سر از تن جدا كردند.
ميرزا محمدعلىخان نوة مفتمنالشكر را براى همـين گنـاه از بـام خانـها بـهزيـر
انداخته و او را شهيد كردند .حاج ميرزا محمد كرمانى را ديديد كه در انبار شـاهى جـان
داد .حاج سياح را بهخوبى بهياد دارد چند ماه در زيـر زنجيـر و كُنـد محبـوس داشـتند.
مرحوم مستشار الدوله را كه شنيديد چگونه حبس و اموالش را غـارت كردنـد .آقـاميرزا
سيدحسن برادر مفيداالسالم مدير روزنامه حبل المتين را كه همين ايام دو سـال حـبس
كردند براى اينكه برادر بيداركننده ايرانيان و خدمتكننده بهاسالم است.
آقا شي يحيى كاشانى را ديديد كه چگونه او را بهمحـبس اردبيـل انداختنـد .ميـرزا
على آقا مدير روزنامه مظفرى را در بوشهر بهگناه روزنامهنويسـى چـه بالهـا بـهسـر
آوردند و چه صدمهها بر وى زدند كه هنوز گرفتـار و اسـير آن صـدمات اسـت .مـدير
روزنامه كمال را مگر در تبريز بهچوب نبستند .مگر انبـار شـاهى و ايـن چـاههـاى ارگ
نيست كه هزاران محبوس و مظلوم در آنها جان دادند.

آن سوى مرزها
در مقابل ظلم ،سركوب و بىخبرى قاجارى در آن سوى مرزهـا يعنـى بـالد قفقـاز ،مـا
متفكرين متجددين ،شعرا ،نويسندگان ،ژورناليستها و مصلحين چون نـامهـايى كـه در
زير مىآيد روبهروئيم.
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 .0ميرزا فتحعلى آخوندزاده متفكر و نويسنده .1 ،ميرزا كاظم بندرى متفكر و نويسـنده،
 .1اسماعيل گاسپرينسكى مـدير روزنامـه برزگـر .9 ،محمـدآقا شـاه تختنسـكى مـدير
روزنامه شرق .5 ،ميرزا جليل محمد قلىزاده مدير روزنامه مالنصرالدين .1 ،رشيد بيـ
اسمعيلو ژورناليست .7 ،فائق افندى نعمانزاده ژورناليست .8 ،حـاج زيـنالعابـدين
تقيــو مفســس مــدارس كم ـ كننــده بــهكارهــاى فرهنگــى .1 ،ســيدمحمد صــادق
ادي الممال مدير روزنامـه ارشـاد .01 ،عليقلـى نججـفا نخجـوانى ژورناليسـت
(روزنامه مالنصرالدين) .00 ،صابر ژورناليست (روزنامـه مالنصـرالدين) .01 ،مشـهدى
تقى صادقى اروبادى نويسنده و مفسس مدارس جديـد .01 ،نصـراهلل شـيخو نويسـنده و
مفسس مدارس جديد .09 ،نخجوانى نويسـنده و مفسـس مـدارس جديـد .05 ،اميـرو
نويسنده و مفسس مدارس جديد .01 ،بخشعلى آقاشاه تختنسكى ژورناليسـت .07 ،مشـهدى
قربانعلى شريفزاده ژورناليست و  .08مشهدى علىاصغر اردوبادى معرو بهملـت از
پيشقدمان نهيت در تبريز

روزنامهها
 .0روزنامه برزگر (اكينجى) .1 ،روزنامه ترجمان .1 ،روزنامـه شـرق روس .9 ،روزنامـه
مالنصرالدين .5 ،روزنامه حيات و  .1روزنامه ارشاد
در بادكوبه ايرانيان دو مدرسه معتبر داشتند بهنام :اتحاد و تمـدن و دو نشـريه بـهنـام
نويد و حقايق كه بهفارسى منتشر مىشد.
در همين زمان نويسندگان و انديشمندان بزرگ قفقاز مًل دكتـر نريمـان نريمـانو ،
رسولزاده ،عزيز حاجى بگلى ،مسلم مقامايف ،و ميرزا علـىاكبـر صـابر بـراى ايرانيـان
نمايشنامه ،اُپرا و اشعار قهرمانى مىساختند.

ختم كالم
بر چنين بستر تاريخى است كه زمينههاى تحول و رويكردى جديد بهسياسـت ،اقتصـاد،
اخالق در جامعه ايرانى مقيم قفقاز شكل مىگيرد .در حالىكه در داخـل كشـور جامعـه
قاجار در بىخبرى و جمود مطلق بهسر مىبرد.
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حزب همت
حزب سوسيال دمكرات روسيه در سال  0818ميالدى تشكيل شد .با تشكيل اين حـزب
مليتهاى غيرروسى از جمله مسلمانان قفقاز و ارمنى و گرجـى كـه جملگـى در صـف
مخالفان تزار بودند بهاين حزب پيوستند.
پس از انقالب  0115روسيه و انحـالل مجلـس دومـاى اول و تشـكيل دومـاى دوم
نمايندگان مسلمان قفقاز گروه مستقلى را در مجلس تشكيل دادند ،اما سياست حكومت
تزار ،روسى كردن دوماى دوم بود .پس از تعداد وكالى مسلمانان قفقاز كاسته شد.
در همين زمان حزب نيرومند سوسيال ـ دمكرات قفقاز بهوجـود آمـد .كـه يكـى از
شاخههاى اصلىا حزب همت بود .كه در سال  0119در بادكوبه بههمت دكتر نريمان
نجف اوغلو نريمانف ،پزش و متفكر بزرگ قفقازى بهوجود آمد.

كميته سوسيال دمكرات ايران
در كنار بستر تجـددخواهى و آشـنايى بـا مـدنيت جديـد در قفقـاز ،حـزب سوسـيال ـ
دمكرات روسيه چون رودى خروشان در تاروپود زندگى كـارگران جريـان داشـت و بـا
تكيه بر فرهنگ غنى ماركسيسم بهروحيه مبارزهجويانه كارگران ايرانى سـمت و سـويى
خاص مىداد.
حزب همت كه خود بخشى از حزب نيرومنـد سوسـيال ـ دمكـرات قفقـاز بـود .بـا
حزب سوسيال ـ دمكرات روسيه ارتباطى تنگاتنـگ داشـت و حتـى بسـيارى از اعيـاءِ
فرقه در حزب سوسيال ـ دمكرات روسيه عيويت داشتند.

كميته اجتماعيون ـ عاميون ايران
در پروسه رشد و گستر حزب همت ،عدهاى از اعياءِ ايرانى آن كميتـهاى بـهنـام
كميته اجتماعيون ـ عاميون ايران تشكيل دادند كه مسئول تماس و سـازماندهى ايرانيـان
مقيم بادكوبه را داشتند .اين كميته در سال  0115در بادكوبه تشكيل شد.
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اعياءِ اين كميته بازرگانان و كسبهاى بودند كه از آذربايجان و گـيالن بـهبادكوبـه و
تفليس رفتوآمد داشتند ،بهعالوه كارگرانى كه در تأسيسات نفتى بادكوبه كار مىكردند.

فرقه اجتماعيون ـ عاميون ايران
در بين سالهاى 1ـ 0115كميته ايرانى اجتماعيون ـ عاميون بادكوبه پس از رشد كمـى و
كيفى و تصوي مرامنامه با نام فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون ايـران (كـه ترجمـه حـزب
سوسيال ـ دمكرات بود) وارد حيات سياسى جامعه ايرانى در قفقاز و بهوسيله شـعباتش
در سراسر ايران وارد حيات سياسى كل جامعه ايران شد .اين حزب مفلفـه برخـورد دو
جريان قدرتمند بود ،مدنيت جديد و فرهنگ انقالبى ماركسيسم .كه سـمت و سـوى آن
تحول ساختارى جامعه ايران بود.

هيئت رئيسه فرقه اجتماعيون ـ عاميون
در اولين جلسه افراد زير بهعنوان هيئت رئيسه فرقه انتخاب شدند.
 .0نريمان نريمانو  .1 ،سوچى ميرزا .1 ،ميرزا جعفـر زنجـانى .9 ،مشـهدى محمـد
عمواوغلى .5 ،محمدتقى شيرينزاده سلماسى .1 ،حاجىخان .7 ،نوراهلل خان يگانـه،
 .8مشهدى محمد علىخان .1 ،ميرزا ابوالحسن تهرانى .01 ،اكبـر اسـكويى .00 ،حسـين
سرابى .01 ،مشهدى باقرخان اروميهيى و  .01مشهدى اسماعيل ميابى

چند توضيح ضرورى
 .0نام فرقه اجتماعيون ـ عاميون ايران ترجمه (حـزب = فرقـه ،اجتمـاعيون = سوسـيال،
بههمان معنـا اسـتعمال مـىگرديـد
دمكرات = عاميون) حزب سوسيال ـ دمكرات بود و دقيقاو 
اما گاهى در روزنامه صوراسرافيل سوسيال ـ دمكرات را بهاجتماعيون ـ انقالبيـون و يـا
انقالبيون معنا كردهاند.
 . 1اسامى جمعيت مجاهدين ،يا انجمـن مجاهـدين ،فرقـه فـدائيان معمـوالو ،امـا نـه
هميشه ،بر همان اجتماعيون ـ عاميون اطالق مىگرديد.
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لفظ مجاهدين لغت ساده و متداولى بود كه گاه بـراى پرهيـز از بـهكـار بـردن لغـت
ناآشناى اجتماعيون ـ عاميون بهكار برده مىشد.
در اسناد و مدارك آن زمان مىخوانيم :انجمن مجاهدين بهنام اجتمـاعيون ـ عـاميون
شعبه قفقاز و يا فرقه مجاهدين رشت كه عنوان رسمى شعبه اجتماعيون ـ عاميون رشت بود.
 .1لفظ فدايى در مورد شعباتى بهكار مىرفت كه هيئت فدايى داشتند .و ايـن هيئـت
بيشتر مأموريتهاى نظامى ـ عملياتى را بر عهده داشت.
 .9قفقاز بهمعناى اخص آن بهسراسر نـواحى مسـلماننشـين در مقابـل گرجسـتان و
ارمنستان كه مجموعا سرزمين ماوراءِ قفقاز را تشكيل مىدادند ،اطالق مىشد.
 .5بهكار بردن مسلمانان قفقاز ،كه در زير اعالميـههـاى فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون
مىآمد در واقع جدا كردن و مرز كشيدن با ارامنه قفقاز بود.
 .1مجاهدين درعين حال كه نام ساده شده فرقه اجتماعيون ـ عـاميون ايـران بـود .گـاهى
درمورد همه انقالبيون و يا برخى از سازمانهاى انقالبى بورژوايى نيز بهكار مىرفت.
 .7از سال  0117بهبعد فرقه اجتماعيون ـ عاميون نام خود را حزب مجاهد (سوسيال
ـ دمكرات ايران) و گاهى حزب مجاهد مىناميد.

مرامنامه فرقه اجتماعيون ـ عاميون
سوسيال دمكرات هاى ايران در پروسه رشـد كمـى و كيفـى خـود بـه مرحلـه تصـوي
مرامنامه رسيدند آنچه اكنون در دسترس ما است دو مرامنامه است.
 .0مرامنامه باكو و  .1مرامنامه مشهد
مرامنامه باكو كه از بايگانى پليس باكو بهدست آمده است ،متأسفانه كامل نيست .امـا
با مقايسه همين متن ناقص با مرامنامه مشهد مطال بسيارى بهدست مىآيد.

مرامنامه باكو
تمامى اين مرامنامه موجود نيست ،اما آنچه موجود است شامل بندهاى زير است:
 .0زمين مال كسى است كه روى آن كار مىكند 8 .1 .ساعت كار روزانـه .1 ،كمـ
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بهپيرمردان ،زنان و اطفـال بـىسرپرسـت .9 ،سـاخت منـازل ارزان قيمـت .5 ،تأسـيس
مدارس .1 ،تخفيف مالياتهاى مايحتاج مردم و  .7آزادىهاى دمكراتيـ (زبـان ،قلـم،
اتحاديه و مذه و اعتصاب).

يك نكته تاريخى
حدود ي قرن پيش اسال نامبردار ما در پى تحقق شـعارهايى بودنـد كـه آن شـعارها
جزءِ آرمانهاى امروزى ماست .راز سختجانى استبداد را بايد در سـاختى جُسـت كـه
بعد از ي قرن هنوز تحول جدى پيدا نكرده است .تا ما بعد از ي قرن و بيشتر گـامى
از آرزوى پدران خود فراتر نرفته باشـيم .كـه نرفتـهايـم .و ديگـر ايـنكـه از يـاد نبـريم
خاستگاه شعارهاى امروزى ما كجاست و پيشقراوالن آزادى و بهروزى اين مـردم چـه
كسانى بودهاند.

متن مرامنامه باكو
« ...كه بتواند زراعت بكند بايد بهاو زمين داده شود كـه اخراجـات سـاليانه كلفـت او از
همان زمين بگذرد و قسعلىهذا  ....زمين را بايد بههمين ترتي تقسيم كرد .چون كـار
بهاين طور بگذرد ديگرى رعايا از ذل احتياج مردمان جبار بيرون خواهنـد آمـد و همـه
غنى خواهند شد كينه و كدورت برطر شـده و ديگـر خـون نـاحق در زمـين ريختـه
نمىشود و ديگر اين فرقه اصالح فتنه و فساد را خواهانند .كرور كرور جانها كه در راه
دعاوى ملت مىنمايند و جوانهاى سرو قد هد گلولههاى تفنگ و تـوپ مـىشـود و
چه بسيار شهرها و قصبهها در اين جنگها خراب و زنان ما بىشوهر و اطفـال مـا يتـيم
مىمانند .مقصود اين فرقه تمام براى اين عمل مشئوم است كـه بـهكلـى از ميانـه مرتفـع
گرديد .منسو شود و راضى نيستند كه خون احدى در روى زمين ريخته شود خـواه از
فرقه و هر ملت باشد تفاوت ندارد (بنى آدم اعياى يكديگرند).
منظور ايشان اين است كه بالفرق هر مذه و ملت تحت مساوات و عدالت باشـند
در اين صورت معلوم است ي هفته بهاين مقصود عالى نمىتوان نائل گرديد و بـهايـن
درجه اعال فورا نمىتوان عروج كرد چونكه ملت مقدسه مـا حاليـه و در وادى جهالـت
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زبون شده و بهنادانى گرفتارند و خير خود را از شر تميز نمىدهند .لهذا بايد مطالـ را
متدرجا اظهار كرد و چيزى كه امروز بر ما الزم اسـت و بايـد در تـداركات او باشـيم از
قرار ذيل است:
اول) چون مل و زمين بايد در تحت اختيار آن كسى باشد كه با رن دسـت خـود
مىكارد نه با استعانت عمله و فعله.
دوم) اربابان صنايع چه شاگرد و چه مزدور و چه اشخاص فعله و عمله چه نـوكر از
قبيل ميرزا و دفتردار و سررشتهدار و غيـره كـه از كسـ يوميـه نـام خـود را تحصـيل
مىكنند بايد در ش و روز بيشتر از  8ساعت كار نكنند يعنى مجبور نباشند بيشـتر كـار
كنند .مگر بهميل خودشان يا بهطمع زيادى اجرت و مواج و اجرت يوميه آنهـا بايـد
افزوده شود.
سوم) زنهاى بيوه و اطفال بىپرستار يا پيرمردان كـه بـهواسـطه سـالخوردگى قـادر
بهكار كردن نيستند از طر دولت پرستارى و مراعات شود يعنـى از حـق ايشـان اعانـه
برقرار شود.
چهارم) اشخاصى كه از شدت فقر در خرابهها و در زيرزمينهاى نمناك و منزلهاى
متعفن سكنى نموده كه مورث بعيى امراض مزمنه و افلـي و غيـره مـىگـردد بايـد از
جهت ايشان از طر دولت منزلهاى ارزان ساخته شود و مخارج اين منزلها از جان
دولت باشد بعد بهقيمت ارزان كرايه بدهند.
پنجم) از جهت اطفال يتيم و فقير درهر شهر و قريه مكات و مدارس تأسيس شود.
ششم) مالياتهاى ديـوانى بايـد كـم باشـد (عـوارض) بـهايـن ترتيـ از اشـخاص
بىبياعت و مفلس نبايد عوارض و ماليات مفاخذه شود مگـر اشـخاص دارنـده كـه از
قدر گذران ساليانه خود زيادتر داشته باشند .هرچه از گذران ساليانه بيشتر بماند ماليـات
بهاو تعلق خواهد گرفت .بهمناسبت مال از كم ،كم و از زياد ،زياد ،خـواه نقـد باشـد يـا
جنس و چه شهرها ،چه دهات چنانچه شرح او خواهد آمد.
هفتم) تخفيف گمرك است ،اشيايى كه از خارج مىآيد كه فقرا محتاج بـهاو هسـتند
از قبيل قند ،چاى و غيره بايد از گمرك آن كاست تا ارزان شود.
اين فرقه آزادىطل مقصودشان اين است آن كسانىكه خـون ملـت مـىخورنـد از
قبيل حكومت و سرتيپ و سرهنگ و ساير صاح منص و تابعين حكومت مًل فرا
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و غيره ملت بيچاره را از دست اين ستمكاران آزادى بخشـد آيـا ملـت را چگونـه بايـد
خالص كرد.
اول) بايد از حكومت درخواست كرد آزادى مشـروط را .يعنـى جماعـت در كمـال
آزادى در ي جا جمع شده در كارهاى خود مصلحت نمايند.
دوم) آزادى لسان يعنى جماعت با حكومت و دولت بتوانند گفتگو نمايند و چيـزى
را كه مير ملت است رفع نمايند.
سوم) آزادى مطبوعات يعنى كتابها و روزنامـههـا كـه جماعـت بتواننـد بـهذريعـۀ
روزنامهجات احتياجات خودشان را نوشته منتشر نمايند از طر دولت ممنوع نباشد.
چهــارم) آزادى اتفــاق اربابــان صــنايع و حرفــت در خصــوص احتياجــات نســبت
بهصنعت خودشان اتفاق نمود ،هرچه الزم باشد از دولـت طلـ نماينـد چـون در هـر
كارى جمعيت اتفاق شد مىتواند كارى را از پيش ببرند نه اينكه ي نفر يا دو نفر.
پنجم) آزادى مذه  ،يعنى از روى قانون شريعت مطهره هر كس بههر دينى و بههر
مذه كه هست نبايد او را مجبور كرد كه ترك مذه خود را بگويد و بهدين ديگر
گرويده شود مگر بهميل خود و حكومت هممختار نباشد كه كسـى را جبـرا بـهديـن
ديگرى دعوت نمايد تا اينكه تمام ملل با يكديگر برادروار رفتار نمايند.
قيد اين فصل نه در خصوص ايران است چونكه در ايـران مًـل سـاير دول تعـرض
مذه و ملت ديگرى نمىشود نه از طر حكومت و نه از طر رعيت .مًالو روس از
زمان پطر كبير تا بهحال هميشه مذه متفرقه كه در روسيه سكنا دارند مًـل مسـلمان و
يهودى و ارمنى و  ...خيلى از اين مذاه را جبراو روسى كرده ولـى در ايـران اگـر هـم
كسى بهدين اسالم دعوت كرده از روى داليل عقليه و براهين قاطع بود.
ششم) آزادى تعطيل يعنى عمله و مزدور هرگـاه خواسـته باشـند متفقـا جمـع شـده
محض پيشرفت مطال خود در خصوص....

مفاد مرامنامه مشهد
مرامنامه مشهد شامل  01ماده بود:
 .0موجوديت مجلس ملـى .1 ،حـق رأى عمـومى .1 ،انتخـاب وكـال از طريـق رأى

018

فرقه اجتماعیون ـ عامیون

مخفى .9 ،تقسيم كرسىها برحس جمعيت .5 ،رعايـت آزادىهـاى هفـتگانـه (قلـم،
مطبوعات ،نطق ،مجامع ،بيان ،تشكيل جمعيـتهـا و اعتصـاب) .1 ،تحصـيل اجبـارى و
رايگان . 7 ،گرفتن امالك سلطنتى ،خريد امالك زائد مالكين و تقسيم آنان بين دهقانـان،
 .8تأسيس بيمارستان و دارالمساكين (خانه بيچارگان) .1 ،اخذ ماليات برحسـ دارايـى،
 .01محدود نبودن قشون و خدمت سربازى براى همه 8 .00 ،ساعت روزانه كـار و .01
مسئوليت وزرا در مقابل مجلس

مقايسه دو مرامنامه باكو و مشهد
در  9دسامبر  0111رئيس كالنترى بخش  1شهر باكو بهدادستان باكو اطـالع داد كـه
ساكن محل تالقى خيابانهاى پراچچنايا و آزياتسكايا كه صاح مطبعه اسـت خبـر داد
كه ساعت  1صبح  9دسامبر  8نفر ناشناس مسلح بهاسـلحه كمـرى وارد مطبعـه شـده و
تمام كسانى را كه در آنجا بودند توقيف نموده و شروع بهچاپ كردند و حـرو چيـده
شده حاضر و كاغذ با خود آورده بودند  1111ورقه چاپ كردند .پـس از خـروج آنهـا
چند صفحه از جزوه كه بهچاپ رساندهاند پيدا شده است  8صفحه و صفحات 01ــ 1و
مرامنامه باكو.
با مقايسه ايـن مرامنامـه ،مرامنامـه بـاكو (مـتن نـاقص موجـود در پرونـده محكمـه
شهرستان باكو) با مرامنامه حزب مجاهد منتشره در  0117نكات زير قابل توجه است:
 .0مرامنامه باكو تحت تأثير برنامه حزب سوسيال ـ دمكرات روسيه است.
 .1فرقه اجتماعيون ـ عاميون ي مرامنامه عمومى كه همه سازمانهاى آن در سراسر
كشور از آن تبعيت كنند نداشته است.
 . 1نبود ي مرامنامه واحد براى حزب را بايد در مواضع طبقـاتى گونـاگون رهبـران
آن پيدا كرد كه اين خود نتيجه گوناگونى تركي اجتماعى حزب بوده است.
 .9بزرگترين نفوذ را در سالهاى 7ـ 0111كميته باكو داشته است كـه كميتـه بـاكو،
كميته مركزى محسوب مىشده است و با سازمانهاى خود در تبريـز ،گـيالن ،تهـران و
ساير نقاط ارتباط داشته است.
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نقاط اشتراك و افتراق دو مرامنامه
 . 0در مرامنامه مشهد در مسئله ارضى بر مصادره امالك شاهى و تقسيم آن بين دهقانـان
تأكيد مىشود و اراضى زائد مالكين بايد توس بان خريدارى و بـين دهقانـان تقسـيم
شود .اما در مرامنامه باكو اين عقيده تروي مىشود كه زمين بايد متعلق بهكسى باشد كه
روى آن كار مىكند.
 . 1در مرامنامه مشهد از تشكيل نوانخانه براى فقرا و بيمارسـتان بـراى آنهـا سـخن
رفته است .اما در مرامنامه باكو براى سالخوردگان ،بيـوهزنـان ،بچـههـاى بـىسرپرسـت
درخواست شده است كه از طر دولت مستمرى تعيين گردد.
 .1هر دو مرامنامه خواستار  8ساعت كار روزانهاند
 .9در مرامنامه باكو براى بهبود وضع مسكن تودههاى زحمـتكش درخواسـت شـده
است تا ساختمانها و منازل عمومى توس دولت ساخته و در اختيار آنها قرار بگيرد.
 .5در هر دو مرامنامه تأسيس مدارس در همه شهرها و قصـبات و الغـاءِ عـوارض و
مالياتهاى مستمندان وجود دارد.
 .1در مرامنامه باكو برخال مرامنامه مشهد درخواستى دائر بهتقليل عوارض گمـرك
كاالهاى مورد احتياج زحمتكشان شده است.
 .7در مرامنامه باكو خواستار آزادى تودههاى زحمتكش از زير فشار صاح منصبان
دولتى و برقرارى آزادىهاى دمكراتيـ  ،آزادى اجتماعـات ،آزادى كـالم و مطبوعـات،
اتحاديهها و مذه شده است.
 .8در مرامنامه مشهد آزادىهاى دمكراتي وجـود دارد امـا پيرامـون آزادى مـذه
حرفى بهميان نيامده است.
 .1در مقدمه مرامنامه باكو هد نهايى حزب برابرى كامل حقوق بين اعيـاءِ جامعـه
صر نظر از تعلقهاى ملى و مذهبى ذكر شده است.
 .01در مجموع مرامنامه باكو نسبت بهمرامنامه مشهد راديكالتر و انقالبىتر است.
اين مرامنامه بيشتر تحت تأثير حزب سوسيال دمكرات روسيه و شعارهاى آن حـزب
در انقالب 7ـ 0115بوده است.
 . 00اصل سند مرامنامه مجاهدين در مشهد در بايگانى تاريخى آجارى موجود اسـت
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و براى نخستين بار توس بور دانسكى در مجله بايگانى سـر شـماره  01سـال 0190
بهچاپ رسيد .و ترجمه آن در مجله دنيا شماره  1سال  9منتشر شد.

مرامنامه جمعيت مجاهدين
دفاع از شر ملت و محافظت وطن مقدس و محو ظلم فرييه هر فردى اسـت و ايـن
نيز بهمقتياى زمان فق از طريق مجلس ملى و مشـروطيت و بسـ عـدالت و اجـراى
مساوات ممكن خواهد بود زيرا ملت بهوكاليى كـه از بـين خـود انتخـاب كـرده باشـد
اعتماد و اعتقاد معينى دارد و حال آنكه هيئت وزرا نمىتواند مورد اين اعتقاد باشد.
ملت مجاز نيست مًل سابق ساكت بنشيند و بهوزراءِ اعتماد كند زيرا در اينصـورت
ممكن است زمام امور از دستش خارج شود.
لذا غمخوران ملت و مردم وطنپرست همـواره بايـد جمعيتـى از مجاهـدين داشـته
باشند كه همتشان مصرو حفظ و مصونيت اساسى ملت و مجلس ملى باشـد و بـراى
دفاع از مجلس و بس عدالت از فدا ساختن جان و مال دريغ نكنند.
از اين نظر وجود شعبه جمعيـت مقـدس مجاهـدين در ايـران بـهمنزلـه قسـمتى از
مشروطيت الزم و واج است .چنانچه در همه ممال متمدن اروپا و آسيا نيز تحت عنـاوين
مختلف چنين جمعيتهايى تشكيل شده است .اين جمعيتها بهمنظور بسـ عـدالت و
حفظ مجالس ملى و رسيدن بهمقصود و هد خود ش و روز فداكارى مىكنند.
كالم مقدس مىفرمايد «ليس لى االنسان اال ماسعىا» از اينجـا مـىتـوان بـهقُـرب و
منزلت عالى و مقدس بودن كوشش مجاهدين پى برد بر هر كسـى كـه بخواهـد بـهايـن
جمعيت وارد شود واج است قبل از هر چيز بهاهميت واقعى مجاهدت واقف شـود و
مقاصد اين جمعيت را كه ذيالو شرح داده مىشود بداند و فق پس از آن خود را با اسـم
پرافتخار «مجاهد» زينت بخشد .بايد دانست مجاهد چيست و چه مقاصد مقدسـى دارد.
مقاصد بدين قرار است:
ماده  0ـ موجوديت مجلس ملى و حفظ آن الى االبد
ماده  1ـ حق رأى عمومى بدون فرق موقعيت ،مليت و بدون تفاوت بين فقير و غنى
ماده  1ـ انتخاب وكالءِ از طريق مخفى و در زمان واحد
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ماده  9ـ تقسيم كرسىهاى مجلس برحس مقدار جمعيت نه برحس
ماده  5ـ تعميم و رعايت آزادىهاى هفتگانه
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طبقات و قشرها

الف) آزادى قلم و مطبوعات
يعنى اگر كسى در راه سعادت مملكت و ملت ،ارتقاءِ وضع و بهبود وضع مردم و ترقـى
مملكت رفع ظلم مستبدين ،كشف توطئه خيانتكاران ،كتاب ،روزنامه يا ورقهاى بنويسـد
و به طبع برساند هي فردى حق جلـوگيرى و يـا توقيـف ايـن مطبوعـه را نـدارد .مگـر
بهحكم قانون كه مجلس درباره مطبوعات تصوي كرده باشد.

ب) آزادى نطق
يعنى هر كس مطلبى داشته باشد كه براى مملكت و يا حفظ ثغور آن مفيـد بدانـد و يـا
بهخيانت از جان حكمداران و مستبدين واقف گردد مىتواند آزاد نـه مطلـ خـود را
بگويد و هي فردى حق نخواهـد داشـت از ايـن عمـل شـكايت كنـد و يـا گوينـده را
مجازات نمايد.

ح) آزادى مجامع
يعنى دولت و حكمرانان حق ندارند جمعيت را از اجتماع در محلى بهميـل خـود بـراى
كم بهرونق وضع مملكـت و ملـت ،مجلـس مشـاوره دربـاره احتياجـات عمـومى و
سياست و جريان امور و يا بهمنظور پيشرفت كار داخلى خود منع نمايد بهشرطى كـه از
قانون اساسى تبعيت گردد.

د) آزادى بيان
يعنى هي كس نمىتواند مانع ابراز عقيده و نظر اشـخاص در امـور سياسـى و در زمينـه
مقاصد ملت و دولت گردد.
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ه) آزادى شخصيت
يعنى دولت حق ندارد متعرض كسى گردد و يـا بـدون حكـم صـادره از طـر
درباره گناه و جنايتكار بودن وارد منزل كسى گردد.

عدليـه

و) آزادى جمعيتها
يعنى هر طبقه و عدهاى حق دارند بهمنظور بحث در امور داخلى و يا سياسى ،جمعيـت
و يا اجتماعى تشكيل دهند و دولت نمىتوانـد مـانع و رادعـى بـراى ايـن جمعيـتهـا
بهوجود آورد.

ز) آزادى اعتصابات
يعنى هرگاه كارگران بهمنظور سروسـامان دادن بـهكـار خـود اعـم از ايـنكـه ايـن كـار
خصوصى و يا سياسى باشد .اعتصاب كنند و دولت نمىتواند مانع آن شود و يا آنها را
اجبارا بهكار وادارد.
ماده  1ـ تعليمات بايد اجبارى و مجانى باشد .يعنى دولت بايد در هر شهر و قصـبه
مدارس ابتدايى ،متوسطه يا عالى تأسيس نمايد و همه اتباع ايران را بدون فرق از حيـث
طبقه و موقعيت مجبور سازد كه اطفال خود را براى تعليم بهآنجا بفرستند.
ماده  7ـ دهات و امالك سلطنتى و همچنين دهات و امالك مالكينى كـه عـالوه بـر
احتياج زندگى آنها باشد بايستى اولىها بالعوض و دومىهـا توسـ بانـ خريـدارى
شود بين اهالى و دهاقين تقسيم گردد.
ماده  8ـ دولت بايد در هر شهرى براى فقـرا و عجـزه دارالمسـاكين و بـراى مرضـأ
مرييخانه بنا كند تا محتاجان از فرط احتياج تلف نشوند.
ماده  1ـ ماليات و عوارض بايد بهنسبت دارايى و سرمايه اخذ شود نه بهطور سـرانه.
يعنى مالياتهاى دولتى بايد از عايدات تجارت و مل گرفته شـود و هـر كـس چنـين
عايداتى نداشته باشد بايد از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض اعم از دولتى و سلطنتى
معا باشد.
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ماده  01ـ تعداد قشون نبايد محدود و معين باشد ولـى هـر ايرانـى بايـد در قشـون
خدمت سربازى بنمايد .لذا دولت بايد صورتهايى براى خدمت در نظام تنظـيم نمايـد.
تا اطفال همه اتباع از هر طبقه و داراى هر موقعيت كه بهسن  08سال رسيده باشند طبق
آن صورتها بهمدارس نظام وارد شـده و دو سـال درسهـاى نظـامى بخواننـد و بعـداو
بهكارهاى خصوصى خود بپردازند .تا اينكه در موقـع عمليـات خصـمانه همسـايگان و
تجاوز به حدود و حقوق وطن و ملت همه اتباءِ وطن مًل ي فرد بتوانند زندگى خـود
را در راه آن فدا كنند.
ماده  00ـ مدت كار روزانه نبايد از  8ساعت تجاوز كند.
ماده  01ـ وزرا درمقابل مجلس كه خود آنها را تعيين مىنمايند مسئول خواهند بود.
اين است بهطور تقري مقاصدى كه در باال ذكـر شـد .بـهخواسـت خـدا در آينـده
برحس اقتياى زمان و موقعى كه ملت بيدار شد مواد چندى بر آن افزوده خواهد شد.
 05شعبان  0115ـ  01سپتامبر  0117زنده بـاد مجاهـدين .زنـده بـاد مجلـس شـعبه
ايرانى جمعيت مجاهدين ،متشكله در مشهد.

مرامنامهاى ديگر از فرقه اجتماعيون ـ عاميون
فرقه اجتماعيون ـ عاميون (سوسيال ديمـوقرات) فرقـهايسـت طرفـدار كسـبه و فعلـه و
دهاتىها و بر ضد دولتمندان.
طرفدار حريت است.
مرامنامه حال حاضرها
 .0طرفدار حـريت اجتماع .1 ،طرفدار حـريت مطبوعات .1 ،طرفدار حـريت كـالم،
 .9حـريت وجدان و مذه  .5 ،طرفدار برابرى همه مردم و همه مسل و همه صـنف،
طرفدار هي ي رتبه و افيليتى نيست.
 .1بر ضد مذه و مليت است (يعنى طرفدار هي ي مذه نيست و هي كـس را
قدغن نمىكند كه مذه دار نباشد .كل اجتماعيون عاميون برضـد مـذه پرسـتى شـده
قائل برقوه طبيعت است .برضد ملّيت است .يعنى همه ملل را دري نظر مىبيند و جهد
مىكند بر اينكه مسئله مليت از ميان برداشته شـود و سـر مـردم را از ايـن موضـوعات
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خالى نمايد .تا ملل برجان يكديگر براى خاطر متمولين نيافتند قوه خودشان را با فقـراى
همه عالم ي جا جمع نموده برضد دشمن عمومى خودشان ،صاحبان ثروت حركت كنند.
 .7طرفدار به محفوظيت شخصى و مال است.
در قانون انتخابات طرفدار آنست كه مردم بايد:
 .0يكسره انتخاب كنند .1 .انتخابات پنهانى باشد .1 .بايد همه مكلفين انتخاب كننـد
بالفرق صنف ،مسل و مذه و مليت.
اجتماعيون ـ عاميون بر ضد مالكيت شخصى است يعنى آمال عقيـدها آنسـت كـه
بايد تصاح ملكى نباشد يعنى هي كس شخصاو براى خود مل و مال نداشته باشـد
و همه آالت كس عمومى باشد در حال حاضره در مسئله تصاح و در مسئله زارعين
عقيدها بر اينست كه دهقان نبايد براى ملـ دار كـار بكنـد و بايـد ملـ از ملـ دار
گرفته شده به دهاقين داده شود و قاعدة گرفتنش در هر مملكتى ي طور اسـت نسـبت
بهاوضاع حال آن.
براى همۀ فعلهها در ي ش و روز  8ساعت كار طلـ مـىكنـد در حـال حاضـر
عقيده نظر بهتروي اقتصاد و بهتاري بر اين است كه ترقى عالم بهجايى خواهـد كشـيد
فعلهها اختيار حكومت را از دست اهل ثروت گرفته خودشـان اجتماعـاو و عمومـاو اداره
كنند و آنوقت لزوميت پول از ميـان برداشـته خواهـد شـد و همـه بالمسـاوى زيسـت
خواهند كرد.
طرفدار ماليات بالواسطه يعنى طرفدار آنست كه ماليات نقدى برمداخل گذشته شود
و بر حبوبات و لوازم تعرفه و بندرول گذاشته شود.
طرفدار ماليات بالواسطه بوده بر ضـد ماليـات بـا واسـطه اسـت و طرفـدار ماليـات
مداخل مترقى است طرفدار جمهوريت است.
اجتماعيون ـ عاميون در همه ممال سعى مىكنند بهقـدر امكـان مقصـد خـود را
رواج بدهد.
اين مرامنامه بنا بهتشخيص آقاى ايرج افشار بهخ محمدامين رسولزاده معرو است.
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قواعد فعاليت در فرقه اجتماعيون ـ عاميون
فعاليت حزبى مستلزم توانايى خاصى است كه بر مبناى آن قوانين رابطه پايين بـا بـاال و
باال يا پايين در برنامههاى حزبى تعيين مىشـود .بـدون ايـن قـوانين حـزب نمـىتوانـد
بهزندگى حزبى خود ادامه دهد .و برنامههاى حزبى را بهپيش ببـرد .پـس تصـوي ايـن
قوانين در فرقه نيز خود مفيد رشد كمى و كيفى فرقه بود.
در اين دستورالعمل حزبى ،رابطه حزب با اعياءِ ،هواداران و وظيفـه اعيـاءِ حـزب
در رابطه با امنيت شهرها ،افراد غيرحزبى ،خارجىهاى مقيم ايران تعيين مىشود.
در اين دستورالعمل رعايت مخفىكارى اعياءِ ،دادن حق عيـويت ،گـرفتن كمـ
مالى ،مراقبت از عملكردهاى اعياءِ ،رعايت و اجراى مصوبههاى مركزيت توس شع
واليتى مشخص شده است .اين دستورالعمل از  09ماده تشكيل شده است.
اين سند نخستين بار ،توس خانم بلوووآ در سال  0111منتشـر شـده و مجلـه دنيـا
(سال سوم ،شماره  )9آنرا ترجمه كرد .اصل سند در آرشيو روسيه تزارى بهزبان روسى
كشف شد.

دستورنامه (قواعد) حزب سوسيال دمكراتهاى ايران (اجتماعيون ـ عاميون)
ماده  1هر كس بلي حزب يـا غيـره صـادره احـزاب كميتـه مركـزى را در دسـت دارد
بايستى صاح پيشه و يا عوايدى براى زندگى خـويش باشـد .ايـن عوايـد بايـد از راه
مجاز بهدست آمده باشد.
ماده  2از آنجا كه فق نظم و امنيت شهر از هر حيث بهعهده حاكم و كدخداهاست.
حزب انقالبى فعالو نبايد در امور داخلى و ادارى دخالت كنـد ولـى بـا در نظـر گـرفتن
اينكه هنوز قوانينى براى ادارات بلدى وضع نشده در برقـرارى نظـم در شـهر بـهطـور
بدوى انجام مىشود لذا اجازه داده مىشود كه بهكدخداها در برقرارى نظم كمـ شـود
در صورتى كه از جان حكومت سوءِرفتارى نسبت بهاهالى مشاهده گـردد وظيفـه هـر
عيو حزب است كه انجمن را از راه كميته مركزى آگاه سازد.
ماده  3عيو حزب نبايد بهكسى توهين روا دارد .مگر آنكه دستور خاصى از طـر
كميته مركزى وجود داشته باشد .كميته مركزى نيز چنين فرمانى را تنها زمانى بايد بدهد
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كه براى مجازات و يا توقيف شخص موردنظر تأييـد متفـق انجمـن و ماليـان و حـاكم
موجود باشد.
ماده  4اعياءِ حزب بايد اقدامات خود را با رعايت سكوت برگـزار كننـد و تنهـا در
مواردى نظر خود را آشكار سازند .وظيفه حزب است كه توس مسـئولين خـود كميتـه
مركزى را از منويات كًيف اشخاص معلومالحال مطلع سازد .تا قبل از آنكه خود دست
بهاقدام شديد بزند از دولت مجازات آنها را بخواهد.
ماده  0اعياءِ حزب موظفند تا آنجا كه ممكن است از حقوق خارجيان دفاع كنند تا
مبادا نمايندگان دول خارجى تجاوزى بهآزادى نموده و از اين راه بهكشور ما زيان برسانند.
ماده  6از آنجا كه كميته مركزى بـراى اعـزام نماينـدگان خـود بـهشـهرها مختلـف،
مكاتبات ،خريد لباس و اسلحه دفاعى محتاج بهعوايـدى اسـت لـذا هـر كـس كـه وارد
حزب مىشود در حدود موازين قـرآن مجيـد وجـه معينـى عنداالسـتطاعه بـهصـندوق
عمومى خواهد پرداخت .و در مقابل دريافت وجه قبض داده مـىشـود هـي گـاه پـولى
به زور از كسى اخذ نخواهد شد .كه حزب در معرض سرزنش قرار بگيرد .هـر كسـى از
خارج وارد حزب مىشود ي تومان خواهد پرداخـت شـرط اينسـت كـه بـا برقـرارى
حكومت مشروطه مخالفت نكند.
ماده  7رهبران حزب مسئول حركـات اعيـاءِ خـود هسـتند .هـر يـ از انقالبيـون
مرتك عملى بشود كه كميته مركزى آنرا غيرمجاز بداند فوراو مجازات خواهد شد.
ماده  0اشخاص كه در رأس شع واليتـى حـزب قـرار دارنـد حـق ندارنـد بـدون
رضايت كميته مركزى دست به اقداماتى بزنند كه آشكارا مخالف وظايف حـزب اسـت.
اوامر كميته مركزى بدون چون و چرا از طر شع حزب اطاعت مـىشـود زيـرا كـه
ارادة اكًريت است .همـه مـى داننـد كـه تـا كنـون مـردم زحمـتكش ،اعـم از دهقانـان،
پيشهوران ،تجار ،در معرض ستم طبقۀ نيرومند اغنياء بودهاند .وظيفه مـا ايـن اسـت كـه
دهقانان و نيز ساير مردم را از بردگى مالكان و مباشرين آنهـا برهـانيم و بـدين طريـق
اجازه ندهيم كه بسيارى از آنان براى ي لقمه نان بـهخـارج كشـور رفتـه و در معـادن
درزير بار كارهاى سنگين جان سپارند.
ماده  1از آنجا كه هر عيو حزب اطفال رفقاى خود را بهمنزله اطفال خود مـىدانـد
لذا بايد در راه تأسيس مدارس براى تربيت اطفال كوشش مبذول دارد .خانوادة هر كـس
كه در مبارزه در راه آزادى شهيد گردد از طر كميته سرپرستى خواهد شد.
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ماده  11اعياءِ حزب به اشخاصى كه خدمات خاصى بهوطن خود كـرده باشـند بـا
ديدة احترام مىنگرند و نسبت بهخائنين از هر طبقه كه باشند نفرت و انزجار دارند.
ماده  11مجموع كار و رفتار بهاعياءِ حزب بايد متوجه ي نكته باشـد ـ نيكـروزى
و ترقى ،ولى بهنحوى كه بهشر مقدس مذه خللـى وارد نيايـد .وظيفـه هـر فـردى
است كه شأن و منزلت وطن را مانند جان و مال خود حفظ كند.
ماده  12عيو حزب وقتى وطن خود را گرفتـار رنـ و دردى ببينـد نبايـد از هـي
وسيلهاى براى فرو نشاندن اين درد ميايقه كند.
ماده  13هر صدر شعبه واليتى حزب بايستى هميشه ي نسـخه از ايـن دسـتورنامه
(قواعد) را همراه داشته باشد .وى موظف است دستورنامه (قواعد) را راهنماى خـويش
قرار دهد .و هر كسى را كه سروكارى با شعبه دارد با مفاد آن آشنا سازد.
ماده  14هر ي از اسناد مهم كميته مركزى  01مُهر خواهد داشت .بدين ترتي
ـ صدر ،معاون ،منشى ،ثبات ،صندوقدار ،نفر اول ،نفر دوم ،نفر سوم ،نفر چهارم ،نفر
پنجم ،نفر ششم
و در وس آنها مُهر كميته مركزى در هر حال تعـداد مهرهـا از  7مُهـر نبايـد كمتـر
باشد .براى اسناد غيرمهم از قبيل قبوض ،كارت عيـويت ،فقـ مهـر حـزب سوسـيال
دمكرات كافى است.

يك توضيح
همراه با مرامنامه فرقه اجتماعيون ـ عاميون بهخ محمدامين رسـولزاده يـ نظامنامـه
بهشكل دست نوشته پيدا شده است كه نام فرقهاى كه نظامنامه بهآن متعلـق بـوده اسـت
پاك شده است .اسماعيل رائين دارنده اين اسناد خطى روشن نمىكند كه نام فرقـه چـرا
پاك شده است .اما قرائن نشان مىدهد كه اين نظامنامه مىتوانـد بـهفرقـه اجتمـاعيون ـ
عاميون تعلق داشته باشد.

نظامنامه فرقه
مفسسههاى اوليه جمعيت تشكيل حوزهها است.
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شرايط صالحيت اعضاءِ و دخول در فرقه
 .0هر فرد ايرانى كه كمتر از  05سال نداشته باشد .معـرو بـهشـرافت بـوده ،متكـدى،
مفتخوار ،منحر  ،بهكس روحانيت ،محكوم بهجنحه و جنايت و سرقت نباشـد ،مـرام
فرقه را قبول كند ،بهمعرفى و تصديق دو نفر از اعياى فرقه با تقاضاى كتبى بهاكًريـت
در حوزه قبول مىشود.
 .1داوطل دخول در حوزهها اگر در حوزه قبول نشود و او را فاقد صالحيت مقرره
بگويند مىتواند بهمافوق حوزه ارجاع نموده صالحيت خود را ثابـت و بـا اجـازه كتبـى
داخل يكى از حوزه مىشود.
 .1عده اعياى حوزهها تا  1نفر لدىاالقتياء زيادتر خواهد شد.
 .9هر ي از اعياءِ در هر ماه بهعنوان اعانه كه مقدار را حوزه بهاكًريـت تعيـين
مىكند بايد تأديه نمايد.
 .5هر حوزه ي نفر منشى و ي دفتردار از بين خود بهاكًريت انتخاب نموده تـا 1
ماه ثابت خواهد بود ولى صدر حوزه در هر جلسه ي نفر از اعياءِ بهاكًريت منتخـ
خواهد شد.
 .1اوقات جلسه حوزهها هر هفته اقالو ي مرتبه خواهد بود.

وظايف حوزهها
 .7هر حوزه مجبور است مرام و نظام و نشر افكار مصلحانه را درجلسات مطرح نمـوده
و بحث نمايند و مكلفند كه از هرگونه مشاجرات و اعمال اغراض شخصيه احتراز نمايند.
 .8تمام اعياءِ و افراد حوزهها مجبورنـد نظامـات و دسـتور و طـرز رو فرقـه را
كامالو اطاعت و رعايت نمايند در صورت مخالفـت بـهحكـم اكًريـت از حـوزه خـارج
خواهند شد.
 .1در صورت حدوث مناقشات بين افراد حـوزه بايـد بـهحكميـت اكًريـت حـوزه
تصفيه شود چنانچه حوزه موفق بهتصفيه نشد بايد رجوع بهمافوق نمايند.
 .01هر فردى از افراد حوزههاى مكلفند در تمام جلسات حاضـر شـده در صـورت
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غيبت و عدم حيور در جلسه دفعـه اول تـوبي  ،دفعـه دوم اجـراى جريمـه و در پـن
غيبت متوالى بدون عذر مشروع از حوزه منفصل خواهد بود.
 .00هر فردى پس از انفصال يا كنارهگيرى از حوزهها تنبيـه شـده و مجـددا راغـ
بهعيويت شود بايد پيشنهاد كتبى بهمافوق داده با اجازه كتبى از مقام مـافوق داخـل در
حوزه گردد در صورت تكرار اين عمل با اجازه مافوق از فرقه خارج خواهد بود.
 .01هي فرد اخراج شده يا مستعفى نمىتواند اعانه تأديه كرده را مطالبه و استرداد نمايد.
 .01حوزهها مبعوثين خود را بـراى نماينـدگى در مجلـس محلـى ،كنگـره عمـومى،
كنفرانسها بهترتيبى كه كميته مركزى فرقه يا كنگره عمومى تعيين مىكنـد از بـين خـود
انتخاب مىنمايند.
 .09حوزهها چون نبايد داراى مُهر مخصوص باشند لـذا بـراى فقـ روابـ مـافوق
امياى صدر و منشى كافى است.
 .05عدد حوزهها وقتى اسـت كـه در واليـات بـالغ بـر  11و در ايـاالت  11باشـد.
مجلس محلى تشكيل پس از كنفرانس كميته تشكيل مىشود.
 .01در نواحى عدة حوزهها مادامى كه به  7نرسيده مجلس محلى يا كميته نمىتوانـد
تشكيل دهند بايد تابع كميته محلى نزدي خود باشند.
 .07حوزهها در هر ماه صورت جلسات و عوايـد و اسـامى اعيـاءِ و هويـت كامـل
آنها را مرت به كميته ارسال دارند.
 .08افراد فرقه در مجامع سياسى ديگر حق عيويت ندارند .حوزه اين نكتـه را بايـد
يكى از شراي اصليه عيويت بداند.
 .01افراد فرقه بايد داراى ورقه هويتى به مُهر كميته باشند.
 .11هر حوزه داراى نمرهاى است كه از طر كميته داده خواهد شد.

انتخابات
 .10حوزهها مكلفند نامزدهاى كميته را براى شوراى عمومى و مملكتى با كمال جـديت
انتخاب كند.
 .11حوزهها در انتخابات نظريات خود را مىتوانند بهكميته پيشنهاد كرده ،كميته هـم
نظريات صائبه آنها را تقدير بنمايد.
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ضـروريه بقيـه در هـر مـاه بـا صـورت

 .11عايدات حوزه ها بعد از وضع مصـار
حساب مرتبى بهصندوق كميته فرستاده مىشود.
 .19انحالل حوزهها با مالحظه اطرا آن از وظايف كميته است.

انتخابات كميتهها
 . 15در موقع تشكيل هر كميته تمام افراد فرقه همان محـل و در صـورت وجـود موانـع
نمايندگان حوزهها كنفرانس داده در آن كنفرانس كميتۀ آن محل را تشكيل مىدهند.
 .11كميتههاى محل تابع دستورالعمل مراكز مافوق هستند .هنگامىكه تمكن بـهاخـذ
دستور و استيندان نباشند مطابق افكار و نظريات محل خود رفتار نمايند.
 .17كميتههاى محلى هر  1ماه به  1ماه بايد صورت جمع و خرج خـود را مختصـراو
براى اطالع افراد در حوزهها انتشار دهند.
 .18كميته هاى محلـى در دايـره صـالحيت خـود هـر گونـه انتبـاه نامـه و مقـاالت
عامالمنفعه كه مربوط بهمسائل جاريه محل خودشان باشد مىتوانند انتشار بدهند.
 .11كميتههاى محلى بدون مواقفت و اجازه كتبى كميته مافوق (كميته مركزى) حـق
ارتباط با فرق و احزاب سياسى داخلى و خارجى را نداشته و نمىتوانند داخـل مـذاكره
يا قرارداد شوند.
 . 11هر كميته داراى مُهـر مخصـوص بـوده و از بـين خـود بايـد صـدر و منشـى و
صندوقدار تعيين كرد .كه صدر در هر جلسه انتخاب شـده ولـى منشـى و صـندوقدار
درهر  1ماه تغيير مىكنند.
 .10كميتههاى محلى پس از انقياءِ ايام خود كه آخر هر سال باشـد بايـد كنفـرانس
عمومى داده وقايع و عمليات ساليانه خود را بهافراد فرقـه سـابقه داده تقاضـاى تجديـد
تشكيل كميته نمايند.
1

 .11بهواسطه تقاضاى نصف حوزههاى محلى يا اعياءِ كميتۀ محلـى مـىتواننـد
9
كنفرانس داده در صورتى كه قبالو ترتي مـذاكرات را بـهكميتـه مركـزى ارسـال داشـته
تحصيل اجازه كند.
 .11كميتههاى محلى پس از وضع احتياجات ضرورى ،باقيماندة وجوه جمع شده را
با صورت حساب مرتبى بهكميته مافوق ارسال دارند.
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 .19كميتههاى محلى ملزم هستند شرح عمليـات و فعاليـتهـاى سـاليانه را قبـل از
انحالل خود نوشته بهكميته مافوق ارسال نمايند.
 .15رفع مناقشات و منازعات حوزهها از مختصات كميته محلى است.

كميته ايالتى
 .11كنفرانس ايالتى تشكيل مىشود از تمام نمايندگان حوزههاى يـ ايالـت كـه دايـره
واحدى تشكيل مىدهند .در صورت وجود موانع ،كنفرانس محلـى داده ،نماينـده بـراى
كنفرانس ايالتى فرستاده كه كميته را تشكيل نمايند.
 .17كنفرانس ايالتى ي كنگره كوچكى است كه غير از تشكيل كميته ايالتى حق هر
گونه مباحًات و مناظرات در مسائل مخصوصه بهآن ايالت را داشته تعليمات عمـومى و
دستورات كلى بهتمام كميتههاى محلى همان ايالت خواهد داد.
 .18كنفرانس ايالتى طرز رو فرقـه را در مـدت يـ سـال تعيـين مـىكنـد و در
صورتىكه موافقت و متابعت با طرز رو فرقه عموماو داشته باشند.
 .11كميته ايالتى حق تفتيش در تمام كميتههاى محـل و حـوزههـاى دايـرة خـود را
دارد .و كليه دواير مادون كميته ايالتى بايد تفتيش آنجا را بدون معطلى بپذيرند.
 .91اعياى كميتههاى مادون  1نفر و حداكًر اعياى كميته ايالتى  1نفر خواهد بود.
و كميته ايالتى پس از صر مصار الزمۀ دوائر مـادون خـود و مخارجـات ضـروريه
عمومى نصف از بقيه وجوه را با صورت حساب مرت در هر  1مـاه بـهكميتـه مركـزى
ارسال دارد نصفه ديگر در صندوق كميته ايالتى مىماند.
 .90هر كميته پس از انعقاد بايد راپرت مذاكرات كنفرانس را فورى بـهدايـره مـافوق
خود ارسال داشته و در آخر سال راپرت جامعى از عمليات و نشريات خدمات عمـومى
فرقه را پس از ثبت و ضب در آرشيو خود ي نسخه عيناو براى كميته مافوق خود روانه
دارد .و كميته ايالتى در مقام كميته مركزى عيناو ايفاى اين وظيفه را عهدهدار است.
 .91كميتههـا در صـورت امكـان وظيفـه دارد تأسـيس مفسسـههـاى فرقـه از قبيـل
قرائتخانه عمومى ،كتابخانه مجانى ،مدرسه ،كلوب ،روزنامـه ،نمـايشهـا ،ميتينـگهـا،
مشاهدهها (گاردن پارتىها) نشر انتباهنامهها و مقاالت خواهند بود.
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 .91كميته ايالتى موظف است احتياجات و موانع مادى و معنوى كميتـههـاى مـادون
خود را رفع و دفع نمايد.
 .99رفع و دفع مناقشات حاصله بين كميتههاى محلى از مختصات كميته ايالتى است.
 .95كميته در هر  1ماه و ساير كميتهها در هر  1ماه بايد صورت جمع و خرج خـود
را در بين تمام حوزههاى خود نشر دهد.
 . 91كميته ايالتى براى تعيين و تقسيم وظايف و اعمـال فرقـه بايـد شـعبات ذيـل را
تأسيس كند .كميتههاى ديگر نيز ملزم هستند اين تكليف را معمول دارند:
 .0نشر معار  .1 ،ماليه .1 ،نشريات .9 ،تبليغات .5 ،اطالعات و  .1تفتيش

كنگره
از

 . 97كنگره قوه عاليه فكريه و مقننه فرقه است .تعيين خ حركت عمـومى و مسـل
وظايف كنگره است و در هر سال ي دفعه تشكيل خواهد شد.
 .98نمايندگان كنگره بهواسطه كنفرانسهاى دوائر فرقه انتخاب خواهند شد.
 .91عده نمايندگان كنگره متناسبا بهعده اعياى هر دايره هر  91نفر ي نفر خواهد بود.
 .51هر ي از نمايندگان كنگره با اعتبارنامۀ كنفرانس محل خـود و اعيـاى هيئـت
رئيسه كنفرانس و به مُهر كميته ايالتى ورود بهكنگره خواهند نمود.
1

 .50كنگره در حيور از نمايندگان فرقه تشكيل مىشود.
1
 .51كنگره آخرين درجۀ محكمه عالى فرقه است كه تمام مشاغل غاميه و مناقشات
حامله بين فرقه را حل نموده تصميمات آن حتمىاالجر است.
 .51كنگره بودجه ساليانه فرقه را معين كرده واردات مختلفه را ترتي مىدهد.
 .59انتخاب و تعيين اعياءِ كميته مركزى ساالنه از مختصات كنگره است كه پس از
تعيين تمام دواير قطعنامه صادر مىكنـد و كميتـه مركـزى موانـع فـوقالعـاده كنگـره را
دعوت بهتشكيل مىنمايد.
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كميته مركزى
كنگـره عمـومى تـا تشـكيل كنگـره ديگـر

 . 55پس از تشكيل كميته مركـزى از طـر
مفسسات فرقه را كميته مركزى اداره مىكند.
 .51حداقل جلسات كميته مركزى در هر ماه  9دفعه است.
 . 57كميته مركزى در غياب كنگره در آخر سال ي ماه قبل از انحالل خود مقدمات
تشكيل كنگره را با موضوع بحث مطرح ،مذاكرات الزمـه در كنگـره را تهيـه و بـهتمـام
كميتههاى ايالتى و واليتى ارسال داشته بهعالوه راپرت (گـزار ) جـامعى از نظـرات و
عمليات و اوضاع فرقه حاضر نموده براى تقديم بهكنگره مهيا مىكند .راپرت مزبور نيـز
بعدا بهدواير مادون اطالع داده خواهد شد.
 . 58كميته مركزى در غيـاب كنگـره محكمـه عـالى فرقـه اسـت تمـام مناقشـات و
اختالفات بين فرقه و اختال فرقـه را بـا هيئـتهـاى مختلفـه تصـفيه نمـوده و قبـول
قطعنامههاى آن اجبارى خواهد بود.
 .51كميته مركزى جديت تامه داشته افكار فرقه و دعوت عمومى بهواسطه تبليغـات
و مطبوعات و كنفرانسها خواهد نمود.
 .11كميته مركزى در مواقع ضروريه براى پيشرفت مقاصد فرقه در اياالت و واليات
با تمام قواى مادى و معنوى كم كرده و بهتقاضاى آنها جواب داده تكليف ايشـان را
تعيين خواهد نمود.
 .10كميته مركزى داراى مُهر مخصوص بوده و اعياى عامۀ آن منحصـراو عبـارت از
صدر و منشى و دفتردار و خزانهدار و خطي است و هر سه ماه به  1مـاه تجديـد تنهـا
ي نفر صدر در هر جلسه انتخاب خواهد شد.
 .11كميته مركزى در حدود اختيارات خود كه با اساس موجودة فرقه مخالف نباشـد
با فرق دست چپى و هيئتهاى سياسـى اجتمـاعى ،علمـى ،اقتصـادى داخـل مـذاكرات
رسمى و غيررسمى و ائتال مىتواند بشود ولى حق قرارداد با هيئتهايى كه منـافى بـا
اساس فرقه است نخواهد داشت.

024

فرقه اجتماعیون ـ عامیون

حكميت
پـيش

 . 11فرقه در انتخابات و تشكيالت مملكتى كليه قواى مملكت خود را بايد صر
بردن كانديد حزبى خود نمايد.
 .19مادامى كه فرقه موفق بـه زمامـدارى نشـود بايـد كوشـش كنـد كـه در پارلمـان
نمايندگان فراكسيون داشته باشد.
 .15حوزه پارلمانى فرقه جميع مادى و معنوى خود را بايد صر پيش بـردن افكـار
فرقه نمايد.
 . 11حوزه پارلمانى فرقه در افتتاح هر دوره مجلس بايد با كميته مركزى تبادل افكـار
نموده بهعالوه براساس خ مشى را كه كنگره تعيين نموده خطوط مهمه اساسى فرقـه و
سياست عمومى را معين كرده تعقي نمايد.
 .17حوزه پارلمانى هر ساله راپرت جامع گذشته و نظريات آتيه را بهكنگره تقـديم و
پيشنهاد كرده و راپرت مزبور بهوسيله كميته مركزى بهتمـام دوايـر فرقـه قبـل از افتتـاح
كنگره در سال خواهد شد.
 .18هر فرد از افراد فرقه مىتواند لوايح عمومى راپرتهاى مملكت مطابق با مصالح
فرقه بهكنگره تقديم نمايد.
 .11تمام انتخابات فرقه بايد مخفى و مستقيم و مساوى باشد.
 .71هر عيو كاشف اسرار فرقه بشود يا خيانتهاى اساسى نمايـد بـهسـختتـرين
مجازت خواهد رسيد.
 .70براى تحقيق مقصر هر عيو مقصر يا متهم بـهتقصـير ،دوايـر مـافوق و حكمـه
تشكيل داده مطابق نظامات مخصوص فرقه محاكمه خواهند نمود.
 .71مفسسات فرقه عبارت است از  .0حوزهها  .1كنفرانسهاى محلى  .1كميتههـاى
محلى  .9كنفرانسهاى واليتى ـ ايالتى  .5كميته ايالتى  .1كنگره عمومى  .7كميتـه مركـزى
 .8شوراى عمومى است.
 .71تغيير و تبديل اين نظامنامه و تدوين نظامنامههاى عمومى از مختصات كنگره است.
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مقدمهاى بر انقالب مشروطه
حزب جوان و نوپاى اجتماعيون ـ عاميون در نخستين گامهـايش بـا انقـالب مشـروطه
روبهرو شد .و اين همزمانى هم خوب بود و هم بد.
خوب از آنرو بود كه انقالبى بزرگ و شرايطى آماده براى رشد و گسـتر حـزب
دردستور كار آن قرار گرفت .بد بـود از آنرو كـه فرقـه آمـاده پاسـخگويى همـهجانبـه
بهخواست هـاى انقـالب نبـود .نـه از حيـث كـادر رهبـرى و نـه از حيـث برنامـه و
رهنمودهاى عملى.
با اين همه فرقه در انقالب مشروطه شركت كرد و در تند پي هاى كشـنده ،انقـالب
را از مرگ نجات داد كه كسروى در تاري  08سالها بهدقت و امانت بسيار اين نقـش
را بازگو كرده است پس الزم است براى بررسى فعاليتهاى فرقه در انقالب مشروطه و
بازخوانى روايت كسروى ابتدا مقدمهاى بر انقالب مشروطه داشته باشيم .تا بـر آن بسـتر
نقش تاريخى فرقه اجتماعيون ـ عاميون روشنتر شود.

مشروطه چيست
مشروطه واژهاى فارسى ـ عربى است بهمعناى شرطى ،محدود و يا تعديل يافتـه .و ايـن
واژه از انقالب مشروطه فرانسه تحت عنوان  constitu tionalيا دقيقتر كنستى توتاليسـت
گرفته شده است كه بهمعناى قراردادى اجتماعى است.
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تفاوت انقالب مشروطه ايران با انقالب مشروطه فرانسه

1

هرچند انقالب ايران از انقـالب مشـروطه فرانسـه الهامـاتى گرفـت .امـا در شـعارها و
خواستها داراى ي جوهر نبودند.
 .0ما براى حاكميت خود قـانون مبـارزه مـىكـرديم ،چـون قـانون وجـود نداشـت.
درحالىكه در انقالب كبير فرانسه ،مردم خواستار برابرى در مقابل قـانون بودنـد .قـانون
وجود داشت.
 . 1آماج انقالب مشروطه قراردادى قانونى بود تـا از نـاامنى كـار و زنـدگى بكاهـد.
درحالىكه انقالب فرانسه در پى قرارداد اجتماعى بود.
 .1انقالب مشروطه در پى آزادى از محـدوديتهـاى قـانونى بـود .مشـروطهطلبـان
مىخواستند از شر بىقانونى سازمان يافته رسمى خالص مىشوند .آنان در پـى برابـرى
اجتماعى ـ اقتصادى نبودند تا خواستار تقسيم قدرت شوند .آنان خواسـتار خـود قـانون
بودند .مشروطهطلبان خواستار دخالت كمتر يا بيشتر دولت در امور اقتصادى و سياسـى
نبودند .بلكه خواستار دموكراتيزه كردن قدرت دولتى بودند.
اما انقالب فرانسه در پى آزادى بود .آزادى بـهمعنـاى نبـود محـدوديتهـا ،از ميـان
برداشتن موانع قانونى در سر راه فعاليتهاى فردى .مشـروطهطلبـان فرانسـه در عرصـه
سياسى خواستار نظامى دمكراتي بودنـد كـه شـركت مـردم را در فراينـدهاى سياسـى
امكانپذير سازد .آنان خواستار اجراى قوانين بودند كه نابرابرى فرصتهـاى اجتمـاعى،
درآمدها و رفاه را تعديل كند.
 .9مشروطهطلبان در ايران در جهت  personشدن يعنى مشخص شـدن و شخصـيت
يافتن بودند در حالىكه مشروطهطلبان فرانسه درپى  citizenشـدن بـهمعنـاى شـهروندى
داراى تمامى حقوق دمكراتي  ،مبارزه مىكردند.
ايــن تفــاوت در خواســتهــا نشــان از اســتبداد ديرپــاى قاجــارى و پــايين بــودن
سطح آگاهى جامعه ايرانى داشت.

 .1كاتوزيان ـ همايون :اقتصاد سياسی ايران
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ايران در آستانۀ انقالب مشروطه
در آستانۀ انقالب ،نظام فئودالى با قدمتى چند صد ساله بر ايران حكمرانـى مـىكـرد
كه وجه مشخصه آن :استبداد مطلق ،فساد دربار و دولـت ،خودسـرى مالكـان و حكـام،
مالكيت بزرگ ارضى ،تيول ،اقطاع و سيورسات بود .و پوسـت از گـرده رعيـت ايرانـى
كنده بود .در سوى ديگر استبداد فئودالى ،سلطه امپرياليستهاى روس و انگليس بود كه
با تهاجمى شروع شده از زمان صفويه ،ايران را بهكشورى نيمه مستعمره مبدل كرده بود.

وامها و امتيازات
نخستين وام بهدنبال لغو امتياز تنباكو گرفته شد .براى جبران خسـارت شـركت تـالبوت.
گمركات جنوب در ازاى  511،111ليره استرلينگ بهانگليس واگذار شد.
وامهاى بعدى براى سفرهاى فرنگ ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه گرفته شد.
و در ازاى اين وامها بيش از  81%بازرگانان خارجى ايران بهدست روس و انگلـيس
افتاد .و آنها با ورود هـر كـااليى و هـر قيمتـى تمـامى صـنايع دسـتى و كارگـاههـا و
كارخانههاى نوظهور ايران را ورشكست كردند.
قرارداد گمرك  0181با روسيه ( 0110ميالدى) و  0181با انگليس ( 0111مـيالدى)
درهاى نه چندان استوار اقتصاد ايران را بهسوى بورژوازى اروپا گشود و صنايع داخلـى
را ورشكسته كرد .و دست امپرياليسم روس و انگليس در اقتصاد ايران گشوده شد.
 .0سال  0191امتياز خطوط تلگرا تهران ـ بوشهر بهانگليسىها
 .1سال  0197امتياز خطوط تلگرا جلفا ـ تبريز بهروسها
 0191 .1و  0150امتياز ساختن راهآهن و استفاده از جنگلها و استخراج كليه معادن
ايران بهبارون رويتر انگليسى داده شد.
 0117 .9امتياز شيالت شمال بهروسها
 0118 .5امتياز بان شاهى و انحصار صدور اسكناس بهانگليسىها
 0111 .1امتياز بان استقراضى بهروسها
 0180 .7امتياز ساختن راه شوسه جلفا ـ تبريز ،قزوين بهروسها
 0187 .8سپردن گمركات بهكارشناسان بلژيكى
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وضع بازار و بورژوازى ملى
در اين زمان شهرها مركز اقتصاد و سياست بودند .و بازرگانان نقـش مهمـى در زنـدگى
شهرى و كشور ايفاء مىكردند .در هر شهرى عده كًيرى از بازرگانان متوس و كوچ
وجود داشت كه منافع آنان با منافع تجار بزرگ كـه از يـ سـو بـا اشـرا و اعيـان و
فئودالها و دربار در ارتباط بود و از سويى ديگر با سرمايه جهانى و امپرياليسـتى پيونـد
خورده بودند در تياد بودند.
پيشهوران نيز در هر شهرى كًرت خاص خود را داشتند .اما عليرغم تمامى تحوالت
جهانى هنوز با همان نظامات قرون وسطايى مـىزيسـتند و هـر صـنف بـازار خـاص و
سـركرده معينـى داشــت .دراواخـر ســلطنت ناصـرالدين شـاه بازرگانــان ايرانـى دســت
بهسرمايهگذارىهايى زدند كه در رقابت با سرمايه مهاجم خارجى ورشكست شدند.
در سال 1ـ 0110توس  07بازرگان تهـران بـا سـرمايه  111،0،111تومـان شـركتى
تأسيس شد ،تا در بخش بازرگانى داخلى و خارجى فعـال باشـد .همـين شـركت بـراى
ساختن راه آستارا ـ اردبيل اقدام بهتأسيس شركت ديگرى كرد كه ورشكست شد و كـار
ساختمان جاده آستارا ـ اردبيل را بهيكى از اتباع روسيه واگذاشت.
ـ سال  8ـ 0117تأسيس كارخانه ن تابى ـ ورشكست شد.
ـ سال 1ـ 0118تأسيس كارخانه اسلحهسازى با توليد  1111تفنگ در ماه
ـ سال 90ـ 0191تأسيس كارخانه چاشنىسازى
ـ سال 51ـ 0158تأسيس كارخانه گاز كه بعداو بهكمپانى بلژيكى واگذار شد.
ـ سال 71ـ 0111تأسيس كارخانه كبريتسازى بعداو ورشكست شد.
ـ سال 71ـ 0177تأسيس كارخانه قند كهريزك بعداو ورشكست شد.
ـ سال 79ـ 0171تأسيس كارخانه ن تابى در تهران بعداو ورشكست شد.
ـ 78ـ 0177تأسيس شركت اسالميه بهمنظور تأمين كارخانه پارچهبافى در اصفهان
ـ تأسيس شركت مسعود جهت تجارت خارجى
ـ تأسيس كمپانى منصوريه در يزد
ـ تأسيس كمپانى فارس در شيراز
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ـ تأسيس شركت كشتيرانى ناصرى در بوشهر و شيراز

وضعيت طبقه كارگر
عالوه بر كارخانههاى فوق در تهران ،كارخانههاى كوچـ ديگـرى بـراى كاغذسـازى،
پارچهبافى ظرو سازى ،شمعسازى ،باروتسازى و ...تأسيس شـده بـود كـه برخـى از
اين تجار براى در امان ماندن از شـر حكـام و عمـال دولتـى بـا سـرمايهداران اروپـايى
شراكت كرده بودند اين كارخانهها اكًراو بيش از چند ده كارگر نداشتند.
دستمزد كارگران بهعلت سرازير شدن نيروى كار ارزان از روستا بين 1/5ـ 0قران در
نوسان بود كه بهزحمت كفا زندگى آنها را مىداد.
كارگران گرفتار استًمار سرمايهدارى از ي سو و قيدوبند رسوم فئـودالى از سـويى
ديگر بودند.

علل انقالب
توسعه اقتصادى در قرن ( 01نوزده ميالدى) بهرشد ي بورژوازى شـهرى انجاميـد كـه
نظام فئودالى پذيراى آن نبود .اين تغيير ساختارى در اقتصاد سياسى ايران در بطن خـود
تيادى را بهوجود آورد كه حاصل تياد زيربنايى تكنولوژي با نهادهاى روبنايى بـود.
رشد تجارت خارجى سب تماس مردم در ايـران بـا كشـورهاى اروپـايى بـود .و ايـن
تماسها ،اميدى را در مردم بـهوجـود آورد كـه حكومـت مشـروطه بـهسـب اروپـايى
مىتواند امنيت مالكيت ،تقسيم قدرت سياسى و دولتى قدرتمند را بهوجود بياورد.
رشد تجار بزرگ از ابتداى قرن  ،01كه ضمن شركت در تجارت خارجى رفته رفتـه
صاح قدرت سياسى مىشود .از سويى ديگر رشـوهخـوارى شـاه و دربـار در جهـت
بستن قراردادهاى استعمارى ،كسرى فل كننده پرداختهاى خـارجى ،انباشـت وامهـاى
خارجى بهسب تشديد دستهبندى گروه ديوانى سب تيعيف وحدت سـاختارى رژيـم
استبدادى شد و ايـن تيـادها و فسـادها ،ضـعف فزاينـده حكومـت را در برابـر رشـد
بورژوازى كه مدعى سهيم شدن در قدرت بود آشكارتر كرد.
عوامل چندى ديگر از جمله تخصصىتر شدن توليد ،صدور مواد خـام ،زوال نسـبى
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صنايع دستى ،بهكارگيرى وسايل جديد ارتباطى ،ميزان باالرونده تورم ،بهايـن بحـرانهـا
دامن زد.

كاتاليزورهاى انقالب
 .0سال  0171ـ شور تنباكو ،نخستين نهيت ضد استعمارى مردم ايران
 .1سال  0171ـ شور درمشهد .دراثر مالياتهاى زياد ،احتكار كندم درشهر مشـهد
قحطى روى داد .مردم بهدكانهاى نانوايى ريختند آردها را غارت كردند .و بعـد بـهزنـدانهـا
هجوم بردند .زندانيان را آزاد كردند .خانه محتكران را محاصره و سنگباران كردند.
 .1سال  0171ـ شور در مشهد ،اصفهان ،شيراز و چند شهر ديگر
 .9سال  0179ـ ترور ناصرالدين شاه توس ميرزا رضاى كرمانى
 .5سال  0181ـ شيوع وبا در تهران ،شيراز و شهرهاى ديگر
 .1سال  0189ـ شكست روسيه از ژاپن
 .7سال  0189ـ انقالب  0115روسيه
 .8سال  0189ـ شالق خوردن دو تاجر شكر در تهران و وارد ميدان شدن نيروهـاى
فكرى و اجتماعى انقالب كه از ديرباز در حال گستر بودند.

مراحل انقالب
براساس شعارها ،نيروهاى محركه ،خواستها و تاكتي هاى مبـارزه انقـالب بـه چهـار
دوره تقسيم مىشود:
 .0از آذر  0189تا دى  ،0185و امياءِ شدن قانون اساسى
 .1از دى  0185تا تير  ،0187زمان بهتوپ بستن مجلس توس محمد علىشاه
 .1از 88ـ ،0187از قيام تبريز تا فتح تهران
 .9از 0111ـ ،0188از فتح تهران تا انحالل مجلس سوم
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مرحله اول انقالب
اين مرحله از روز  9آذر  0189با حمله مردم بهساختمان بان استقراضى روس شـروع
شد .و بهدنبال آن بهبهانه بهچوب بستن تجـار تهـران در  11آذر ،اجتمـاع مسـجد شـاه
صورت گرفت و سپس مهاجرت بهشاه عبدالعظيم انجام شد.
غارت دكانهاى بسته شده بازار در  10دى سودى نبخشيد و مظفرالدين شـاه بيمـار
ناچار شد نخستين دستخ خود را در مورد پذيرفتن عدالتخانه بهصدر اعظم بدهد.
در اين مرحله مطالبات مردم هنوز شكل نگرفته است .مـردم هنـوز درك روشـنى از
آنچه بايد بخواهند ندارند .هيئت حاكمه نيز درك روشنى از حوادث ندارد.
حركت انقالب منجر بهمهاجرت در سال  0185شد ،بهدنبال آن تحصـن در سـفارت
انگليس صورت گرفت.

حمايت انگليس از مشروطه
انگليس به دو دليل در اين مرحله از خواستهاى مشروطهطلبان حمايت مىكرد.
 .0همراهـى بـا مشـروطهطلبـان ،چـرا كـه پيشـروى مشـروطه ،پيـروزى در عرصــه
ديپلماتي براى انگليس بر عليه رقي روسىا بود كه از استبداد حمايت مىكرد.
 .1انگليس خود را ملـزم بـهجانبـدارى از شـعار آزادى و دمكراسـى مـىدانسـت .و
بدينگونه خود را از استبداد تزارى متمايز مىكرد.
در تحصن سفارت انگليس خواستها رنگ مشخصترى گرفت و تقاضاى ديگـری
در دستور كار قرار گرفت .خواست عدالتخانه بهتشكيل مجلس شورا تغيير يافت.
در  1مرداد  0185عينالدوله صدراعظم مشروطه بركنـار شـد و در  01مـرداد 0185
فرمان مشروطه صادر شد .و پس از كشمكشهاى بسيار بـين مـردم و دربـار ،نظامنامـه
انتخابات مجلس تنظيم شد.

نقاط ضعف نظامنامه
اين نظامنامه مردم را به شش طبقه تقسيم مىكرد.
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 .0شاهزادگان .1 ،علما و طلبهها .1 ،اعيان .9 ،بازرگانان .5 ،مالكان و كشـاورزان
و  .1پيشهوران
ـ انتخابكنندگان بايد  15ساله و صاح دكان و كارگاه باشند.
ـ زنان و نظاميان و ورشكستگان حق انتخاب نداشتند.
ـ انتخابشدگان بايد باسواد و بين 71ـ 11ساله باشند.
بهاين ترتي اكًريت مردم ،تمامى دهقانان ،تمامى كارگران ،تمامى تهيدستان شهرى،
بسيارى از پيشهوران و حتى بازرگانان كوچ از حق انتخـاب كـردن و انتخـاب شـدن
محروم شدند.

نخستين مجلس
در  09مهر  0185نخستين مجلس با  51وكيل شروع بهكار كرد.

تركيب طبقاتى مجلس
 .0شاهزادگان قاجار 09 :وكيل .1 ،اعيان 7 :وكيـل .1 ،بازرگانـان 08 :وكيـل .9 ،مالكـان
ارضى 1 :وكيل .5 ،روحانيون 5 :وكيل .1 ،پيشهوران 01 :وكيل و  .7زرتشتىها 0 :وكيل
آيتاهلل بهبهانى و طباطبايى رهبرى مجلس را بهعهده داشتند .بهقول كسروى سيدين.

اقدامات مهم مجلس اول
با اين همه ضعف و كمىها ،مجلس اول مترقىتـرين مجلـس بـود .زيـرا كـه مالكـان و
روحانيون ليبرال و سرمايهداران نوخاسته در كنار اقشار دمكراتي خلق در حـال مبـارزه
بودند .و گروهبندى خاصى در مجلس وجود نداشت.
از نخستين كارهاى مًبت مجلس ،تًبيت بهاى نان و گوشت بود .در گامهاى بعـدى
مسئله كارشناسان خارجى بهويژه گمركچيان بلژيكى در دستور كار قرار گرفت .و بعـد
برنامه اقتصادى كشور تنظيم و تصوي شد.
و در آخر قانون اساسى تنظيم و در دى ماه  0185بهامياءِ مظفرالدين شاه رسيد.
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قانون اساسى تنظيم شده ثمرة ساز اشرا  ،روحانيون ليبـرال و بازرگانـان بـزرگ
با دربار بود .هي مادهاى در اين قانون راجع بهحقوق زحمتكشان وجود نداشت.
با اين همه تصوي قانون اساسى حادثـه مهمـى در تـاري كشـور بـود .زيـرا بـراى
نخستين بار در تاري ايران ،سلطنت مطلقه محدود مىشد و اين كارى بس بزرگ بود.
با تصوي قانون اساسى مرحله اول انقالب مشروطه بهپايان خود رسيد.

خصوصيات مرحله اول
 .0رهبرى :رهبرى جنبـش با اشـرا و روحانيون ليبرال و بـازرگانان بزرگ ليبرال بود.
 .1شعارها :محدود كردن قدرت شاه ،كس قانون اساسى ،ايستادگى در مقابل اسـتيالى
بيگانه بود .1 .شيوه مبارزه :مسالمتآميـز بـود .9 .نيروهـاى شـركتكننـده :بخـشهـاى
مختلف تودههاى شهرى .اما هنوز گروهبندى مشخصى وجود نداشت.

مرحله دوم انقالب
اين مرحله از امياءِ قانون اساسى شروع مىشود و تـا بـهتـوپ بسـتن مجلـس توسـ
لياخو روسى ادامه مىيابد0187( .ـ)0185
فرياد مشروطهخواهى ،آزادى ،برابرى ،روسـتا را كـه در مرحلـه اول انقـالب نقـش
چندانى نداشت بهحركت در مىآورد .و انقالب ارضى در دستور كار قرار مىگيرد.
نهيت دهقانى در آذربايجان و رشت شعله مىكشـد و تـا جنـوب ايـران گسـتر
مىيابد .نهيتى خودجو كه در ابتدا بـهصـورت سـرپيچى از پرداخـت ماليـاتهـاى
مالكانه و سپس بهمصادره انبارهاى غله و يور بهمنازل و امالك مالكان انجاميد.
ـ زمستان و بهار 81ـ ،0185شور دهقانان رشت ،تنكابن ،لنگرود و رودسر
ـ بهار  ،0181شور دهقانان طالش
ـ سـال  ،0181شـور دهقـانـان در آذربـايجـان در امــالك اميـربهــادر و قتــل
مباشر اميربهادر
ـ سال  ،0181شور دهقانان در قرهچمن
ـ تابستان و پاييز  ،0181شور دهقانان در قوچان ،اصفهان ،بم و سيستان
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ـ سال 87ـ ، 0181شور دهقـانى در بـم و جيرفـت كرمـان .ايـن شـور توسـ
بردگان و دهقانان آزاد انجام شد .شعار بردگان آزادى و شعار دهقانان اصالحات ارضـى
بود .يكى از خردهمالكان در رأس نهيت قرار گرفت .بردگان را آزاد كرد .و بـا تشـكيل
دستههاى مسلحى از دهقانان و بردگان آزاد شده حكمرانـى منطقـه كرمـان را بـهدسـت
گرفت .اين نهيت از عميقترين حركتهاى دوران مشروطه بود كه در سراسـر كرمـان
تأثير گذاشت.

نقاط ضعف نهضتهاى دهقانى
 .0خودجو  ،بدون رهبرى و پراكنده بودند .1 .نتوانستند بهسراسر ايران گستر
 .1قدرت تعرضى كافى نداشتند.

يابند.

نقاط مثبت نهضتهاى دهقانى
اين شور ها حاكى از آن بودند كه ستمديدهترين اقشار جامعه رو بهبيـدارى و تحـرك
نهادهاند و انقالب بهمرحلۀ باالترى گام نهاده اسـت .كـه خـود موجـ مرزبنـدى ميـان
مشروطه خواهان شد مجلس كه زير نفوذ اعيان ،مالكان و بازرگانان ليبرال بود .در پاسـ
بهتلگرا شكايت مالكان گـيالن در سـال  0185از انجمـن گـيالن خواسـت كـه جلـو
حركتهاى دهقانى را بگيرد .اين حركتها گرچه منجر بهانقالب ارضى نشد اما با فشار
خود توانست رسم تيولدارى را ملغى سازد كه با اينكار ضربه شديدى بهنظـام فئـودالى
وارد كرد.

وضعيت كارگران
مهاجرت تعداد كًيرى از كارگران ايرانى بهنواحى قفقاز سب آشنايى كارگران ايرانى بـا
رواب جديد سرمايهدارى و حركتهاى جنبش كارگرى روسيه شد .كه در رونـد خـود
منجر بهشركت ايرانيان در حزب همت (شاخه باكو از حزب سوسيال ـ دمكرات قفقاز)،
تشكيل كميته اجتماعيون ـ عاميون ايران و در نهايت فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون ايـران
شد .و بهدنبال آن حركتهاى كارگرى شكل گرفت.
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 .0دى ماه  ،0185اعتصاب كارمندان تلگرا  .اين حادثه كه در تاري ايران بىسـابقه
بود .شاه را چنان بهوحشت انداخت .كه كليـه مطالبـات كارمنـدان را پـذيرفت .و مبلـغ
 91111تومان براى توزيع بين آنان اختصاص داد.
 .1زمستان  ،0185اعتصاب كارگران و باربران بوشهر كه باعث توقف عمليات بندر شد.
 .1فروردين  ،0181اعتصاب كارگران چاپخانه ،اعتصاب كرجىبانان انزلى ،اعتصـاب
كشي هاى شبانه تهران ،اعتصاب پليس تهران كه بهعلت تأخير حقوق رئـيس پلـيس را
توقيف كردند .و دولت مجبور شد  11111تومان بهآنها بدهد .اعتصاب كارمندان جـزء
بان استقراضى روس ،اعتصاب كارمند ادارات امور خارجه بهوزارت دارايى كـه منجـر
بهعزل وزير دارايى شد.
 .9تشكيل اتحاديههاى كارگرى ،كارگران چاپخانه ،اعتصاب كارگران ترامواى تهران،
اعتصاب كارگران تلگرا خانه و اعتصاب كارگران قالىبا

ويژگىهاى جنبش كارگرى
 .0خودجو بودند .1 .فاقد سازمان و رهبرى بودند .1 .اعتصابات بيشتر جنبه اقتصادى
داشت .و جنبه سياسى آن كمرنگ بود.

وضعيت روحانيت
روحانيون از اوان انقالب به دو دسته تقسيم شدند:
 .0دسـتهاى بهسـردمدارى شـي فيلاهلل نورى ،شـعار مشـروعه و حكومـت دينـى
را مطرح كردند كه به تبع خود رفتهرفته صفى جدا از مشـروطهخواهان تشـكيل دادنـد.
 .1دستهاى ديگر بهرهبرى سيدين (طباطبايى و بهبهانى) با دفاع از مشـروطه بـا انقـالب
همراه شدند .اما اين همراه شدن همواره با ناپىگيرىهايى مًل:
ـ دفاع طباطبايى از آمدن اتاب دشمن شماره ي مشروطه بهايران
ـ دفاع از محمد علىشاه در برخورد تند انجمن تبريز با شاه
ـ متفرق كردن گارد مجلس و خلع سالح مدافعين مجلس همراه بود.
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وضعيت انجمنها
اكًريت انجمنها در آغاز با نمايندگان بورژوازى ،مالكان و روحانيون آزادیخـواه بـود.
نماينــدگان پيشــهوران و مالكــان كوچ ـ در اقليــت بودنــد .از كــارگران و دهقانــان و
نمايندگان آنان هم خبرى نبود رهبرى انجمنها با اقشار باالى جامعه بود .اما با گستر
و تعميق انقالب تركي انجمنها تغيير كرد .و بـهتـدري نماينـدگان اقشـار دمكراتيـ
جامعه ،بيش از پيش بهانجمنها راه يافتند در بم و جيرفت و نرمايش انجمن بهصـورت
ارگان مبارزه با فئودالها درآمـد و در بنـدرعباس و بندرلنگـه انجمـن موضـعى شـديداو
ضداستعمارى گرفت.

نقاط ضعف انجمنها
انجمنها با همه نقش مًبت خود در پيشبرد انقالب ،ناتوان و ناپيگير بودند .هي يـ از
انجمنها نتوانستند شعار تقسيم اراضى را كه يكى از آرمانهـاى اساسـى انقـالب بـود،
اعالم و اجرا كنند.

وضعيت سوسيال دمكراتها
براى بررسى نقش سوسيال دمكراتها بايد بهكارنامه انجمن تبريـز نگـاه كـرد .نخسـت
آنكه كسروى در تاري  08سالها بهدقت و امانت بسيار نقش سوسيال دمكراتهـا را
بازگو كرده است .دوم آنكه اسناد و مدارك مستند از نقش سوسيال دمكراسى در مرحله
اول چشمگير نيست .با اينهمه از روى همان مدارك بهجا مانده مىتوان قيـاوت كـرد
كه سوسيال دمكراتها از روز نخست در انقالب مشروطه فعال بـودهانـد .و بـا تعميـق
انقالب نقش آنها پررنگتر شده اسـت .در ايـن بخـش بـهاجمـال بـر نقـش سوسـيال
دمكراتهاى تبريز مرورى مىكنيم .و در بخش روايت كسروى از مشروطه بـا جزئيـات
بيشترى بهنقش آنها مىپردازيم.
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سوسيال دمكراتهاى تبريز
نام على مسيو 0چون ستاره درخشانى بر تارك اين فصل از مبارزات مشـروطه در تبريـز
مىدرخشد .على مسيو بههمراه حاج على دوافرو و رسول صدقيانى از رهبران محفل
سوسيال دمكراتهاى تبريز بودند كه بـا فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون مسـتقر در قفقـاز
ارتباط داشتند.

مركز غيبى
فعاليت در تبريز دو رويه داشت .رويه مخفى و رويه علنى .بخـش مخفـى آن مركـ از
 01نفر بود بهرهبرى على مسيو كه مركز غيبى خوانده مىشد .و اين مركز بخـش علنـى
فعاليتها را كه در انجمن تبريز متمركز بود پيش مىبرد.
انجمن تبريز از همان مراحل نخست انقالب با دو ويژگى از تمامى انجمنها و حتى
از سران مشروطه در تهران متمايز بود:
 .0درك درست از حوادث و  .1تاكتي مناس براى دفاع از انقالب

سازمان مجاهدين
گروه سوسيال دمكراتهاى تبريز براى مبارزه با ارتجاع و توسعه و تكامل انقالب اقـدام
بهايجاد سازمان مجاهدين كرد كه رهبرى آن در دست مركز غيبى بود.
تركي طبقـاتى سـازمان مجاهـدين عبـارت بـود از نماينـدگان خـردهبـورژوازى و
نمايندگان جنبش كارگرى.

دستههاى فدايى
ســازمان مجاهــدين بــا تشــكيل دســتههــاى مســلح موســوم بــهفــدايى ،نيرومنــدترين و
كارآمدترين جريان را براى حفظ و نگهدارى انقالب بهوجود آورد.
 .0كه بر من معلوم نيست چرا او را على مسيو مىخواندند.
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بعدها در شهرهاى شمالى و سپس در ديگر شهرها ،سازمان مجاهدين بهوجـود آمـد
كه مرك بود از پيشهوران ،بازرگانان آزادیخواه ،روحانيون قشر پايين ،مالكان كوچ ،
دهقانان ،تهيدستان شهرى و كارگران.
اين سازمان و دستههاى فدايى آن بعد از بهتوپ بستن مجلس بهداد انقالب رسـيد و
باعث نجات آن شد.

اقدامات انجمن تبريز
 .0سال  ،0185انجمن تبريز طى تلگرافى بهمجلـس از سـتيزهجـويى محمـدعلىشـاه بـا
مشروطه اظهار نگرانى كرد و با درك درست از ماهيت محمدعلىشاه بهمجلـس هشـدار
داد .اما در جواب انجمن آيتاهلل طباطبايى در  07بهمن  0185طى تلگرافـى بـهانجمـن
محمدعلىشاه را تأييد كرد.
 . 1مخالفت انجمن تبريز با فرا خواندن اتاب توس دربار از اروپا .انجمن بهدرسـتى
مىدانست كه اتاب براى برهم زدن بساط مشروطه مىآيد.
 . 1مخالفت درست انجمن با طرح دربار مبنى بر وزراى لقبى و شغلى .انجمن اعـالم
داشت اينكار دربار بهكارگيرى شـاهزادگان ضدمشـروطه و فـرار آنهـا از پاسـخگويى
بهمجلس بود.
 .9بهار  ،0185انجمن پيشبينى كرد محمدعلىشاه بهزودى بهمشروطه حمله خواهـد
كرد .پس آموزشى نظامى و تهيه سالح را در دستور كار خود گذاشت.
 11 .5مرداد  ،0185انجمن طى  1اليحه با تشخيص بهموقع ماهيت اتابـ و خـائن
ناميدن وى بهسران مشروطه هشدار داد.
 8 .1شهريور  ،0181ترور اتاب صدراعظم توس عبـاس آقـا تبريـزى از سوسـيال
دمكراتهاى آذرى
 11 .7آذر  ،0181تجمـــع مخـــالفين مشـــروطه در ميـــدان توپخانـــه و حمايـــت
محمدعلىشاه از آنها .انجمن طى نشستى محمدعلىشاه را بهخاطر دشمنى با مشـروطه
از سلطنت خلع و اين تصميم را طى تلگرافى بهسراسر كشـور اعـالم داشـت .ايـنكـار
موج وحشت محمدعلىشاه در نهايت عق نشينى او شد.

سوسیال دمکراسی و انقالب مشروطه

039

 19 .8دى  ،0181مقاومت مسلحانه و جنگ دو روزه انجمن با مخالفان مشروطه
 .1نقش سوسيال دمكراتهاى تهران بهرهبرى انقالبى كبير حيـدرخان عمـواوغلى و
نقش سوسيال دمكراتهاى ديگر شهرهاى رشت و نقش سوسيال دمكراتهاى قفقـازى
و اعزام دستهجات مسلح و حمايتهاى مالى و جهانى از انقالب در بخـشهـاى آينـده
خواهد آمد.

توطئه دربار و ارتجاع
دربار در رأس و سازماندهنده ارتجاع و استبداد فئودالى كه با تعميـق انقـالب بـهخـود
آمده بود بيكار ننشسته بود و به انحـاءِ مختلـف در ايجـاد شـكا  ،انحـرا  ،و توقـف
انقالب مىكوشيد .از آن جمله:
 .0تقسيم وزرا بهلقبى و شغلى .وزراى شغلى ،وزرايى بودند كـه بـهمجلـس معرفـى
مىشدند تا توس مجلس رأى اعتماد بگيرند .وزراى لقبى اشرا و شاهزادگان منفورى
بودنــد كــه بــهمجلــس معرفــى نمــىشــدند .1 .طــرح مشــروعه بــودن ســلطنت توسـ
محمدعلىشاه .1 ،كارشكنى درجهت برپايى كميسيون تكميل قانون اساسى .9 ،حمايـت
از تحصن روحانيت ضدمشروطه در  01خرداد .5 .تحري اشرار و پسر رحـيمخـان در
قرهداغ و اقبالالسلطنه در ماكو .1 .شايعه جـدا شـدن آذربايجـان از ايـران بـراى ايجـاد
شكا در جنبش .7 ،تشكيل انجمن اسالميه در محله دوچى تبريز بـراى سـازماندهـى
نيروهاى ارتجاعى و استبدادى بر عليه انجمن تبريز .8 ،حمايت از تجمـع ضدمشـروطه
توپخانه در  11آذر  0181و  .1رفتن محمدعلىشاه بهباغشاه و تدارك بهتوپ بستن مجلس

جمعبندى مرحله دوم
در ايــن مرحلــه نيروهــاى دمكراتي ـ وارد جنــبش شــدند .شــور هــاى دهقــانى و
حركتهاى كارگرى نشان از تعميق انقالب داشـت .در ايـن مرحلـه جنـبش مرزبنـدى
مشخصتـرى يافـت .ليبـرالهـاى حـاكم از تعميـق انقـالب بـهوحشـت افتادنـد .و بـا
حركتهاى راستروانه و سازشكارانه خود زمينه شكست جنبش را فراهم آوردند.
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مردم بيش از پيش بهاهميت مبـارزه سـازمان يافتـه پـى بردنـد .گـروههـا و طبقـات
اجتماعى در سازمانهاى خاص خود تا حدودى سازماندهى شدند.
تشكيل انجمنهـاى مختلـف در سرتاسـر كشـور ،تشـكيل اتحاديـههـاى كـارگرى،
گروههاى سوسيال دمكرات ،سازمان مجاهدين و دستههاى فدايى از اين جمله است.
ضد انقالب نيز پابهپاى انقالب هشيارتر شد .و موفق شد با سـازماندهـى نيروهـاى
مرتجع ،ضد انقالب دست بهتعرض و پيشروى بر عليه انقالب بزند.
در اين مرحله دو گرايش در جنبش ايجاد شد:
 .0ليبرالها با گرايشات مسالمتآميز و  .1دمكراتها با گرايشات مسلحانه و قهرآميز
تال ها و پايمردىهاى انجمن تبريز و در رأس آن سوسـيال دمكـراتهـاى تبريـز،
تبريز را دومين سنگر انقالب كرد .و همين پايمردىها بود كه متمم قـانون اساسـى را از
تصوي گذراند.
در اين زمان توازن جهانى بهضرر انقالب بههم خورد .و انگليس كـه در مرحلـه اول
از مشروطه دفاع مىكرد نهتنها چتر حمايتى خود را جمع كرد بلكـه از تـرس گسـتر
انقالب ،نقاب از چهره برگرفت و دست بهمداخله زد .دولت عًمانى نيز بر عليه انقـالب
وارد عمل شد.

مرحله سوم (از 1200ـ)1207
انجمن تبريز براى نجـات انقـالب چـاره در آن ديـد كـه فـداييان مسـلح را بـهرهبـرى
ستارخان و باقرخان روانه تهران كند ،كه كودتاى محمدعلىشاه صورت گرفت.
همانگونه كه انجمن تبريز پيشبينى مىكرد و اين درك درست در گو ليبرالهاى
مشروطهخواه اثرى نبخشيد.
در تبريز در محله دوچى ميرهاشم رئيس انجمن اسالميه بر عليـه مشـروطه شـور
كرد و ستارخان و باقرخان براى فرونشاندن شور ضدانقالبى مجبور شدند از نيمه راه
باز گردند ( 10خرداد  )0187از  10خرداد  0187تا  00ماه جنبش انقالبى تبريز استعداد
شگرفى از خود نشان داد .و رهبرانى در كاليبر جهانى بهجنبش مشـروطه تحويـل داد .و
اين جدا از جانفشانىها و پايمردىهاى مردم و رهبرانى چون ستارخان و باقرخان نشان
از رهبرى درست جنبش و در رأس همه مركز غيبى و سوسيال دمكراتهاى تبريز بود.
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درك درست انجمن تبريـز و ايجـاد سـازمان مجاهـدين و نيروهـاى مسـلح فـدايى
توانست با سـازماندهـى كسـبه و پيشـهوران و كـارگران و سـاير تهيدسـتان شـهرى و
دهقانان ،جنبش انقالبى در تبريز را در مقابل هجوم نيروهاى دولتى ،فئودالهـا و اشـرار
از نابودى حفظ نمايد.
آمدن عينالدوله و سپهدار از تهران بهعنوان آخرين تير تـركش اسـتبداد نيـز سـودى
نبخشيد و دژ نفوذناپذير تبريز ناگشوده ماند.
در  10مهر  ،0187مجاهدان تبريز برقواى ميرهاشم دراسالميه و دوچى پيروز شدند.
ـ  00مهر  ،0187شكستن محاصره تبريز
ـ  11مهر  ،0187آزاد شدن سلماس
ـ  15آبان  ،0187آزاد شدن مراغه
ـ  07آذر  ،0187آزاد شدم مرند و خوى
اما با ورود ارتش روسيه در  1ارديبهشت  0188بهبهانه باز كـردن راه تبريـز اوضـاع
دگرگون شد و توازن قوا بهنفع ضدانقالب بههم خورد.

نقاط ضعف جنبش انقالبى تبريز
انقالبيون تبريز درمدت  00ماه جنگ ،درايت و كـاردانى خـود را در اداره شـهر ،تـأمين
خوراك و پوشاك مردم ،استقرار امنيت ،بس آموز و پرور  ،رسيدگى بـهبهداشـت
همگانى و انيباطى آهنين درميان نيروهاى مسلح نشان دادند ،اما دو ضعف اساسى داشتند.
 .0مماشات با نيروهاى امپرياليستى در تبريز و حتى دادن بخشـى از درآمـد گمـرك
تبريز براى بازپرداخت قروض روسيه .و ايـن نشـان مـىداد كـه آنـان درك روشـنى از
تبانىهاى پنهانى روس و انگليس با محمـدعلىشـاه ندارنـد .بـههمـين جهـت تبليغـات
افشاگرانه برعليه امپرياليسم در داخل و خارج از كشور صورت نگرفت.
 .1بهاهميت انقالب ارضى و تقسيم زمين بين دهقانان واقـف نبودنـد و ايـن باعـث
گرديد كه توده دهقانان بهطور عمده از انقالب بركنار بمانند.
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فتح تهران و خلع محمدعلىشاه از سلطنت
پايدارى تبريز ،گيالن و اصفهان را بهحركت در آورد اما در اين شهرها بر خـال تبريـز
رهبرى نه در دست نيروهاى دمكرات بلكه دردست مالكان و تجـار بـزرگ ليبـرال بـود
سپهدار فئودال بزرگ تنكابن و صمصام السلطنه در اصفهان از مشروطه تنها سـهم خـود
را مىطلبيدند .و در پى تحقق شعارهاى انقالب ،آزادى ،برابرى ،عدالت نبودند.
 11تير  0188تهران فتح شد .و  15تير  0188شـوراى رهبـرى محمـدعلىشـاه را از
سلطنت خلع و پسر  09ساله وى را بهجايش گمارد .دولت موقت تشـكيل شـد .دولتـى
كه همگى از فئودالها و ليبرالها بودند.
بازگشت مجدد محمدعلىشاه در  0111و حمله سـاالرالدوله از غـرب نيـز سـودى
نبخشيد .و هر دو شكست خوردند.

جمعبندى مرحله سوم
انقالب در اين مرحله بهاوج خود رسيد .و بيش از هر زمانى ديگـر تـودههـاى مـردم و
وارد ميدان مبارزه شدند ،و فداكارى كردند.
شكل عمده مبارزه مسلحانه بود .و در اين مرحله ارتش فداييان بـهمنزلـه مهـمتـرين
پاسدار انقالب تشكيل شد .در اين مرحله رهبران شايستهاى از دل ايـن جنـگ تـودهاى
مًل ستارخان ،باقرخان ،و حيدرخان عمواوغلى بيرون آمدند.
در اين مرحله ارتجاع در سراسر ايران جز تبريز حـاكم شـده بـود .و انجمـن تبريـز
وظيفه مجلس شوراى ملى را بهعهده داشت.
روس و انگليس متفقا در ايران مداخله كردند .تا پيروزى انقالب را متوقف كنند .امـا
انقالب در اثر مجاهدتهاى مردم پيروز شد.
در اين مرحله مهمترين ضعف انقالب آشكار شد .و آن نبود ي تشكيالت انقالبى.
كه رهبرى را بهدست بگيرد و اهدا كوتاهمدت و بلندمدت انقالب را تا بهآخر بهپـيش
ببرد .متأسفانه رهبرى بهدست اعيان و ليبرالها افتاد و زمينه شكست انقالب فراهم شد.
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مرحله چهارم :از فتح تهران تا انحالل مجلس سوم 1211ـ1200
شكست انقالب از نخستين روز پيروزى آغاز شد .برنامه دولت سـپهدار بـهمجلـس دوم
(آذر  )0188چيزى جز تحكيم دستگاه دولت سابق و استقراض خارجى نبود.
از سويى ديگر تركي هيئت دولت خود گوياى تمامى واقعيتها بود.
بزرگترين فئ ودال تنكابن (سپهدار) نخسـت وزيـر شـد .كسـى كـه بـراى سـركوب
جنبش انقالبى تبريز رفت و دست خالى بهتنكابن برگشت.
عالءِالدولــه وزيــر امــور خارجــه ،ســردار اســعد ،وزيــر جنــگ ،مشــيرالدوله وزيــر
دادگسترى ،سردار منصور وزير پست و تلگرا .
مجلس دوم از لحاظ تركي خود كمتر از مجلس اول دمكراتي بود .نهفق دهقانان
و كارگران بلكه پيشهوران نيز در آن نمايندهاى نداشتند.
بهزودى در اين مجلس  1فراكسيون انقالبى و اعتدالى بهوجود آمد.
يكى از خصوصيات مهم مجلس دوم كنارهگيرى هرچـه بيشـتر از تـوده مـردم بـود.
تصميمات مهم در جلسات محرمانه و كميسيونها گرفته مىشد و برخال مجلـس اول
مردم حيور نداشتند.

خلع سالح انقالب
بريگاد ضدانقالبى قزاق كه مجلس را بهتوپ بسته بود .بهجاى خود باقى مانـد .سـواران
بختيارى دست نخورده ماندند .اما تصميم بهخلع سالح فداييانى كه تحت تأثير سوسيال
دمكراسى بودند گرفتند.
در دى  0188فرمان انحالل فداييان قفقازى صادر شد .همانهـايى كـه يـا سوسـيال
دمكرات بودند يا تحت تأثير سوسيال دمكراتهـاى ايرانـى مقـيم قفقـاز درانقـالب
شركت داشتند.
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يك نكته
الزم بهيادآورى است كه فداييان قفقازى ،قفقازى نبودند .ايرانيانى بودند كـه بـراى كـار
بهقفقاز رفته بودند .و چون بهايران باز مىگشتند بهاين نام شـهرت داشـتند .ايـن تصـور
پيش نيايد كه اينان از مليتى ديگر بودند .كه بهكم انقـالب آمـده بودنـد .و حـاال ايـن
طبيعى بود كه دولت اين خارجىها را خلع سالح كند .هرچند از انقالبيون قفقـازى نيـز
در انقالب مشروطه تعداد بسيارى شركت داشتند.
فداي يان از دادن سالح امتناع كردند .و سپهدار سعى كرد بـا حيـور خـود در پـارك
اتاب محل تجمع فداييان آنها را بفريبد.
در  08دى  0188مجلس تصميم گرفت كه فداييان يا بهارتش بپيوندند يـا بـهشـهر و
ديار خود باز گردند و اين بهمعناى انحالل قواى فدايى بود.
در  09فروردين  0181قانون ممنوعيت حمل سالح مطـرح شـد .و در همـين سـال
دولت روس جهت تبعيد ستارخان و باقرخان بهدولت ايران اولتيماتوم داد و ستارخان و
باقرخان بهتهران آمدند.
در چهار مراد  0181فداييان توس دولت مستوفى خلع سالح شدند .كه كار بهجنگ
و جدال كشيد .و ستارخان بازوى مسلح انقالب زخمى شد.
واقعۀ پارك اتاب اعالم آشكار شكست انقالب بود.
در  17تير  0111بهبهانه پياده شدن محمدعلىشاه بهگوميشان فرمان حكومت نظـامى
صادر شد و فعاليت انجمنها و محافل دمكراتي ديگر محدود شد.
در  0111شوستر امريكايى بهايران آورده شد و تمامى اختيارات به او سپرده شـد .و
در  01آذر  0111دولت روس بهايران اولتيماتوم داد و شوستر از ايران اخراج شد.

حركتهاى ضدامپرياليستى مردم در اين مرحله
ـ دى  ،0188حمله دهقانان بندر انزلى بهكنسولگرى روسى عليه امتياز شيالت
ـ بهمن  ،0188تظاهرات زنان در مسجد شاه عليه استقراض خارجى
ـ فروردين  ،0181جشن نگرفتن نوروز بهعلت اعتراض بهحيور ارتشهاى بيگانـه
در ايران
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ـ  11آبان  ،0181نمايش عظيم مردم در توپخانه بر عليه مداخالت انگليس در ايران
ـ  ،0181خراب كردن خطوط تلگرا
ـ  ،0181تحريم كاالهاى روسى
ـ آذر  ،0111زدوخورد بين فداييان و قشون تزارى ( 8روز پس از اولتيماتوم روس)
ـ آذر  ،0111اولتيماتوم روس توس مجلس
ـ  17آذر  ،0111دولت زبون بهجاى استفاده از آمادگى توده مردم و بسـي آنـان در
مقابل نيروهاى امپرياليستى بهخاطر ماهيت طبقاتىا بهمجلس پيشنهاد كرد كه مجلـس
بهدولت يا كميسيون اختيار تام بدهد تا در مورد اولتيماتوم تصميمگيرى كند.
مجلس تحت فشار دولت و نايـ السـلطنه (ناصـرالمل ) كميسـيون تعيـين كـرد و
كميسيون با اندكى تغيير اولتيماتوم روس را پذيرفت.
در همين زمان بين مردم و قشون تزارى در تبريز و رشت زدوخورد جريان داشـت.
و دولت از ترس اينكه مبادا اين اخبار باعـث حركتـى در مـردم تهـران شـود پيشـنهاد
انحالل مجلس را بهناي السـلطنه داد .و مجلـس دوم در  1دى  0111منحـل شـد .و در
همين روز قواى دولتى براى سركوب تظاهرات مردم و باز كردن بازارها بهكار افتادند.

ويژگىهاى مرحله چهارم
در اين مرحله ثمرات انقالب بهدست اعيان و اشرا ليبرال افتاد .دولتهـايى كـه يكـى
بعد از ديگرى روى كار آمدند بيشترين سـعى خـود را در راه خـامو كـردن انقـالب
بهكار بردند .انقالب خلع سالح شد .و فداييان مسلح منحل شدند .انجمنها برافتادنـد و
آزادىهاى دمكراتي بهبهاى حفظ نظم و امنيت پايمال شدند .در اين مرحله در هيئـت
دولت گرايش بهسوى امپرياليسم امريكا و آلمان رشد كرد.

جمعبندى اين مرحله
انقـالب مشـروطه بـهعنـوان يكـى از بـزرگتـرين جنـبشهـاى تـودهاى ،ضــدفئودالى،
ضدامپرياليستى اوايل قرن بيستم در خاور زمين بود.
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و دهقانان بودنـد

نيروى عمده انقالب ،پيشهوران ،كسبه ،كارگران ،بازرگانان كوچ
اما رهبرى را عناصر ليبرال بهعهده گرفتند.
انقالب در بُعد سياسى پيروز شد .اما در بُعد اجتماعى بهعلت موفق نشدن در انهـدام
دستگاه دولتى ،ارتش و ارتجاع ناموفق ماند.
انقالب نتوانست شعار انقالب ارضى را صريحاو مطرح كند و نيروى ميليونى دهقانان
را برانگيزاند.
شكست انقالب تنها تحت تأثير عوامل داخلى نبود توازن جهـانى قـوا و اتحـاد دول
0
امپرياليستى روس و انگليس بر عليه انقالب نيز فاكتور مهمى در شكست انقالب بود.

كودتاى محمدعلىشاه
بـراى بررســى نقــش سوســيال دمكــراتهـا الزم اســت تــاري كســروى را از كودتــاى
محمدعلى شاه مرور كنيم.
باالخره روز سهشنبه دوم تيرماه  0187فرا رسيد و محمدعلىشاه دسـت بـهكودتـاى
لياخوفى زد .مجلس بهتوپ بسته شد و انقالب مشروطه دوره مبارزه مسالمتآميز خـود
را پشت سرگذاشت كسروى از قهرمانان و دستگيرشدندگان و شهدا اينگونه ياد مىكند.

قهرمانان جنگ
 .0ابــوالفتحزاده بــا دو بــرادر (ابــوالفتحزاده از مهــاجران و ســرتيپ قــزاق بــود كــه
بهمشروطهخواهان پيوست در روز بهتوپ بستن مجلس جانفشانى بسـيار كـرد .بعـدها
كميته مجازات را تشكيل داد و لرزه بر تن مرتجعين انداخت).
 .1منشىزاده :از كاركنان دفترى قزاقخانه بود( .بعدها بهكميته مجازات پيوست)
 .1حسنخان پوالدى :سـرهنگ قـزاق بـود و از  1سـال پـيش بـهمشـروطهخواهـان
پيوسته بود.
 .9حاج السلطان
 .0انقنخ مشروطه ـ احمد قاسمی
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 .5اسماعيلخان سرابى بعدها اعدام شد.
 .1حامد المل بعدها در كاشان بهدست ناي حسين كاشى كشته شد.
 .7سيدعبدالرزاق بعدها به مجاهـدين گـيالن پيوسـت و بـا ميـرزا علـى محمـدخان
سرتيپ كشته شد.
 .8اسداهللخان خواهرزاده جهانگيرخان صوراسرافيل
 .1شجاع لشكر خلخالى از انجمن آذربايجان بود.
 .01مسب خان از انجمن آذربايجان بود.
 .00ميرزا صالحخان وزير اكرم .تيراندازى كه مامانتو  ،گزار نـويس روسـى از او
بهعنوان تيرانداز هراسانگيز ياد مىكند .و آن روز بيشتر از  01نفر را كشت.

افتخار سوسيال دمكراسى
اما سخن آخر را ي خبرنگار انگليسى بهنام داويد فريزر نوشـت« :جنـگ را تنهـا يـ
مشت مجاهدان انجمن آذربايجان كردند .و با نداشتن پشتگرمى بيش از آنچـه كردنـد.
نتوانستند مىكرد .آن دستههايى كه سوگند خورده بودند مشروطه را با جـان خـود نگـه
دارند .از آنان هرچه كمتر گويم بهتر است»

سرانجام كودتا
 .0بهبهانى و طباطبايى دستگير و پـس از  1روز آزاد شـدند .1 .ميـرزا جهانگيرخـان
صوراسرافيل ،مل المتكلمين ،سيد جمال واعظ ،سه عيـو سوسـيال دمكـرات تهـران،
شـهيد شـدند .1 .قـاضى ارداقى شـهيد شـد .9 .حـاج ميـرزا ابـراهيم آقـا شـهيد شـد.
 .5تقىزاده ،سيد عبدالرحيم خلخالى ،على محمدخان برادر ميـرزا محمـدخان تربيـت و
سيد حسن مدير حبل المتين بهسفارت انگليس پناهنـده شـدند .1 .پسـر طباطبـايى
بهاروپا رفت .7 .ميرزا صالحخان از تهران گريخت .8 .سيد جمال افجهاى پنهـان شـد.
 .1سيد محمدرضا مساوات بهباكو و از آنجا بهتبريـز رفـت .01 .ممتـاز الدولـه حكـيم
المل بهسفارت فرانسه رفت .00 .ميرزا داودخان دستگير شـد .01 .شـي مهـدى پسـر
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شي فيلاهلل دستگير شد .01 .ابوالحسن ميرزا شـي الـرئيس دسـتگير شـد .09 .مـدير
روزنامه روحالقدس را درانبار در چاهى انداختنـد و پــس از چنــد روز درگذشــت.
 .05حاجىخان خياط از ياران حيدرخان دستگير شد .01 .يحيى ميرزا كه بعـد از آزادى
بــهعلــت شــكنجه بس ــيار درگذش ــت (پــدر ايــرج اس ــكندرى بــود)  .07آقــا مجيــد
سـيگارفرو دسـتگير شد .08 .آقـا علـى سـرباز دسـتگير شـد .01 .شـريف صـحا
دستگير شد .11 .ميرزا محمدعلىخان (مدير روزنامه ترقى) دسـتگير شـد .10 .مشـهدى
باقر تبريزى دستگير شـد .11 .حشـمت نظـام دسـتگير شـد .11 .شـاهزاده ناصـرالمل
دستگير شد .19 .ميرزا علىاكبرخان معتمد ديوان دستگير شد .15 .ميرزا محمدعلى پسـر
مل المتكلمين دستگير شد .11 .نايـ باقرخـان دسـتگير شـد .17 .ميـرزا داوودخـان
دستگير شد .18 .ميرزا بزرگ تبريزى دستگير شد .11 .شـي ابـراهيم طالقانى دســتگير
شـد .11 .حـاجى محمدتقى بنكدار دسـتگير شـد .10 .ميرزا علىاكبرخان بـرادر قاضـى
ارداقى دستگير شد .11 .علىبي نوكر مسـتشارالدوله دسـتگير شـد .11 .ميرزا حســن
نوكر آقـا باالخان سردار دسـتگير شـد .19 .شي ابراهيم پسرعموى روحالقدس دستگير شد.

يك نكته
 .0همانطور كه كسروى روايت مىكند ،تمامى داسـتان ايـن نيسـت آنـانى كـه در روز
كودتا جنگيدند شهيد شدند .بهاسارت باغشـاه رفتنـد و شـكنجه شـدند و در انبارهـا و
چاهها مردند .تمامى اين نامها و نشانها نيستند .اينان نامآوران اين روز و روزهـاى بعـد
بودند .گمنامان بسيار از كسبه ،فقراى شهرى ،كارگران در اين معركه و معركههاى بعدى
بودند كه هي نام و نشانى از آنها در تاري نيست .اينان همان تودههاينـد كـه تـاري و
تاري نويس بهسادگى از كنارشان مىگذرد.
 .1نقش سوسيال دمكراتها و فرقه اجتماعيون ـ عاميون از فـرداى بـهتـوپ بسـتن
مجلس روشن مىشود.

فعاليتهاى سوسيال دمكراتها بهروايت كسروى
پس از سركوب مشروطه در تهران (بـهتـوپ بسـتن مجلـس) و مسـل شـدن ارتجـاع
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شد .تنهـا آذربايجـان بـود كـه

محمدعلىشاه شعلههاى انقالب در سراسر ايران خامو
شرارههاى انقالب در آن شعله مىكشيد.
پس روشن بود كه استبداد تمام توان مالى ،نظامى و لجستي خود را براى سـركوب
آذربايجان انقالبى بسي كند.
جدال انقالب و ضدانقالب به وضعى نابرابر در آذربايجان جريان يافت .اما درايت و
كاردانى سوسيال دمكراتهاى تبريز و شهامت و جانفشانى مـردم آذربايجـان و در رأس
همه ستارخان و باقرخان فرجام نهايى اين جدال را تعيين كرد.
پس روايت كسروى را در تاري  08ساله مرور مىكنيم تا نقش سوسيال دمكراتهـا
روشن شود.

تشكلهاى تبريز
سه حوزه بزرگ در تبريز تشكيل شده بود.
 .0حوزه حبلالمتين كه اعياى آن تقىزاده ،شريفزاده ،ابواليياء ،تربيت ،عدالت و
صرا بودند.
 .1حوزه عدالت كه ميرزا سيدحسينخان عدالت با گروهـى ديگـر آنرا درسـت
كرده بودند.
 .1حوزه شبنامه كه اعياءِ آن على مسيو ،حاجى رسول ،صـفرآقا ،ميـرزا علـىاصـغر
خويى و آقا محمد سلماسى بودند.
در اين حوزه پس از بحث بر سر مسائل سياسى ،نتاي بهشكل شبنامههـاى ژالتينـى
منتشر مىشد.

كانال ارتباطى با انقالبيون روس
بخشعلى آقا از كاركنان گمرك در جلفاى روس بـود .توسـ بخشـعلى آقـا بيانيـههـا و
جزوات انقالبى بهايران وارد مىشد .در ضمن مسافرت رهبران جنبش بـهقفقـاز توسـ
بخشعلى آقا تدارك ديده مىشد.
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عامل نفوذى مركز غيبى در نزد محمدعلى ميرزا
صفراو «راپرتچى باشى» محمدعلى ميرزا ،وليعهد بود كه تمام راپـرتهـاى مهـم از
زير دست او مىگذشت .صفراو از عناصر وابسته بهمركز غيبى بود .بهعلـت موقعيـت
حساسى كه داشت از اخبار مهم مطلع مىشد .و مركز غيبى را از آن اخبار آگاه مىساخت.

نخستين اقدام مركز غيبى
نخستين نبرد محمدعلى ميرزا با آزادیخواهان تبريز بر سر انحـالل انجمـن تبريـز بـود.
پس از انتخاب نمايندگان ،محمدعلى ميرزا با تكيه بر اينكه ديگر «انجمن» بنياد قـانونى
ندارد دستور انحالل انجمن را صادر كرد.
از اين پيام انجمننشينان كه بيشتر ماليان و بازرگانان بودند بـيم كـرده فرمـانبردارى
نمودند .اما مجاهدان خرسندى ندارند و اعالم كردند كه اگر كار بـهجنـگ و خـونريزى
هم برسد از ايستادگى بر نخواهند گشت .باالخره محمـدعلى ميـرزا دسـتخطى نوشـت:
«انجمن تبريز كمافىالسابق برقرار بود »...
اين اقدام و بيرون كردن ميرهاشم و امام جمعه ( 1تن از مرتجعين بـزرگ تبريـز) از
اقدامات مركز غيبى بود.

حركت ديگر مركز غيبى
در بيرون انجمن و در نهان مركز غيبى كارها را پيش مـىبـرد .انجمـن بـهجـاى عدليـه
نشسته بود و بهدادخواهىها مىرسيد.
مركز غيبى در خانه على مسيو برگزار مىشد و با دو چشم بـاز مواظـ محمـدعلى
ميرزا بود .مركز غيبى چون ديد با پايان رسيدن ماه رميان مسجدها برچيده مـىشـود و
صحبت از مشروطه بهفراموشى سپرده مىشود .قرار گذاشتند كه روزهـاى جمعـه همـه
بازارها بسته و سه تن از وعاظ شي سليم ،ميرزا جـواد نـاطق ،و ميـرزا حسـين در سـه
مسجد بهمنبر بروند.
اين كار بسيار سودمند بود و نتيجـه آن مسـلح شـدن مـردم و آمـوز نظـامى بـود.
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محمدعلى ميرزا بههمراه سيدمحمد يزدى و مفاخرالدوله در بيرون شهر بهنـاامنىهـا
دامن مىزد.
مركز غيبى بهكار برخاست .و روز ي شنبه  1آذر عدهاى از مجاهدان بهانجمن رفتـه
و از نابسامانى كارها گله كرده و فردا بازارها را تعطيل و پيرامـون انجمـن گـرد آمدنـد.
نتيجه اين جو و خرو هـا عقـ نشـينى مجـدد محمـدعلى ميـرزا و گـردن نهـادن
بهخواست مردم بود.

نقش مجاهدان قفقازى و علت ناميدن آنها به اين نام
لفظ مجاهدين قفقازى اصطالحى كلى بود و عناصر مجاهد  9گروه را در بر مىگرفت:
 .0اتباع ايرانى ساكن قفقاز .1 ،ايرانيانى كه بهقفقاز رفت و آمـد داشـتند و در آنجـا
بهكس و كار مشغول بودند .1 .مسلمانان قفقازى كـه تبعـه روس بودنـد .9 .پـارهاى از
افراد آذربايجانى كه پايشان هي گاه بهقفقاز نرسيده بود .چـون همـه آنـان لبـاس واحـد
قفقازى مىپوشيدند (كه از لحاظ مجاهد بودن نشـانه ممتـازى بـود) بـهمجمـوع ايشـان
اصطالح مجاهدين قفقازى اطالق مىگشت.
از سويى ديگر از ديرباز ايرانىهاى بسيارى در قفقاز كار مىكردند .كارگران كانهاى
نفت در صابونچى و باالخان به  01،111نفر مىرسيد.
پيش از مشروطه چون در ميان ارمنيان و گرجيان هر كدام دستهاى داشتند اينـان نيـز
براى نگهدارى همشهريان خود دستهاى درست كردند .كه با انقالبيون نيز درارتباط بودند.

بنيانگذاران آن
 .0نريمان نريمانو  .1 ،سوچى ميرزا .1 ،ميرزا جعفر زنجانى .9 ،مشهدى محمد عمـواوغلى،
 .5محمدتقى شيرينزاده سلماسى .1 ،حاجىخان .7 ،نـوراهلل خـان يكـانى .8 ،مشـهدى
محمد علىخـان .1 ،ميرزا ابوالحسـن تهرانى .01 ،اكبـر اسـكويى .00 ،حسـين سـرابى،
 .01مشهدى باقرخان اروميهيى و  .01مشهدى اسماعيل ميابى
اينان چون دانستند انقالب بـهسـادگى پـيش نخواهـد رفـت نماينـدگانى بـهشـهرها
مىفرستادند بهتبريز مشهدى اسماعيل و سپس مشهدى محمد علىخان و ديگران آمدنـد
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اينانند كه بهمجاهدان قفقازى معرو شدند .چون از قفقاز آمده و رخت قفقازى بـهتـن
مىكردند .وگرنه خود از ايرانيان مىبودند.

نقش مجاهدان قفقازى
 .0آمدن آنها به دليرى آزادیخواهان افزود .1 .در هر كارى پيشگام مىشـدند و راه را
بهمردم نشان مىدادند .پيشرو بودند .1 .عدهاى از آنها با سخنرانى كار آگـاهى دادن را
بر عهده داشتند .9 .بهپيروى از ايشان على مسيو دسته مجاهدان تبريـز را پديـد آورد .و
نظامنامه اينان ترجمه شد و بهدست مجاهدان افتاد .5 .روزنامـههـاى «ارشـاد احمـدبيگ
آقايف» و تازه حيات ،هاشم بيگ و «مال نصرالدين ،ميـرزا جليـل در ايـران خواننـدگان
بسيار داشت و بهجنبش ايران بسيار ارج مىنهادند.

مخالفت انجمن تبريز با گرفتن وام
دولت با  05كرور درآمد و  10/5كرور هزينه در صـدد بـود بـا تحميـل وام بـهملـت و
گرفتن وامهاى مكرر و كسرى  1/5كرور در سال آنرا ورشكسته كند.
انجمن تبريز پاس داد كه نخست بايـد در بودجـه درآمـد و هزينـه را برابـر كـرد و
داستان بررسى بودجه از اينجا پيش آمد .براى مجلس آشكار شد كه تنظيم بودجه جـز
با برانداختن مسيو نوز و ديگر بلژيكيان كـه اداره گمـرك ،پسـتخانه و تلگـرا خانـه و
صندوق ماليه را در دست دارند و بهوزير ماليه ارجى نمىنهند ممكن نيست.

شورش ماه بهمن در تبريز
 01بهمن حاجى محتشمالسلطنه از سوى صدر اعظم در مجلس حاضر شد و بـا معرفـى
 8وزير ،نظامنامه مجلس سنا و امتيازنامه بان ملى را بهمجلس آورد.
حاجى محتشم در معرفى كابينه دو نكته را متذكر شد:
 .0وزرا تنها در مقابل شاه مسئول و پاسخگويند نه مجلـس و  .1وزرا دو دسـتهانـد:
شغلى و لقبى مًالو دبيرالدوله اسماو وزير جنگ است .امـا رسـماو كـامران ميـرزا پـدر زن
محمدعلىشاه وزير جنگ است.

سوسیال دمکراسی و انقالب مشروطه

053

تال محمـدعلىشـاه بـى خاصـيت كـردن مجلـس و محـدود كـردن كـار مجلـس
بهقانونگذارى بود .قانونگذارى بدون پشتوانه عملى.
مجلس بهدرستى از اهدا محمدعلىشاه آگاه نبـود .و نتوانسـت در ايـن دو مـورد
بهجايى برسد.
اين بود كه تبريز با نگاهى درستتر آنچه را كه در پرده محمدعلىشاه فكر مـىكـرد
دريافت 01 .بهمن مجاهدان بهانجمن در آمدند و با نمايندگانى كه در آنجا بودنـد و از
تحوالت تهران خبرى نداشتند ،تندى نمودند و نماينـدگان پيشـهوران را نيـز بـهانجمـن
آوردند .بازار بسته شد و مردم بههيجان در آمدنـد .تلگـرا هـايى بـين تهـران و تبريـز
ردوبدل شد كه نشان از درك خو بينانه تهران و دو سيد (طباطبايى ،و بهبهانى) داشت.

خواست هفتگانه تبريز
در رفت و آمد تلگرا ها و اطمينان دو سيد كه محمدعلىشـاه مـدافع مشـروطه اسـت،
تبريز با درخواست هفتگانه خود نشان داد كه نگاه درستترى بهمسائل دارد:
 .0دستخ محمدعلىشاه بهملت كه ايران مشروطه تـام اسـت .1 .وزرا از  8تجـاوز
نكنند .1 .تعيين وزير از خارجه ممنوع باشد .9 .وزراى افتخارى ممنوع باشـد .5 .درهـر
واليت انجمن ملى برقرار شود .1 .مسيو نوزوپريم عزل و الورس رئـيس گمـرك تبريـز
توقيف شود .7 .ساعدالمل حكمران تبريز عزل شود.

نخستين پيروزى مردم بر محمدعلىشاه
در نشستى كه نمايندگان با صدراعظم مشيرالدوله درباره خواستهاى هفـتگانـه تبريـز
داشتند آخرين حر ها زده شد .دولت مشروطه نداده است .مجلس فق جهـت وضـع
قوانين است .و پاس اميناليرب اين بود كه مـا خـود را رسـماو مشـروطه مـىدانـيم و
حقوقى را كه داريم هي كس نمىتواند از ما پس بگيرد مگر با خون ملت.
جنبش تبريز و پاس صدراعظم مردم تهران را بيدار كرد و شورشى برپا شد.
در تبريز مجاهدان تصميم بهاشغال ادارههاى پست ،تلگرا  ،تذكره و صندوق ماليـه
و قورخانه گرفتند اما اجازه داده نشد.
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در روزهاى بعد بازار تبريز همچنان بسته بود .مردم در تلگرا خانـه مجتمـع بودنـد
دفترهاى ماليه را مُهروموم كردند .تـذكرهخانـه را از كـار بـاز داشـتند و انبـار ذخيـره را
به دست گرفتند .شي سليم براى آرام كردن مـردم گفـت :اگـر خـدا نكـرده مقصـودمان
حاصل نشد .خواهيم گفت آن كلمه را كه مىدانيم.
در روزهاى بعد مجاهدان تصميم بهمسلح كردن مردم و تصر قورخانه داشتند كـه
موافقت نشد محمدعلى ميرزا در مقابل مشروطه ،مشروعه را پيش كشيد .اما راه بهجايى
نبرد .در مقابل فشار تبريز كه ساعت بهساعت فزونتر مـىشـد .دسـتخطى بيـرون داد و
جنبش بعد از  1روز پيروز شد.

دستاورد اين حركت
 .0استوار شدن مشروطه .1 ،درك كاستىهاى قانون اساسى و نوشتن دنباله آن .1 ،عـزل
مسيو نوز .9 ،درك اين نكته كه حريف محمدعلىشاه نه تهران كه تبريز است .5 .افـزون
شدن ارز مجلس نزد مردم

اقدامات انجمن ،دادگاه استيناف و فشار براى بركنارى بلژكيان
انجمن بهعلت بدرفتارى بلژكيان با كاركنان ايرانى ،تلگرا مفصلى بهمجلـس فرسـتاد و
خواستار بركنارى بلژكيان شد ،كه بهنوبه خود كارگر افتاد و بلژكيان تحت فشار قرار گرفتند.
درتبريز اعتصاب كاركنان گمرك و پستخانه شروع شد كه با پشتيبانى انجمن روبهرو
گرديد .و انجمن خواستار بركنارى ديگر بلژكيـان شـد .ايـن حركـت گرچـه بـهاخـراج
بلژكيان منجر نشد اما با دلجويى كاركنان توس سران گمرك و پست روبهرو شد.
انجمن بهعلت مراجعهها و دادخواهىها پس از تأسيس دادگـاه اول ،دادگـاه دوم يـا
استينا را پديد آورد .و اين زمانى بود كه مجلس هنوز قانونى براى عدليه ننوشته شود.
و انجمن در اينكار پيشگام بود.
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مسلح كردن مردم توسط انجمن
مسلح كردن و آموز نظامى مردم از زمستان سال گذشته شروع شده بـود امـا در بهـار
سال آينده جدىتر و همگانىتر دنبال شد .در حالىكه مجلس و دو سـيد مسـلح شـدن
مردم را باعث اغتشا مى دانستند و از مسـلح شـدن مـردم ابـا داشـتند .در تبريـز ايـن
حركت رفته رفته بهي حركت تودهاى تبديل شد .ابتدا در بيرون شهر روزهـاى جمعـه
و بعد در محالت و هر روز.
مردم با خريد تفنگ و پوشيدن لباس نظامى شكلگيرى ي ارتش تـودهاى را نويـد
مىدادند .و تمامى اين حركت از درك درست و راهبرى انديشمندانه مركز غيبى بود كـه
سير تحوالت را جز آن مىديد كه تهران و دو سيّد باور داشتند.
پس از همه اينها مركز غيبى بهنگبهانى برخاسـته آنرا هوشـيارانه راه مـىبرد.افـزار
جنگ بهدست مردم پراكنده دادن مايه هر گونه بيم تواند بود .براى جلوگيرى سردستگان
كاردان و هوشيار مىبايد كه از آشوب و خونريزى جلو گيرند و كار را بهانجام رسـانند.
آن كانون نهانى اين شايندگى را از خود نشان داد.
اين كـانون (مركـز غيبـى) بـهپديـد آوردن يـ دسـته جنگجويـانى بنـام «مجاهـد»
مىكوشيد و راستى را ي سپاهى از ميان تودهها آراسـت و بـراى پيشـبرد آن خواسـت
خود بود كه اين داستان تفنگ خريدن و مشق تيراندازى كردن را بهدستيارى سخنگويان
ديگران پيش آورده بود و از پشتيبانى و هواخواهى نيز باز نمىايستاد.

دو نكته مهم
مسلح كردن مردم حاوى دو نكته مهم بود.
 .0درك درست مركز غيبى از سير آتى جنبش و  .1راديكاليسم مركز غيبى در مقابـل
ساز طلبى مجلس و آن دو سيد

مخالفت دو سيّد با مسلح شدن مردم
ضرورت مسلح شدن مردم در همه شهرها احساس مىشد .امـا جـز تبريـز و انـدكى در
رشت راه بهجايى نبرد« .مجلس بهچنين كارى خرسندى نمـىداد .و دو سـيد آنرا مايـه
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اغتشا مىشمردند .در تهران ابوالسادات كرباليى و معتصدالعلما رخت سپاهى بـهتـن
كردند و تفنگ بهدو انداخته مشق مىكردند .اما راه بهجايى نبرد».

آمدن اتابك ،راستروى مجلس و درك درست انجمن
محمــدعلىشــاه بــراى بــر هــم زدن مشــروطه كســى را از اتابـ بــا تجربــه وزارت در
حكومتهاى ناصرالدين شاه و مظفرالـدين شـاه آزمـودهتـر نمـىديـد .و مـىخواسـت
مشروطه را با دست وى بردارد.
در  01و  11فــروردين تقــىزاده از آمــدن اتابــ اظهــار ناخشــنودى كــرد امــا
محمدعلىشاه وقعى نگذاشت .و اتاب توانست با گـرفتن نامـه از ميـرزا ملكـمخـان و
طالبو نمايندگان را بفريبد.

نكته مهم
 .0بزرگترين ضعف مشروطه نبود تشكل سياسى الزم بود .مشروطه بهوجـود آمـد امـا
نتوانست حزب خود را سازماندهى كند .كه در سايه آن بـا دادن برنامـه ،آرمـان عملـى
به جنبش بدهد .رهبرانى كارآزموده بپروراند تا بتوانند مردم را هدايت كنند .و اگر تبريـز
از ديگر جاها پختهتر عمل مىكرد بهخاطر جريان متشكل سوسيال دمكراسـى در مركـز
غيبى بود.
 .1در آذربايجان بهعلت حيور مركز غيبى و مجاهدين قفقازى ،آگاهى عميقترى از
معناى مشروطه و قانون بود .انتقاد بهقانون اساسى و شمردن كمىهـاى آن و ايسـتادگى
براى پيشرفت آن نشانه ني فهمى جنبش در اين منطقه بود.
 .1كسروى از نقاط ضعف مشروطه بهانجمنسازى بىرويه ،شبنامهنويسى و تلگرا
زدن اشاره مىكند .اين نمايشات اگر در ادامۀ منطقى خود بهتشكلى حزبى منجر مىشد.
بيهوده نبود .بيهودگى وقتى خود را بهنمايش گذاشت كه بهحزب سياسى منجر نشد.
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057

شورش ارديبهشت تبريز و درك درست انجمن
 7ارديبهشت مردم خواستار تصوي متمم قانون اساسى شدند.
 10ارديبهشت مجلس خواستار باز گردانيدن ميرزا حسن مجتهد بهتبريز شد .و تبريز
در جواب تصوي متممم قانون اساسى را پيش كشيد (ميرزا حسن از روحانيون مرتجع
و طرفدار محمدعلىشاه بود)
تلگرا ها ردوبدل شد .مجلس زمان مىخواست و تبريز پافشارى مىكرد و بـاالخره
درك درست انجمن تبريز خود را نشان داد .نشست علماء مواد ذيل را زير سفال برد:
 .0اصل  8كه مىگويد اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متسـاوى خواهنـد
بود .مسلم و كافر در ديه و حدود متساوى نتواننـد بـود .1 .اصـل  01تأسـيس مـدارس
بهمخارج دولت و تحصيل اجبارى است .تحصيل اجبارى مخالف شرع اسـت .1 .اصـل
 11مميزى در مطبوعات و كت ممنوع بهجز كت ضالل و مواد ميـره بـه ديـن مبـين.
اعالم داشتند بايد تحت نظر علماءِ باشد .9 .اضافه كردن يـ اصـل بـهقـانون اساسـى،
ايجاد ي انجمن از مجتهدترين و تأييد شرعى بودن قوانين مصوبه توس ايـن انجمـن.
بهعنوان اصل سوم قانون اساسى

درك درست انجمن
انجمن تحليل درستى از مجلس داشت .جناحى بههوادارى اتاب برخاسته بود .جنـاحى
شريعتخواه شده بود .و جناح راديكال با چمـاقى بـابى بـودن بـر بـاالى سـر ،قـدرت
چندانى نداشت .اين بود كه با فشار از بيرون سـعى داشـت جنـاح راديكـال مجلـس را
تقويت كند و از تصوي اصل خبرگان شي فيلاهلل جلوگيرى كند.

ترور سران انجمن و حركت رحيمخان
 17ارديبهشت بين فرستادگان انجمن و حسين پاشاخان گماشـته رحـيمخـان درگيـرى
پيش آمد .راه غله بسته شد .و بيوكخان پسر رحيمخان دست بهقتل و غارت مردم زد.
كه اين نه و غارت بدون ترديد بهاشاره شاه بود.
از سويى ديگر اكرامالسلطنه تصميم داشت سران انجمن را ترور كند كه ايـن توطئـه
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فا و تروريستها دستگير شدند .كه ستارخان براى دستگيرى او بـهطـر
رفت .كه اكرامالسلطنه گريخت.

بابـا بـاغى

طرح شعار براندازى توسط مجاهدان قفقازى
با رو شدن توطئـه دربـار بـراى تـرور نماينـدگان انجمـن و غـارت پسـر رحـيمخـان،
محمدعلىشاه زير سفال رفت و شعار براندازى كه توس مجاهدان قبالو طرح شـده بـود
دوباره مطرح شد« :همانا از روزى كه اين شـور و جنـبش برخاسـت .كسـانى از سـران
مجاهد ،بهويژه آنانكه از قفقاز آمده بودنـد چـاره كـار را برانـداختن محمـدعلى ميـرزا
مىدانستند و آن فشارها براى همين بود .لـيكن نماينـدگان انجمـن و كسـان ديگـرى از
پيشروان جنبش زمينه براى چنان كارى نمىديدند .يا خـود مـىترسـيدند و از ايـنكـار
جلوگيرى مىكردند».

مسلح شدن تبريز
مماشات دربار در سـركوب بيـوكخـان در تبريـز و ديگـر ياغيـان در سراسـر كشـو و
تلگرا هاى بىوقفه انجمن ،نمايندگان تبريز را واداشت كه اجازه دهنـد مـردم خـود از
جان و مال و ناموس خود دفاع كنند.
«ديرى نگذشت كه شهر در ي بسـي مسـلح بـهدفـاع از خـود پرداخـت و نتيجـه
كوششهاى چند ماهه مركز غيبى امروز نمودار گرديد».

دنبالهروى تهران از تبريز
با مطرح شدن توطئههاى دربـار و بسـي مـردم تبريـز ،مجلـس جـانى يافـت و دسـت
بهتعرض زد 9 .خرداد تهران بهيارى تبريز برخاست و دست بههمـايش باشـكوهى زد و
دربار مجبور بهعق نشينى شد .بيوكخان عزل و رحيمخان دستگير شد.
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توطئه براندازى مشروطه و علت شكست آن
دربار از همان آغاز آمدن اتاب نقشه سركوب انقالب را داشت و قرار بود طى كودتايى
در  11يا  10ارديبهشت اين نقشه عملى شود.
در تهران با نيروى قزاق مجلس را بسـته و سـران را دسـتگير كننـد .در تبريـز پسـر
رحيمخان با سواران قرهباغ بهتبريز رفته انجمـن را تعطيـل و سـران انجمـن را دسـتگير

كنند .چند چيز جلو اين كار را گرفت:
 .0تبريز پيشاپيش توس نمايندگان خود از اين توطئه آگاه بود و بههمـين خـاطر در
آمادگى بهسر مىبرد .و مدام درحال فشار آوردن بهدربار بود .1 .برخاستن ساالرالدوله و
ادعـاى سـلطنت او بـاعث تـرس محمدعلىشـاه و بـههم خوردن نقشـههـاى او شــد.
 .1جنبش همگانى تهران و مقاومت مجلس

دومين رودررويى و عقبنشينى محمدعلى شاه
تظاهرات بهارستان ادامـه داشـت و محمـدعلىشـاه بـاالخره ناچـار شـد بنـد بـهگـردن
رحيمخان اندازد و دستور سركوب بيوكخان را صادر كند.

اين دومين رودرويى بود كه با پيروزى مجلس بهپايان رسيد و اين پيـروزى حاصـل
خيز تبريز و گفتارهاى روزنامـه حبـلالمتـين و صوراسـرافيل و ديگـر جاهـا بـهنـام
«سوكومويه شهداى آذربايجان» بود.

حركت گرسنگان و فقراى شهرى
كمى نان بهشور مشروطهخواهى افزوده شد و توانست زنان را نيز بـهميـدان بيـاورد .در
اين روزهـا حـاجى قاسـم اردبيلـى كـه يكـى از بازرگانـان تـوانگر و ديـهدار تبريـز و
بهانباردارى بدنام بود .مورد تعرض زنى قرار گرفت و منجر بهشور گرسنگان و مرگ
حاجى قاسم شد اين حركت نشاندهنده ورود نيروهاى جديـد بـهعرصـه مبـارزه بـود،
حركت فقراى شهرى
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حركت راديكال انجمن تبريز بر عليه اتابك
كـرد و

انجمن تبريز طى تلگرافى تند ،به درستى تمـامى مصـائ را منسـوب بـهاتابـ
خواستار اقدامات عاجل شد .در حالىكه اين درك هنوز در مجلس شورا نبود.
مجاهدان قفقازى در فروردين ماه سعى كردند اتاب را ترور كنند تا پـايش بـهايـران
نرسد .كه عباسخان نامى بهاشتباه ترور شد.
در  11فروردين كه اتاب بهانزلى رسيد .و جهاز شاهى بهاستقبالا رفت .مجاهدان
انزلى راه را بر او بستند .و بهتلگرا محمدعلىشاه و دو سيد وقعى ننهادند.
تبليغات هواداران اتاب در مجلس كار خود را كـرد و نماينـدگان راديكـال مجلـس
(تقىزاده و ديگران) بهآمدن او تن دادند.
در  1ارديبهشت كابينه وزير افخم سقوط كرد و اتاب روى كار آمد .و توطئههاى او
شروع شد .ابتدا سعى كرد نمايندگان را بخرد .و از سويى ديگر كُـردان را بـهسـر وقـت
انجمن فرستاد و در درگيرى بين مجاهدان و كُردان ،اقبالالسلطنه طى پيـامى بـه حـاجى
حيدرخان امير تومانى كه قصد درگيرى با او را داشت گفت :من اينكارها را بـا دسـتور
اتاب مىكنم و رونوشت تلگرا اتاب را بهاو داد .اين تلگرا باعـث افشـاى توطئـه
اتاب شد.
در تهران نيز مردم طى تظاهراتى بر عليه اتاب شوريدند .و يحيـى ميـرزا و سـليمان
ميرزا بر عليه اتاب سخنرانى كردند در اين ميان انجمن خـوى طـى تلگرافـى اتابـ را
خائنالسلطان ناميد و خواستار بركنارى او شـد .و در پايـان نوشـتند مـىبايـد ملـت را
بههيجان آورد و با ي انقالب وجود نحس امينالسلطان را از اين خاك دور كرد.
«و اگر چنانچه اين دفعه هم از همت عالى و هيجان كافى تبريـز امـينالسـلطان را از
وظيفه خود معزول نكردند .آن وقت در دفع نحس وجود او بناگزارى خواهد شد».
اين سخنان بدين بزرگى از خوى جاى شگفتى مىبود .ولى چنانكه خواهيم ديد اين
زمان ميرزا جعفر زنجانى با همراهـان خـود كـه از قفقـاز آمـده بودنـد در خـوى بنيـاد
استوارى براى مجاهدان برپا مىداشتند و اين نوشتهها از زبان ايشان است.
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عباس آقا فدايى ملت
اتاب عليرغم تظاهرات و اعتراضات مردم ،انديشه كنارهگيرى نداشت .دسـت بـهتـرميم
كابينه خود زد و همچنان سعى داشت با فري مجلس كه جناحى از آن دراختيار او بود
بناى مجلس را بركند.
 10شهريور اتاب در مجلس كابينه خود را ترميم كـرد .امـا هنگـام خـروج توسـ
عباس آقا ترور شد ترور اتاب متعاق اعالميه خوى بـهرهبـرى ميـرزا جعفـر زنجـانى
سوسيال دمكرات اعزامى از قفقاز تصميم كميته باكو را بهترور اتاب نشان مىدهد.

اثرات ترور اتابك
«كشتن اتاب ي شاهكار بىشمارى است .و چنانكه خواهيم ديد اين شاهكار دلهـاى
آزادیخواهـان را در ديـده بيگانگـان

درباريان را پر از بيم و تـرس گردانـد ،و جايگـاه
واالتر ساخت ،و پس از همه اينها كارها را بهراه ديگرى انداختـه و دور زرينـى بـراى
تاري جنبش مشروطه باز كرد .عباس آقا جانبازى بسيار مردانهاى نمود.
بهدنبال ترور اتاب صنيعالدوله رئيس مجلس كه از نزديكان اتاب بود كنـارهگيـرى
كرد .و ديگر آنكه بستنشينى شي فيلاهلل نيز بـهپايـان رسـيد« :پـس از مـرگ اتابـ
دانسته شد كه در رفت آنان را در عبدالعظيم اتابـ از كيسـه خـود مـىداد .و چـون او
كشته شد ديگر كسى پولى نداد پيشوايان دين با سختى روبهرو شدند .و چارهاى جز آن
نمىديدند كه از كشاكش دست بردارند و بهتهران باز گردند.
دربار نيز كه باور داشت انجمنى از فداييان براى كشـتن بـدخواهان مشـروطه آمـاده
شده است و عباس آقا چهل و يكمين آنها بوده است طـى نشسـت و نامـهاى خـود را
طرفدار مشروطه اعالم كرد و  5مهر سالروز گشايش مجلس همگى بهمجلس آمدند.

شهادت ميرزا جعفر زنجانى در نبرد خوى
ميرزا جعفر زنجانى بههمراه  1خويى ديگر از باكو از سوى كميته اجتمـاعيون ـ عـاميون
ايران بهخوى آمد.
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ميرزا جعفر در باكو نگهبان ي كاروانسرايى بوده ولى از هوشـيارى الفبـاءِ خوانـده،
سواد مىداشته و اين بود چون ايرانيان حزبى برپا كردند (فرقه اجتماعيون ـ عـاميون) او
يكى از پيشگامان گرديد .و درسايه غيرت و كاردانى جايگاهى در ميان ديگران پيدا كرد.
چون كميته (كميته باكو از فرقه اجتمـاعيون ـ عـاميون) بـههـر شـهرى فرسـتادگانى
جهت سازماندهى و تبليغ مىفرستاد او و  1تن ديگر راهى خوى شدند .و اين حركـت
درست مقارن كشتار كردان اقبالالسلطنه بود.
ميرزا جعفر از همان روز ورود شروع بهكار كرد .نخستين كـار بـزرگ او تلگـرا و
اليحه معرو درباره اتاب بود كه خواستار بركنارى اتاب و تهديـد بـهتـرور او كـرد.
سپس از مجاهدان و خوئيان گروهـى مسـلح بـهوجـود آورد .و خـود بـهجلـوگيرى از
اقبالالسلطنه كوشيد.

نبرد بزرگ خوى
پس با سه توپ و چند صد سرباز بهجنگ رفت .آنها را به  1بخش گردانيد .ي بخش
را با  1توپ به سكمنآباد و ديگرى را با  0توپ بـه قراضـياءالدين فرسـتاد .فرمانـدهى
لشكر سكمنآباد ميراسداهلل قراعينى و فرمانده لشكر قراضـياءالدين ،پسـر ميرهـدايت
بود .كه هر دو ،پدر و پسر ،بـه دليـرى معـرو بودنـد .پـس خـود ميـرزا جعفـر روانـه
سكمنآباد شـد تـا از نزديـ بـهكارهـا رسـيدگى كنـد 10 .شـهريور كـردان از هرسـو
بهلشگرگاه تاختند .جنگ سختى در گرفت .و نزدي بـه  11مجاهـد بـهشـهادت رسـيد
تعداد زيادى از كردان كشته شد .و ميرزا جعفر دستگير شد.
در اين هنگام فرستادگان انجمن تبريـز بـهخـوى رسـيدند .و بـا اقبـالالسـلطنه وارد
مذاكره شدند .ميرزا جعفر را كه دستگير كرده بودند چون دليرانه سخن مىگفتـه و البـه
نمىنموده نگه نداشتند .جوان كارآمد ،غيرتمند را كشته بودند.

نتيجه نبرد خوى
 .0اين نخستين حركت براى شكلگيرى ي

ارتش تودهاى بود كه توس ميـرزا جعفـر
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شهيد بزرگ نبرد خوى سازماندهى شد .و بهقول كسـروى «يـ
ميرزا جعفر و خوئيان بود».
 .1فرستادگان انجمن تبريز با حركت مسلحانه مخالف بودند .بههمين خاطر بهجـاى
ادامه اين حركت و سازماندهى مجدد آن در جهت پراكنده كردن نيروهاى مسـلح قـدم
برداشتند و اين برخال خواست مردم خوى بود.
 .1لشكر قراضياءالدين هنوز برپا بود و مىتوانست سكوى حركت بعـدى باشـد امـا
فرستادگان انجمن تبريز دستور بهپراكنده كردن آن دادند.
 .9در اين جنگ  081كرد كشته و نزدي به  11مجاهد كشته شدند.
 .5اين جنگ بآ آشتى اقبالالسلطنه و حكمرانـى اسـماعيل آقـا شـكاك بـر خـوى و
سلماس پايان يافت .اقبالالسلطنه تعهد كرد ديگر دست بـهتـاراج نزنـد و آنچـه غـارت
كرده بود باز پس دهد.
كـار غيرتمندانـهاى از

توطئه دربار ،درك غلط مجلس و حركت درست تبريز
دربار در كار توطئه بود:
 .0نشستهاى پنهانى سعداهلل و اميربهادر و شـي فيـلاهلل و حـاجى شـي مرتيـى
آشتيانى .1 ،برانگيختن مستخدمين دربار بهبهانه كم كردن حقوق دربار .1 ،نشسـتهـاى
پنهانى انجمن فتوت و سـيد علـى يـزدى .9 ،حملـه قـانونى محمـدعلىشـاه بـهاشـاره
سعدالدوله رئيس سابق مجلس مبنى بر اينكه مجلس از حدود خـود تجـاوز مـىكنـد و
بهكار قوه قهريه دخالت مىكنـد .و ديگـر ايـنكـه انجمـنهـا مايـۀ آشـوبند .5 .عنـوان
كشي چى باشى دادن بهاميربهادر توس شاه بـدون اجـازه وزيـر جنـگ و آوردن 711
سوار به تهران .1 ،فرستادن خلعت براى شي محمود ورامينى از دشمنان بهنام مشـروطه
و  .7فرستادن نامه بهتنكابن بهسپهدار براى شور

حركت درست تبريز
 . 0دفاع مسـلحانه از مجلـس توسـ انجمـن آذربايجانيـان (ايـن انجمـن در سـال دوم
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مشروطه توس حيدرخان عمواوغلى بهوجود آمد .كه با فرقه اجتمـاعيون ـ عـاميون در
قفقاز ارتباط داشت)
 .1تبريز طى تلگرامى «بهراهنمايى سـران مجاهـدان» محمـدعلى ميـرزا را بـهعنـوان
اينكه سوگند خود را شكسته از پادشاهى خلع كردند .و اين تصميم را بههمه جا ابـالغ
كردند .اين تلگرامها باعث وحشت محمدعلىشاه شد.
 .1از تبريز بهتهران ـ حيرت مستطاب آقاى تقىزاده ،عجالتاو  0111مجاهـد سـواره،
مسلح ،مكمل با استعدادى كامل حاضر در حال عزيمت بـهتهـران و فـدا نمـودن جـان
بىمقدار خودشان هستند منتظر اجازه مىباشند.

دو حركت مهم
 .0خلع محمدعلىشاه از سلطنت و  .1تهديد سـربازان آذرى توسـ انجمـن تبريـز كـه
درصورت سركوب مردم ،خانوادههايشان در تبريز ايمن نخواهند بود( .تزلـزل در اركـان
سركوب رژيم)

شكست دربار ،اشتباه مجلس
چون آوازه خلع محمدعلىشـاه در ايـران پيچيـد .دربـار بـهوسـاطتت روس و انگلـيس
سوگندنامهاى امياءِ كرد تا شاه بهمشروطه و مجلس بهسلطنت وفادار باشد.
مجلس اين لحظه طاليى را از دست داد و بهسوگند بىپايه محمدعلىشـاه دلخـو
كرد مجلس نمىخواست و نمىتوانست ،نيروى توده را درست هدايت كند .پـس شـعار
درست تبريز ناديده گرفته شد.

نخستين نبرد در تبريز و نخستين شهيد
ميرهاشم (از هواداران استبداد) بههمراه اوبا دوچى (محلهاى از تبريز) از ناي كـاظم
و همدستش كه بهكاردار روسيه سوءِقصد كرده بود ،حمايت مىكردند و از سويى ديگـر
دست بهترور و كشتار و آشوب مىزدند بهناچار روز جمعه  11دى ماه بهدستور انجمن
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فرمان جلوگيرى داده شد كار بهجنگ كشيد در اين نبرد نخستين مجاهد حـاجى خليـل
فرشچى بود كه بهشهادت رسيد .دستاورد اين نبرد از بين رفتن ترس مردم بـراى جنـگ
و آماده شده براى نبرد بزرگ كه در پيش بود.

اعالميه مرتجعين و تكفير على مسيو
اوبا دوچى دستگير نشده بودند بعد از دو سه روز دست بهانتشار روزنامـه «مالعمـو»
كه پرسش و پاسخى بين ي مرد عامى و ي مال بود زدند .و در نوشتهاى علـى مسـيو
را تفكير كردند ...« :مگر شماها اين على مسيو را نمىشناسيد .و نمـىدانيـد مسـيو چـه
معنى دارد .در لغت فرانسه مسيو بهمعناى آقاسـت .امـا آن كسـى كـه از اصـل و نسـ
خاچ پرست اسـت مسـيو را مقـدم دارنـد مًـل مسـيو پـرين و غيـره و آنكـه از اسـالم
بهخاچپرستى برگشته مسيو را مفخر سازند ايـن ظـاهر حـال و اسـم آن المـذه و در
شرح سيئات باطنى او قلم نويسندگان عاجز است .از آن جمله تعزيـهدارهـاى حيـرت
سيدالشهدا را هميشه استهزا نموده و نوحه خواندن را منع و مالمت سازد .چنانكه كرات
در مجالس مذاكره كرده كه من بعد از سفرا اسالمبول ي روز بهعنـوان تقيـه بـهدسـت
دلريش رفته رنجيدم .از آن تاري غسل توبـه نمـودم كـه ديگـر از ايـن غلـ هـا نكـنم
المذهبى كه تعزيهدارى آن حيرت را غل كارى ناميده و از اسالميت برگشته باشـد بـر
كُفر او دليل و برهان الزم نيست .و از خباثت فطـرى آنقـدر تـال كـرده كـه اسـاس
تعزيهدارى سيدالشهدا عليهالسالم را پژمرده و پر شكسته نمود.

يك نكته
اين اعالميه اهميت على مسيو و سوسيال دمكراسى تبريز را بهخوبى نشان مىدهد.

توطئه بر عليه سوسيال دمكراسى
در شهريورماه حاجى سيدمحمد يزدى كه در نيرنگبازى و پليدى كمتر ماننـدى داشـت
و پيش از ديگران با مشروطه دشمنى مىنمود .دست بهتوطئهاى بر عليـه سـران جنـبش
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زد .اين توطئه در تيرماه سال قبل توس حبلالمتين افشاء شـده بـود و ايـنبـار دوبـاره
صورت گرفت .و آن چاپ آگهىهايى با ژالتين از زبان مجاهـدين قفقـازى يـا تبريـزى
بود .كه ما بهايى هستيم و اين كوششها را براى آشكار كردن دين خود بهكار مـىبـريم.
ايرانيان بايد بهايى شوند وگرنه همگى كشته خواهند شد محمدعلى ميرزا نيز كسى را با
پول نزد عبدالبها فرستاده تا «لوح»هايى بهنام برخـى از سـران آزادى در تهـران و تبريـز
بنويسد .و آن لوحها در پستخانه گرفته شود و بهمردم آگاهى داده شود.
در نيمه دوم ارديبهشت اين توطئه افشاء شد ،يكى از آزادیخواهان شـبانه كسـى را
كه در حال چسباندن اعالميه بود دستگير كرد .و بهدنبال آن برادرزاده سـيدمحمد يـزدى
و سيّد آهنتاب خلخالى دستگير شدند .آنها اعترا كردند كه بهدستور سيدمحمد يزدى
اينكار را كردند .كه خلع لباس و زندانى شدند.

تقاضاى شاه از مجلس براى دستگيرى  0نفر
 11خرداد شاه خواستار دستگيرى و يا تبعيد  8نفر از ايران شد.
 . 0ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل ،مدير روزنامه صوراسرافيل از سوسيال دمكراتهـاى
تهران .1 ،مل المتكلمين ،ناطق از سوسيال دمكراتهاى تهران .1 ،سيدجمالالـدين حكيمـى،
ناطق از سوسيال دمكراتهاى تهران .9 ،سيدمحمدرضا شيرازى ،مدير روزنامـه مسـاوات،
 .5بهـاءِالواعظيـن .1 ،ميرزا داوودخان .7 ،سـلطانالعلما ،مدير روزنـامه روحالقــدس و
 .8قاضى ارداقى ،كه در دادن كيفر بهصنيع حيرت و ديگران پافشارى كرد.

انجمن تبريز بعد از كودتا
 .0همزمان با كودتاى محمدعلىشاه در تهران ،جنگ انقالب و ضدانقالب در تبريـز نيـز
شروع شد .اين درگيرى تا ش ادامه داشت تا خبر پيروزى محمدعلىشاه بهتبريز رسيد.
انجمن ايالتى كه مىبايست در اين لحظه حساس درايـت و كـاردانى خـود را نشـان
دهد ،توس جناح راست انجمن بهيكباره فرو ريخت.
اجــالل الملـ و بصيرالســلطنه در كنســولخانــه روس و ميــرزا حســين واعــظ در
كنسولخانه فرانسه پناهنده شدند .اينان كار را پايان يافته و مشروطه را از ميان برخاسـته
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مىدانستند .ولى مجاهدان ترس بهخود راه نداده دست از ايستادگى بر نداشتند و كسانى
از جمله على مسيو و حـاجى علـى دوافـرو و حـاجى مهـدى آقـا (هـر  1سوسـيال
دمكرات و از رهبران انجمن غيبى) ديگران رشته پشتيبانى را از دست ندادند.
 .1در اين رو روزى كه ديگر كوىها دسـت از جنـگ كشـيدند و دولتيـان بـهشـهر
درآمدند .مجاهدان قفقازى و برخى از دليران بهنام از حسين باغبـان و ديگـران كـه سـر
فرود آوردن بهدولتيان نمىخواستند بهاميرخيز پناهنده شدند.
 . 1از كسانى كه در آن روزهـا در نـزد سـتارخان و پشـتيبان او بـودهانـد گذشـته از
مجاهدان كه ياد كرديم ،نامهاى على مسـيو ،حـاجى ميـرزا علينقـى گنجـهاى و حـاجى
محمد باال و كربال حسين فشنگچى را شنيدهايم.
 . 9چون در اين هنگام برگزيـدن (از راه دسـتور قـانون) نشـده و آنگـاه هـر كسـى
پذيرفته شدن را نپذيرفتى ،ناچار كسانى خود خواستار گرديـده ،نماينـدگى را پذيرفتنـد.
كسانى كه بهعيويت انجمن جديد در آمدند:
 .0ميرزا محمدتقى طباطبايى .1 ،حـاجى مهدى آقـا .1 ،سـيدحسـينخـان عـدالت و
 .9ميرزا اسمعيل نوبرى
 .5مجاهدان قفقازى كه سر دستهشان مشهدى حاجى بود در اين جنگهـا دليـرى و
چابكى بسيار نشان مىدادند .گاهى بم و نارنج نيز مىساختند .و چون سران دولتى
تا آن روز بم نديده بودند از آن بسيار مىترسيدند.

كمك كميته باكو و حزب سوسيال دمكرات روس
«اما در قفقاز چنانكه گفتهايم :در اين هنگام گذشته از ديگر ايرانيان كه از سالهاى پـيش
آزادیخواهان تهران و گيالن گريخته و خـود را

بهفراوانى در قفقاز مىبودند .گروهى از
بهآنجا رسانيده بودند .از آن سوى چنانكه گفتهايم ايرانيان در ايـن ايـنجـا بـا همـادى
(حزبى) بهنام اجتماعيون ـ عاميون مىداشتند كه پيشواشان نريمان نريمانو مـىبـود و
اين با هماد است كه دستههـايى از باشـندگان خـود را بـراى پيشـرفت دادن بـهجنـبش
مشروطه به تهران و تبريز و ديگر جاها فرستاده بود ،كه هـماكنـون يـ دسـته از آنـان
بهنام ،مجاهدان قفقازى ،در تبريز جنگ مىكردند.
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ارسال پول و اسلحه
ايشان از ي سو پول (اعانه) گرد مىآوردند .از ي سو با هماد مىكوشيد كه با دسـت
كسانى تفنگ و فشنگ و تپانچه و بم به تبريز برساند .و نيز مىكوشـيد كـه ديگـر بـا
همادهاى آزادیخواه و شور طل قفقاز را بهپشتيبانى از تبريز بر انگيزد.

آمدن انقالبيون قفقازى
اين كوششهاى بـا همـاد بـهنتيجـههـاى روشـن و سـودمندى رسـيد .زيـرا كسـانى از
آزادیخواهان قفقازى (كه جز ايرانى مىبودند) بهيارى تبريز شتافتند .از آنان آيدين پاشا

و برادر ابراهيم آقا را شناختهايم كه از مـردم فـارس مـىبودنـد .و در همـان روزهـا
بهتبريز در آمدند و در اين از سردستگان گرديدند.

كمكهاى حزب سوسيال دمكرات روس
با هماد سوسيال دمكرات روس نوشتهاى بيرون داد كه از كارگران و ديگران ،ي دسـته
از آنان كه سپاهيگرى كردهاند و جنگ آزمـوده مـىباشـند و همچنـين از كسـانى كـه از
افزارسازى و بم سازى آگاهى دارند با تفنگ و فشنگ و ديگر افزارها بـهيـارى تبريـز
فرستاده شوند.

آمدن گرجيان
در نتيجه اين نوشته كميته تفليس صد تن كمابيش از گرجيان را آراسته و روانه گردانيد.
آمدن اينان از چند راه مايه دلگرمى مجاهدان گرديد .از ي سو دانستند كه در همه جـا
بهاين كوششهاى جوانمردانه آنان ارج گزارده مىشـود .و آگـاه گرديدنـد كـه در ميـان
روسيان و گرجيان و ديگر تودهها همدردى دارند .از ي سو اين  011تـن گرجـى هـر
يكى مرد جنگنده دليرى مىبودند كه در جنگها كاردانى بسيار نشان مىدادنـد .گذشـته
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در ايـن

از همه گرجيان «البراتوار بم سازى همراه داشتند و چنانكـه گفتـهايـم بمـ
جنگها بسيار كارگر مىافتاد.
روى هم رفته از رسيدن مردان دلير بهتبريز تكانى در ميان مجاهدان پديد آمد.

شهادت مشهدى اسماعيل ميابى
تبريز در اين هنگام گذشته از پول و جنگجو بهتفنـگ و فشـنگ نيـز نيـازى داشـت ...و
دراين باره از ي سو با همـاد ،اجتمـاعيون ـ عـاميون يـاورى مـىكـرد كـه كسـانى از
باشندگان آن از جان خود گذشته از بيراهه تفنگ بهتبريز مـىرسـانيدند ،و يكـى از ايـن
باشندگان اسماعيل ميابى بود كه با تعداد بسيارى از تفنگ و بم همـراه دو تـن ديگـر
بهتبريز مىآمد و در ميان راه با دست كسان شجاع نظام گرفتار گرديد كه بهمرند برده بـه

زندان انداختند و پس از ديرزمانى او را با شكنجه كشته و بدين سان مرد دلير جان خود
را در راه آزادى از دست داد.

روزشمار جنگهاى تبريز
 1تير ،شروع جنگ توس نيروهاى دولتى
 1تير ،تاراج خانه نمايندگان تبريز در مجلس
آمدن بيوكخان پسر رحيمخان با  711سوار بهيارى نيروهاى دولتى
بركنارى مخبرالسلطنه و گماردن عينالدوله دشمن مشروطه بهحكومت آذربايجان
آمدن فوج مالير بهكم نيروهاى دولتى
 01تير ،آمدن رحيمخان با نيروهاى بسيار
 11تير ،پادرميانى كنسول روس براى تسليم مجاهدين
پناه گرفتن ستارخان و مجاهدين در محله اميرخيز
 19تير ،بهتوپ بستن محله اميرخيز
 15تير ،آمدن پاختيانو كنسول روس بهاميرخيز و پيشنهاد قرهسـوارى سـتارخان و
بهزير بيرق روس رفتن ستارخان
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ـ ترور ستارخان توس عباسعلى از نزديكان ستارخان كه توس اسبتدادنشينان محل
دوچى فريفته شده بود.
بساط مشروطه كه برچيده شد .تمامى ايران شـد تبريـز .و تمـامى تبريـز شـد محلـه
اميرخيز ي محله در برابر تمامى ارتجاع .و آن همـه تـوپ و تفنـگ و سـوار و پيـاده.
اوضاع بهقدرى نااميدكننده بود كه بهستارخان پيشنهاد مىشود زير پرچم روس در بيايد.
از اينجـا نقـش تـاريخى سـتارخان و انجمـن غيبـى و سوسـيال دمكـراتهـاى فرقـه
اجتماعيون ـ عاميون روشن مىشود.
 15تير ،خوابانيدن بيرقهاى سفيد توس ستارخان
 11تير ،بيرون راندن سپاه رحيمخان از شهر
 11تير ،شروع مجدد جنگ
كشته شدن  98نفر از مردمى كه بهنـزد علمـاى اسـالميهنشـين رفتـه بودنـد ،توسـ
تفنگچىهاى دوچى (اسالميه و دوچى دو محله از محلههاى تبريز و محـل اسـتقرار و
طرفداران استبداد بود)
 1مرداد ،شروع جنگ توس نيروهاى دولتى
 9مرداد ،آمدن حاجى ابراهيم صرا از سوى رحيمخان براى آشتى
 5مرداد ،شهادت پاشابي از مجاهدان تبريز
 1مرداد ،تشكيل مجدد انجمن تبريز
ـ تشكيل كميسيون اعانه
ـ سازمان دهـى نيروهـاى مجاهـد و برقـرارى مقـررى بـراى مجاهـدان تمـامى ايـن
سازماندهىها از اقدامات مركز غيبى است.

 07مرداد ،آمدن سواران جنگ آزموده شاهسون بهيارى نيروهاى دولتى
ـ وارد كارزار شدن رحيمخان ،شجاع نظام ،حاجى موسىخان مراغـهاى ،علـىخـان
هجوانى ،ضرغام ،نصراهللخان يورشچى با  7111نفر سوار
از ميزان فشار حكومت تهران و بهميـدان آوردن تمـامى نيروهـاى نظـامى مـىتـوان
بهاهميت تاريخى تبريز و مقاومت مردم پى برد.
 08مرداد ،اداره جنگ و پيروزى مجاهدين
 11مرداد ،آمدن عينالدوله بهعنوان فرمانده ،كل آذربايجان
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ـ آمدن سپهدار بهعنوان رئيس كل نظام آذربايجان با سپاه بسيار
تشكيل انجمن سعادت ايران در استانبول براى حمايت از مقاومت مردم تبريز
حمايت فرقه اجتماعيون ـ عاميون باكو از مقاومت تبريز
حمايت علماى نجف از مقاومت مردم تبريز
جانشين شدن انجمن تبريز بهجاى مجلس شوراى ملى
ـ انتشار روزنامه ملت و انجمن ،ارگان انجمن تبريز
 01شهريور ،تلگرا انجمن تبريز بهنماينـدگان سياسـى دول خارجـه كـه دادن وام
بهمحمدعلىشاه تا باز شدن مجلس اعتبار قانونى ندارد.
ـ آمدن سپاه جرّار و خونريز ماكو با  1111نفر
 01شهريور ،جنگ سخت تبريز با سپاه ماكو
شكست حمالت نظامى و محاصره تبريز
 19شهريور ،جنگ قرامل
 11شهريور ،شهادت شاطر محمدحسين از سردستگان مجاهد
 11شهريور ،شهادت مسيو چليتو از انقالبيون گرجى كه حين بم اندازى مجروح و
بهشهادت رسيد.
ـ اولتيماتوم عينالدوله بهمردم براى تسليم شدن
 0مهرماه ،شروع جنگ
 1مهرماه ،جنگ رسمى دولت با ملت .در اين جنگ  11111نيروى دولتـى و 05111
مجاهد شركت داشتند با شكست نيروهاى دولتى پايان يافت
اينجا است كه درايت و كاردانى مركز غيبـى و نبـوغ نظـامى تـوده در سـتارخان و

باقرخان متبلور مىشود.
ـ بازگشت سپهدار از هواخواهى دولت
ـ اعالم حمايت سپهدار از مقاومت تبريز و بازگشت وى بهتنكابن
 7مهرمـاه ،شكســت ســپاه بــاكو توسـ حسـينخــان باغبــان ،حســن آقــا قفقــازى،
حاجىخان پسر على مسيو ،مدد عليخان ،مشهدى محمدصادقخان
 01مهرماه ،حمله مجاهدين بهمحله دوچى براى بيرون راندن نيروهاى دولتى
ـ شهادت حسينخان باغبان از سران نامدار مجاهد
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روز كشته شدن حسينخان
روز يكشنبه  01مهر روز بس شگفتى بود .روزى كه غـم و شـادى بـههـم در آميخـت.
روزى كه با همه فيروزمندى ي نيم مردم شهر اش از ديده باريدند .آرى در ايـن روز
بود كه حسينخان آن جوان شيردل از دست رفت.
پس از گرفتن سرقله و بيرون كردن سپاه ماكو سردار و ساالر ،و ساالر بهايـن شـدند
كه دولتيان را از دوچى بيرون رانده ي باره مردم شهر را ايمن گردانند.
هنوز آفتاب نزده خود ساالر با  111تن از مجاهدان بر سر قله شـتافتند كـه از آنجـا
نگذارند سپاه عينالدوله بهيارى ششكالن و دوچى آينـد از آن سـوى يوزباشـى تقـى از
سردستگان مجاهدان با  151تن از سوى پل سنگى و حـاجىخـان قفقـازى و مشـهدى
حسن قفقازى كه هر دو از دليران مىبودند با  151تن از راه باغميشه و حاجىخان پسر
على مسيو و زينل و اسداهلل كه اين دو نيز دليرىها نموده و از ناماوران گرديده بودند بـا
دستههاى خود از دربند تلگرا خانه در سه دسـته بـه ششـكالن هجـوم آورنـد ...تـا 1
ساعت بعد از ظهر خونريزى سختى برپا مىبود تا سواران ايستادگى نتوانستند و مغازهها
را كه از سنگرهاى بس استوار بهشمار مىرفت رها كرده بهسوى دوچى گريختنـد .ايـن
فيروزى راه ششكالن را بهروى مجاهدان باز گردانيـد يوزباشـى تقـى كـه از بـاال پـيش
مىرفت اينان نيز از پايين بهپيشرفت پرداخته تا سراسر آن كوى را از دولتيان پيراستند و
بيرق سر آزادیخواهى در ميان آن افراشتند ،دو ساعت بهغروب جنگ بهپايان رسيد.
از ســوى بــازار كرباليــى حســينخــان و مشــهدى محمــدعليخان و اســدآقاخان از
سنگرهاى خود بهجنگ برخاسته و بـهپيشـرفت كوشـيدند .كـه اينـان هـم خـود را بـه
سرخاب رسانند .سنگرهاى اينجا بسيار استوار بود و جنگ بس سختترى در گرفت.
حسينخان خود در دسـتهاى تـا دم پـل نظـامالعلمـاءِ رسـانيد و در آنجـا خـود را

بهكاروانسرايى در آمد تا از آنجا ديوارى را شكافته بهجنگ پردازد .در اين ميـان پيكـار
سختى در كار بود و يعقوب نامى از دليـران گلولـه خـورده از پـا افتـاد .مجاهـدان تـن
خونآلوده او را برداشته بازگشتند و از بس سراسيمگى بهجستجوى حسينخان نيفتادند.
اين هنگام آن جوان تنها ماند ،و با ي دسته از سواران مرندى كه گرد را فرو گرفتـه
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بودند بىباكانه بهجنگ مىپرداخت .ولى پس از اندكى چند گلولـه از سـر خـورده و
درهمانجا از پا افتاد .اين پيشامد يكى دو ساعت پيش از فرو ريختن آفتاب ر داد.
شامگاهان در انجمن هنگامهاى مى بـود .مجاهـدان چنـد هـزار تـن گـرد آمـده نـام
حسينخان را بهزبان مىراندند و چون او را زنده مىپندارند گروهى مىخواهند بـهيـ
باره به دوچى تازند و گمگشته خود را بهدست آورند ...سرانجام به آن شدند كه نامـهاى
با ناي اصغر (از سردستگان دوچى) نويسند و حسينخان را از او بخواهند .اين جـوان
در اين چند ماه در دلها جا براى خود باز كرده و دشمنانش هم او را گرامى مىداشـتند
از جمله ناي اصغر او را دوست مىداشـت .و پيـامهـا بـرايش مـىفرسـتاد .تقيـو و
مشهدى صادقخان كه اينان نيز با نايـ اصـغر دوسـتى مـىداشـتند نامـهاى نوشـتند و
بهزودى پاس باز گشت« :فدايت شوم تقيو و مشهدى صادق كاغذ شما رسيد .خيلـى
غمگين شدم .خـدا شـاهد اسـت بنـده آمـدم ديـدم كرباليـى حسـينخـان را آدمهـاى
شجاعنظام زدهاند و آوردهاند .از سر زخمدار شده است .خيلى افسوس خـوردم .فـورى
دادم مردهشور تمام كرده دفن كردم خاطرجمع باشيد .كربالى حسـينخـان مـرده ،خـدا
مىداند من چطور شدم و خدا رحمت نمايد .شما سالمت باشيد».
از اين پاس خرو ها فرو نشست و نالهها برخاست .ديدهها اش باريـدن گرفـت.
تبريز پر از سوگوارى گرديد.
اين جوان در جنگها پيشرو ،و دليرى او در سختىها گرهگشا مىبود .روزنامههـا او
را «نمونه غيرت آذربايجان مىشمردند ...آخرين يادگار او جنگ روز آدينه و نابود كردن
سپاه ماكو مىبود مىگويند ،آنروز كه كشته شد چهل روز مىبود كه بهخانه خود نرفتـه
بود و شبى را در بستر بهسر نبرده بود و و در آن روزها فرزندى برايش زاييـده كـه وى
او را نديده چشم از جهان پوشيد .بيجـا نمـىبـود مـردم آنهمـه دوسـتش داشـتند و از
مرگش اين همه زارى مىنمودند.
 11مهر ،سقوط اسالميه و دوچى 1 ،پايگاه ارتجاع و استبداد
 11مهر ،عزل عينالدوله حاكم آذربايجان توس محمدعلىشاه بـهخـاطر نـاتوانى در
سركوب مردم
ـ فرستادن بم براى شجاع نظام توس حيـدرخان و كشـته شـدن شـجاع نظـام از
سران اشرار
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 11آبان ،آزاد شدن سلماس
ـ آزاد شدن مرند توس سردار فرج آقا زنوزى كه از قفقاز آمده بود و ميان مجاهدان
نامآور شده بود.
ـ آزاد شدن خوى توس ميرزا نوراهللخان از كميته باكو
ـ دى ماه ،جنگ سپاه صمدخان با مجاهدان بهسركردگى حاجىخان قفقازى
 07دى ،حمله صمدخان و حاجى احتشام بهمجاهدين
ـ محاصره دوباره تبريز توس صمدخان و عـينالدولـه بـا  91111سـپاه (رضـاخان
سوادكوهی ،رضاشاه بعدی در ميان فوج محاصرهكننده تبريز بود)
آمدن نيروهاى كرىخان از كميته داشناكسيون از قفقاز بهتبريز
ـ شكلگيرى شور در گيالن
ـ شكلگيرى شور در اصفهان
ـ اعالم انزجار شي فيلاهلل از مشروطه
ـ زيرپا گذاشتن تعهد  1ماهه و  5ماهه براى بازگشايى مجلس توس محمدعلىشاه
ـ برپايى مجلس كبرا در دربار
ـ ترور شي فيلاهلل
ـ مخالفت انجمن تبريز با وام خارجى بهمحمدعلىشاه
ـ برپايى شهربانى و شهردارى ،عدليه ،بيمارستان ،كميسيون جنگى در تبريز
ـ تشكيل كميسيون اعانه توس انجمن تبريز
انتشار  1روزنامه توس انجمن ،ناله ملت ،انجمن و مساوات
ـ انتظام كارها در مرند توس حيدرخان
 19دى ،آغاز جنگ صمدخان
 01بهمن ،بستن راه توس رحيمخان
 ،01/1جنگ براى باز كردن راه با رحيمخان
 ،01/1محمدعلى ميرزا ارشدالدوله (داماد ناصرالدين شاه) فرمانده لشكر تبريز شد
ـ شروع جنگ در سه جبهه صمدخان ،شجاعالدوله ،ارشدالدوله.
ـ شكست نيروهاى دولتى
 7اسفند ،حمله ارشدالدوله بهشهر با توپخانه
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 8اسفند ،حمله مجدد ارشدالدوله بهشهر
در اين حمله عينالدوله ي دسته قزاق را با ي مسلسل شصت تيـر بـهسـركردگى
رضاخان سوادكوهى (رضاشاه بعدى) بهقرامل فرستاد.
 09اسفند ،بزرگترين جنگ تبريز ،صمدخان وارد شهر شد.
ـ شكست اوليه مجاهدان و پيروزى نهايى آنها
ـ شكست نيروهاى دولتى و محاصره مجدد تبريز
 08اسفند ،روى آوردن مردم بهانجمن براى آموز نظامى
 15اسفند ،افتادن جُلفا بهدست نيروهاى دولتى
ـ حيدرخان در خوى براى انتظام امور
ـ جنگ با كردان و ماكوئيان بهرهبرى حيدرخان
ـ ساخت بم متحرك و فرستادن آن در ميانه شهر كردان توس حيدرخان
 08اسفند ،جنگ بزرگ ،ماكوئيان بهرهبرى حيدرخان
 9فروردين  ،0188جنگ بزرگ سارىداغ براى شكستن محاصره تبريز
ـ پيروزى مجاهدان و فتح سنگرهاى سارىداغ
ـ ادامه محاصره تبريز و يونجه خوردن گرسنگان
 15فروردين ،جنگ آناخواتون
ـ صمدخان براى گرفتن شهر حمله كرد و شكست خورد.
 11فروردين ،جنگ غازان اين جنگ با ميانجيگرى كنسـول روس و انگلـيس پايـان
يافت در اين جنگ باسكرويل امريكايى ،مدرس مدرسه امريكايى تبريز بهشهادت رسيد.

مرگ باسكرويل و سخنرانى سدراك
مرگ باسكرويل بهتبريزيان سخت افتاده همه را افسرده گردانيده بود .اين است كه بـرآن
شدند جنازها را با شكوه بسيارى بهخاك سپارند .روز سهشنبه بهاينكـار پرداختنـد .و
چون جنگى درميان نمىبود بهآسودگى آنرا انجام دادند .سراسر راه ،از شهر تا گورستان
امريكاييان مجاهدان اين سوى و آن سو صف كشيده با تفنگهاى وارونه ايستاده بودنـد.
و چون جنازه بهگورستان امريكاييان رسيد در آنجا ي رشـته گفتارهـايى رانـده شـد و
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شور و خرو سترگى برخاست از كسـانى كـه بـهگفتـار پرداختنـد بـارون سـدراك از
آزادیخواهان ارمنى مىبود و چنين گفت« :من اكنون بىگمان شدم كه مشـروطه ايـران

پيش خواهد رفت زيرا خون پاك اين اين جوان بىگناه در راه آن ريخته گرديد».
اين بارون سدراك از نخست با مجاهدان همپاى و بـا گفتارهـاى پرشـور و مغـزدار
خود بهآنان يارى مىكرد .اين جمله هم از اوست كـه در روزهـاى آخـر كـه گرسـنگى
تبريز را فرا گرفته بود و مردم در يكجا گـرد مـىآمدنـد .بيشـتر رخسـارهاى پريشـان و
پژمرده مىبود .بارون سدراك در سربازخانه گفتار خود را با اين جمله آغاز كرد« :مـردم
گرسنهايد ولى آزاديد».

سدراك كه بود
سدراك از نخستين سوسيال دمكراتهاى حوزه تئوري تبريز است .كه در بحـثهـاى
نخستين سوسيال دمكراتها شركت فعالى داشـت .و معتقـد بـود كـه ايـران بـهمرحلـه
سرمايهدارى پا نگذاشته است و سوسيال دمكراتها بايد كـار دمكراتيـ بكننـد .و كـار
سوسياليستى در زير پرچم مستقل عملى است ذهنى.
 1ارديبهشت  ،0188آمدن سپاه روس بهايران بهبهانه باز كردن راه و جلفا و شكستن
محاصره تبريز
ـ پيام انجمن تبريز بهمحمدعلىشاه
ـ پذيرفتن مشروطه توس محمدعلىشاه

قهرمانان جنگهاى تبريز
 .0ستارخان .1 ،باقرخان .1 ،على مسيو ،سوسيال دمكرات ،انجمن غيبـى .9 ،حيـدرخان
عمواوغلى ،سوسيال دمكرات ،انجمن غيبى .5 ،حاجى علـى درافروشـى ،سوسـيال دمكـرات،
انجمن غيبى .1 ،حسينخان باغبان ،سوسيال دمكرات ،انجمـن غيبـى .7 ،حـاجى ميـرزا
علينقى گنجهاى ،سوسيال دمكرات ،انجمن غيبى .8 ،مشهدى حسـن قفقـازى ،سوسـيال
دمكرات ،كميته باكو .1 ،ميرزا نوراهللخان ،سوسيال دمكرات ،كميته باكو .01 ،ابراهيم آقا،
سـوسـيال دمكـرات ،كميته باكو .00 ،فرج آقا زنوزى ،سـوسـيال دمكـرات ،كميته باكو،
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 .01مسيو چليتو ،سوسيال دمكرات ،كميتـه بـاكو .01 ،ميـرزا جعفـر زنجـانى ،سوسـيال
دمكرات ،كميته باكو .09 ،اسماعيل ميابى ،سوسيال دمكرات ،كميته باكو .05 ،حاجىخان
پسـر عـلى مسـيو ،سـوسـيال دمكرات ،انجمن غيبى .01 ،كـرباليى حسـين فشـنگچى،
 .07حـاجى مهـدى آقـا .08 ،مشـهدى محمـد علـىخـان .01 ،حــاج علــى محمــد،
 .11حسنآقا پسر حاج مهدى آقا .10 ،آقا عمواوغلى نگهبان انجمـن .11 ،كرباليـى
علـى هكمـادارى .11 ،يـار محمـدخـان كرمـانشـاهى .19 ،نايـ محمــد خيـابــانى،
 .15مشـهدى ميـركريم مجاهد .11 ،آقاى ابوالسـادات .17 ،مشـهدى محمـدعلى نـاطق،
 .18حسينخان كرمانشاهى .11 ،حاج شي علىاصغر ليالرى .11 ،شي محمـد خيابـانى،
 .10ميرزا اسماعيل نوبرى .11 ،ميرزا تقى طباطبايى .11 ،ميرزا احمد قزوينى .19 ،آقـامير
هـاشـم خيـابـانـى .15 ،عباسـقلىخـان سـرتـيپ .11 ،ميـرزا علــىخــان يــادرا ،
 .17ناي حسن .18 ،اسدآقا فشـنگجى .11 ،يوسـف چرنـدابى .91 ،شـهبازى گماشـته
ستارخان .90 ،تقيو  .91 ،محمدخان سرتيپ .91 ،آيـدين پاشـا قفقـازى .99 ،ميـرزا حسـين
پسـر حاجعلى آقا قنار .95 ،مستر باسكرويل .91 ،سـعيد سـلماسـى .97 ،امير حشـمت،
 .98فرج آقـا .91 ،حـاج شـفيع قناد .51 ،مال ابـاذر .50 ،مشـهدى ابـراهيم اميرخيــزى،
 .51محمد آقا اميرخيزى و  .51مشهدى حاجى از كميته باكو

جمعبندى تاريخ كسروى
مرور اثـر گرانقـدر كسـروى بـراى بررسـى نقـش غيرقابـل انكـار سوسـيال دمكراسـى
درمقاومت  00ماهه تبريز بـود .مقـاومتى كـه در سـايه رهبـرى داهيانـه مركـز غيبـى و
كم هاى بىشائبه فرقه اجتماعيون ـ عاميون (كميته باكو) توانسـت ،تمـامى اسـتبداد را
دربُعد نظامى ،سياسى ،وايدئولوژي سركوب و وادار بهعق نشينى كند .و اين بهمعنـاى
انكار نقش بىبديل ستارخان و باقرخان سمبل دالورى خلق نيست.
بهروايت كسروى در هي جنگ و نبرد بزرگى نيست كه دوشادو سردار و سـاالر
ملى ،اعياءِ مركز غيبى و اعياءِ كميته بـاكو از فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون جانفشـانى
نكنند .و تمامى اين نبردها با درايت و جانفشانى آنها است كه بهپيش مـىرود و جـاى
خالى مهمات و لجستي نبردهايى چنين سهمناك را پر مىكنند.
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بدون ش با اتكاءِ بهداليل و اسناد روشن تاريخى ،هدايت ،سازماندهـى و رهبـرى
ارتش توده از شاهكارهاى بىنظير مركز غيبى و اعياءِ كميته باكو بود .اما متأسفانه ايـن
نقش در روايتهاى بعد از مشروطه كمرنگ شده است يا بهفراموشى سپرده شده است.

دو تحليل سوسيال دمكراسى از انقالب مشروطه
در سال  )0187( 0118سوسيال دمكراتهاى تبريز طى نامهاى بهكارل كائوتسـكى پـس
از شرح كوتاهى راجع بهتشكل سوسـيال دمكراتيـ خـود در تبريـز و تـروي اصـول
ماركسيسم و تـدوين برنامـه از كائوتسـكى ،كـه درآن زمـان از رهبـران نامـدار جنـبش
كمونيستى بود ،مىخواهند آنها را برسر چگونگى شركت يا شركت نكردن درانقالب يارى
رساند .سوسيال دمكراتهاى تبريز در مورد انقالب مشروطه به دو تحليل رسيده بودند.

تحليل نخست
چون انقالب حركتى است بر عليه سرمايه خارجى و سرمايه خارجى تنها عـاملى اسـت
كه مىتواند بهانكشا صورتبندى اقتصادى كشـور كمـ كنـد ،پـس داراى ميـمون
مترقى نيست.

تحليل دوم
مشروطه جنبشى است بر عليه نظام فئودالى و متعلق است بهتودههايى كه توس اربابـان
زميندار استًمار مىشوند ،پس جنبشى است مترقى.
از سويى ديگر جنبشى است بورژوايى كه بورژوازى بزرگ و خـرده بـورژوازى بـر
عليه مالكين بزرگ ارضى سازمان دادهانـد .برعليـه مـالكينى كـه از طريـق قحطـىهـاى
ساختگى ،مردم را در فقر نگه مىدارند و از انكشا تجارت جلوگيرى مىكنند.
براساس اين تحليل هرچند جنبش درمرحله نخستين حـاوى گـرايشهـاى قهقرايـى
است كه از عناصر ارتجاعى ناشى مىشود اما اينگونه گرايشات پابهپاى تحـول جنـبش
از ميان خواهند رفت .سفالهاى سوسيال دمكراتهاى تبريز از كائوتسكى بهقرار زير بود:
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 .0نظر شما درباره خصلت انقالب ايران چيست؟  .1آيا قهقرايـى اسـت .1 .شـركت
سوسيال دمكراتها در ي جنبش انقالبى از چه نوع مىتواند باشد .9 .شركت سوسيال
دمكراتها در ي جنبش قهقرايى از چه نوع مىتواند باشد.

پاسخ كائوتسكى
كائوتسكى بهروشنى ماهيت بورژوا ـ دمكراتي انقالب مشروطه را تشخيص مىدهـد و
مىنويسد .كه مبارزه بر عليه سرمايه خـارجى نـهتنهـا از انكشـا اقتصـادى جلـوگيرى
نمىكند ،بلكه بازار داخلى و سرمايه بومى انكشا خواهند يافت .مـازاد ارز اضـافى
داخل كشور باقى خواهند ماند و باعث رشد سـرمايهدارى در ايـران خواهـد شـد .پـس
وظيفه سوسيال دمكراتها اين است كه فعاالنه در جنـبش شـركت كننـد .بـا گرايشـات
ارتجاعى مبارزه كنند و انقالب را تعميق ببخشند.

نامه بهكارل كائوتسكى
تبريز  01ژوئيه 0118
شهروند گرامى
با توجه بهصالحيت عميق شما در علوم اقتصـادى و اجتمـاعى ،مـا بـهخـود اجـازه
مىدهيم ضمن اين نامه سفاالتى را چند طرح كنيم ،و با توجه بهآنكه حل آنها براى ما
حائز اهميت است از شما بخواهيم بهفوريت بهآنها جواب بدهيد.
گروه سوسيال دمكراتهاى تبريز بهتازگى با شركت جمعى از روشنفكران اين شـهر
تشكيل شده است .ذكر عللى كه موج تشكيل اين گروه شد در ايـنجـا باعـث اطالـه
كالم خواهد شد .در آتيه نزديكى به اين مطل خواهيم پرداخت .در اينجا بدين بسنده
مىكنيم كه گروه از آغاز پيدايش خود اَهّم خود را صر تـروي اصـول ماركسيسـم (و
بهعبارت دقيقتر ،سوسيال دمكراسى بينالمللى) كرده است.
گروه تا كنون طـرح برنامـه عملـى خـود را تـدوين كـرده بـود .لكـن رويـدادهاى
پرسروصداى اخير ايران (كودتاى محمدعلى ميرزا عليه مشروطه) وى را برآن داشت تـا
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در ماه سپتامبر آينده نشست بعدى خود را بهصورت مجمع عمومى بهمنظور تجديـدنظر
درطرح برنامه عملى و بحث برسر شركت فعاالنه در جنبشهاى دمكراتي ايران فرا خواند.
اگرچه با توجه بهآنكه در ايران هنوز صنايع سرمايهدارى بـهوجـود نيامـده داسـت،
پرولتارياى صنعتى (بهمعنى اروپايى كلمه) ،كه گروه ما بتواند بـر آن تكيـه كنـد ،وجـود
ندارد ،لكن برخى از رفقا بهدرستى بر اين عقيدهانـد كـه گـروه مـىتوانـد از چـارچوب
فعاليت منفعل (پروپاگاند = تروي ) خارج شده ،و نهتنها مىتواند ،بلكه بايـد در ضـمن
كوشش بهنفع دمكراسى و پيشرفت اقتصادى و اجتماعى كشور ،بـدون چشـمپوشـى از
اصول اساسى خود ،فعاالنه در جنبشها شركت جويد .اين طبيعـى اسـت كـه يـ نفـر
سوسيال دمكرات ،از آنجا كه نهتنها فرديست سوسياليسـت بلكـه بـهعـالوه دمكـرات،
پيگيرترين دمكراتها نيز هست ،نمىتواند در ي جنبش دمكراتيـ بيكـار بنشـيند .از
اينروست كه گروه اصل شركت در جنبش را مورد قبول قرار داد ،اگرچه برخى از رفقا
از دفاع از اين نظريه خوددارى كنند .امتناع آنها بـههـي وجـه مطلـق نبـوده ،نسـبى و
مشروط است .طرز تلقى آنان از اينجا ناشى مىشود كه ماهيت انقـالب ايـران در نظـر
آنان ابهامآميز مىنمايد .شايد بدانيد كه برسر خصلت جنبشهاى كشور ما دو نقطه نظـر
وجود دارد .موافق نقطه نظر اول .انقالب ايران داراى هي گونه ميمون مترقـى نيسـت.
متفكرين اين دسته مدعى هستند كه جنبش عليه سرمايه خارجى ،يعنى تنهـا عـاملى كـه
مىتواند بهانكشا صور (صورتبندى) اقتصـادى كشـور كمـ كنـد ،متوجـه اسـت.
بهعبارت سادهتر ،هد جنبش اين است كه بر سر راه تمدن اروپايى سد بهپا كنند.
ليكن ،هواداران نقطهنظر دوم اظهار مىدارند كه جنبش مترقى است .زيرا عليـه نظـام
فئودالى متوجه است ،زيرا كه جنبشى است متعلق بـهتـودههـايى كـه بـهدسـت اربابـان
زميندار (الند لوردها) ) (Land-Lordاستًمار مىشوند.
جنبش بورژوازى بزرگ و خرده (نه صنعتى بل تجارى) عليه مالكين بـزرگ ارضـى
است كه از طريق قحطـى سـاختگى خـويش و غيـره اهـالى را در فقـر نگـه داشـته ،از
انكشا تجارت جلوگيرى مـىكننـد .اينـان همچنـين مـىافزاينـد كـه هرچنـد جنـبش
درمرحله نخستين خود حاوى گرايشهاى قهقرايى است ،كه از عناصر ارتجـاعى ناشـى
مىشود ،اما اينگونه تمايالت با ميمون خيالپرستانها  ،پابهپاى تحول جنبش از ميـان
خواهند رفت .ايشان در دفاع از نظر خود اين واقعيت را گوشزد مىكنند كـه بـا وجـود
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بهاصطالح مبارزه عليه سرمايه خارجى ،واردات فرآوردههاى اروپايى طى سـال ماليـاتى
7ـ 0111يعنى سالى كه ايران داراى مجلس بود ،و هنگامىكه جنبشها دوران شـكوفايى
خود را طى مىكردند ،افزايش يافته است.
ضمن ارائه خالصه اين دو نقطه نظرها مطمئن هستيم كه درعـين حـال شـما تـا آن
حدى در جريان واقعيت كشور ما قرار داريد تا بتوانيد نظر شخصـى خودتـان را دربـاره
خصلت انقالب ايران بنويسيد .آنچه معلومـات تـاريخى شـما را در ايـن زمينـه تكميـل
خواهد كرد عبارتست از اطالعات (مندرجـه) در مطبوعـات و پـارهاى كتـ آلمـانى و
تحقيقات انجام شده درباره وضع اقتصادى و اجتماعى ايران .امـا هرگـاه شـما دادههـاى
الزم براى فرموله كردن نظرات خود را در اختيار نداشته باشيد ما آمادهايم كه همـه نـوع
اطالعات را كه در اينجا جمعآورى مىتوانيم كرد در اختيارتان بگذاريم .در اينصورت
كافيست كه شما براى ما پرسشنامه ارسال داريد تا ما آنرا پـر كـرده فـورا بـهشـما بـاز
گردانيم .در صورتىكه دادههاى الزم را در اختيار داريد بسيار سپاسگزار خواهيم بود كه
بهسفاالت زير كه مربوط بهمسائل نظرى و عملى است جواب دهيـد .ايـن مسـائل بايـد
درمجمع آينده ما مورد بحث قرار گيرنـد و جـوابهـاى شـما خواهنـد توانسـت اخـذ
تصميمات ما را بسى تسهيل كنند.
 . 0نظر شما درباره خصلت انقالب ايران چيست؟ (توضيح) آيا قهقرايى است! (توضيح)
 .1شركت سوسيال دمكراتها در ي جنبش كامالو دمكراتي  ،پيشـرو و مترقـى يـا
دري جنبش قهقرايى از چه نوع مىتواند باشد؟ (توضيح) بديهى است كه اين شـركت
جستن نبايد بهاصول ما خدشه وارد سازد.
مىتوانيد پاس خود را بهفرانسه نوشته بهنشانى زير ارسال داريد.
افزون بر اين ما خرسند خواهيم شد بدانيم كه آيا مىتوانيم براى همه مسـائل مـورد
عالقهمان بهشما رجوع كنيم .ما اطمينان داريم كه تئوريسينهاى ما از كم بهمـا دريـغ
نخواهند ورزيد.
آ .چلنگريان
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پاسخ كارل كائوتسكى
اول اوت  ،0118فرانسه
رفيق گرامى
از اين كه بهنامه شما پاس نگفتهام طل پوز مىكنم .اين تـأخير ناشـى از كمبـود
عالقه از جان من نيست .بل ،برعكس ،من براى نامه شما اهميت قائلم لكن مـن زيـاد
در مسافرتام و نامه شما دير بهدستم رسيد.
براى من ميسر نيست جواب كامل نامه شما بدهم زيرا در حالىكه در حركت هسـتم
مدارك الزم را در اختيار ندارم .بايد خـود را در چنـد سـطر محـدود سـازم ،در رابطـه
بهسفال شما ،مشكل بتوان وضع كشورى را كه كم مىشناسم و در آن ناگهـان نيروهـا و
اقشار (اجتماعى) نوينى ظاهر گشتهاند و تـا لحظـه تظاهرشـان در كشـور خـويش نيـز
ناشناخته مانده بودند (كشورى) كه در آن از روزى بهروزى ديگر نوسانات شـديدى ر
مىدهد داورى كنم.
لكن بهنظرم با راحتى وجدان مىتوان گفت كه سوسياليستهاى ايرانى وظيفه دارنـد
در جنبش دمكراتي شركت جويند .سوسياليستها چون دمكراتهـاى سـاده در ميـان
دمكراتهاى بورژوا و خرده بورژوا در مبارزه شركت مىجويند لكن نـزد آنـان مبـارزه
براى دمكراسى ،ي مبارزهاى طبقاتى است :اينـان مـىداننـد پيـروزى دمكراسـى پايـان
مبارزه سياسى نخواهد بود .بل آغاز مبارزهاى نو و ناشناخته خواهد بـود كـه در سيسـتم
استبدادى تقريباو ناميسر بود .در ي جنبش دمكراتي كه مـورد حمايـت تمـام طبقـات
زحمتكش كشور است .همواره گرايشهاى ارتجاعى تظاهر مىكنند كه برخـى از اقشـار
كوچ دهقانى و خرده بورژوايى عامل آن هسـتند ولـى ايـن دال بـر بيـرون مانـدن از
مبارزه نيست .بل دليلى است بر (لـزوم) كـار كـردن عليـه ايـن گـرايشهـا در جنـبش
دمكراتي  .اين همان تاكتيكى است كـه مـاركس در سـال  0898در آلمـان هنگـامىكـه
كوچ ترين موقعيت ايجاد حزب پرولترى محكم وجود نداشت بهكار بست.
برخورد خصمانه با سرمايه خارجى ضرورتا ماهيتى ارتجاعى ندارد .تأسـيس صـنايع
سنگين و راهآهن براى ايران بهروشنى همانقدر اهميت دارد كـه بـراى سـاير كشـورها.
لكن ايران ديگر بهراه سرمايهدارى گام نهاده است و ممكن است كه اگر توس سـرمايه
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خارجى استًمار نشود بتواند از اين راه سريعتر پيش برود .در ايـران ايـن سـرمايه تنهـا
بهشكل سرمايه صنعتى تظاهر نمىكند بل همچنين وقتى تا حدود زيادى بهشكل سرمايه
ربايى ،بديهى شكل ـ تمام ملت ـ و (حتى) دهقانان كه از طريق ماليات بهره بدهىهـاى
حكومت را مىپردازند ـ استًمار مىشوند .بدين سان ،دهقان فقير مـىشـود ،و توانـايى
اينرا نخواهد داشت كه محصوالت صنعتى را بخرد .بـدين دليـل اسـت كـه در ايـران،

همانند روسيه ،سرمايهدارى خارجى مانع از انكشا بـازار داخلـى كـه نخسـتين پـيش
نشان انكشا صنعتى است مىگردد.
هنگامىكه استًمار ايران توس سرمايه خارجى قطع گـردد بـازار داخلـى و سـرمايه
بومى انكشا خواهند يافت زيرا مازاد ارز اضافى در داخل كشور باقى مىماند .براى
اينكه جنبش پرولترى انكشا بيابـد ،دمكراسـى ،نـهتنهـا بـهآزادىهـاى سياسـى ،بـل
همچنين به استقالل كشور از نفوذ خارجى ـ چـه اقتصـادى و چـه سياسـى ـ نيـاز دارد.
خلقهاى خاور زمين كه مىكوشند سرمايهدارى را در سرزمينهاى خود واژگون سازند.
نهتنها براى سوسياليسم در كشور خود مبارزه مىكنند .بل ،همچنـين بـراى سوسيالسـيم
نزد مادر اروپا .اينان بدين وسيله سرمايهدارى اروپا را تيعيف مىكنند و نيروى بيشترى
به پرولتارياى اروپا مىبخشند.
اگر مًالو انقالب ( )0115روسيه موفق شده بود .و اگر از پرداخت بهـره بـدهىهـاى
حكومتى سرباز زده شده بود .چنين امرى انقالب فرانسه را موج شده بود .اگـر هنـد
بريتانيا و مصر بهاندازه كافى نيرومند بودند تا بتواننـد اسـتقالل خـود را تحصـيل كننـد.
چنين امرى ضربه محكمى بهسرمايه انگليس وارد مىساخت ،و در نتيجه تيادهاى بـين
سرمايهدارى و پرولتاريا انگليس تشديد مىگرديد .ايـران و تركيـه كـه در مبـارزه بـراى
رهايى خويشاند ،براى آزادى پرولتارياى جهان مبارزه مىكنند.
رفيق گرامى ،اميدوارم كه تحرير اين سطور كوتاه مورد رضايت شما باشد .بهمحـض
بازگشت به برلين ،اگر وقتم اجازه دهد وضع ايران را عميقا مطالعه خواهم كرد.
بههرحال براى ما مهم است كه درباره جنبش انقالبى ايـران ،علـل آن ،گـرايشهـا و
طبقاتى كه از آن حمايت مىكنند كس اطالع كنيم.
من با اشتياق مقاله شما را در اين زمينه در «نويه تسايت» روزنامهاى كـه در سراسـر
جهان پخش مىشود انتشار خواهم داد .نقطهنظر ماركسيستى شـما مقالـه شـما ،غنـىتـر
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دمكـرات

خواهد ساخت و بهما اجازه خواهد داد مسائل را روشنتر از آن ببينيم كه ي
عادى مىتوانست ميسر سازد.
اميدوارم با اينكه كشور شما در (حالت) انقالبى بهسر مىبرد ايـن سـطور بـهدسـت
شما برسد .دست شما را مىفشارم و موفقيت شما و رفقايتان را آرزو مىكنم.
با سالمهاى رفيقانه
ك .كائوتسكى

نشست مهم سوسيال دمكراتهاى تبريز
در سال  01( 0187اكتبر  )0118در شهر تبريز جلسهاى با حيور  11نفـر برگـزار شـد.
در آنجا  1ديدگاه مطـرح شـد كـه ديـدگاه اول بـا  18رأى موافـق و دو رأى مخـالف
تصوي شد.

ديدگاه نخست
آرشاوير چلنگريان و واسو خاچاطوريان حاملين اين نظريه بودند ايران بهمرحلـه توليـد
سرمايهدارى وارد شده است .توليد صنعتى در مانوفاكتورهاى بزرگ ايجـاد شـده اسـت.
پرولتاريا در حال شكلگيرى است .پس سوسيال دمكـراتهـا بايـد كـار سوسياليسـتى
كنند ،با تبليغ و تروي و سازماندهى تودههاى كارگران و روشنفكران فعال.

ديدگاه دوم
پشت اين ديدگاه سدراك دوم و ورام دو تن از سوسيال دمكراتهاى تبريز بودنـد :ايـن
ديدگاه معتقد بود كه ايران هنوز در مرحله توليـد مانوفـاكتورى قـرار نـدارد .و تـازه پـا
بهمرحله سرمايهدارى مىگذارد.
پرولتارياى مدرن هنوز بهوجود نيامده است .پس زمينهاى براى فعاليتهـاى سوسياليسـتى
نيست سوسيال دمكراتها بايد درمبـارزات دمكراتيـ شـركت كننـد و آنرا از عناصـر
ارتجاعى پاك كنند .و سعى كنند اين فعاليتها را سازماندهى كرده و تعميق ببخشند.
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اين صورت جلسه ،بـا دو نامـه ديگـر بـراى پلخـانف (از رهبـران نخسـتين جنـبش
كمونيستى درروسيه) كه از سال  0115با سوسيال دمكـراتهـاى ايرانـى درتمـاس بـود
فرستادند .دراين نامه سوسيال دمكراتهاى تبريز مخالفت خودشان را با نظر كائوتسكى
كه موافق شركت سوسيال ـ دمكراتها در جنبشهاى دمكراتي بود اعالم مىدارند.

يك نكته تاريخى
آنچه مسلم است اين حقيقت بود كه ايران در آن مقطع ي كشور صنعتى نبود و بهتبـع
آن فاقد ي پرولتارياى مدرن و متشكل براى كار سوسياليستى بود.
نكته مهمى كه از ديد سوسيال ـ دمكراتهاى بعـدى نيـز دور مانـد و آنـان بـرخ
چلنگريان پاى فشردند .تا دركشورى عق افتاده ،خ مستقل سوسياليسـتى را درغيـاب طبقـه
كارگر بهپيش برند .و بهتبع اين تفكر از كار دمكراتي و تعميق انقالب بـورژوا ـ دمكراتيـ
غافل ماندند و نتوانستند اثرى جدى درسير تحوالت بعدى اين اتفاقات بهجا بگذارند.

پروتكل شماره يك
 01اكتبر  ،0118شهر تبريز
جلسه با حيور  11نفر آغاز مىگردد .رياست جلسه با سـدراك اول اسـت ،منشـى
اندهى گـروه سـوسـيال دمكرات .پـس
واسـو مسـئله پيشـنهادى بـراى بـحث ،سـازمـ 
از مذاكرات طوالنى دو پيشـنهاد عرضه مىشـود .يكى از جان آرشـاوير چلنگريــان و
واسو خاچاطوريان ديگرى از جانـ سـدراك دوم و ورام .پيشـنهاد آرشـاوير و واسـو
بهشرح زير است :با توجه بهاينكه:
 .0ايران ديگـر پـا بـهمرحلـه ،توليـد سـرمايهدارى گذاشـته اسـت و توليـد صـنعتى
(كارخانههاى تنباكو و لولهپيچى سيگار ،كارخانـههـاى پنبـهپـاككنـى و غيـره) دركنـار
مانوفاكتور بزرگ ايجاد شده است.
 . 1در ايران در كنار صنعتگران كوچ  ،پرولتاريا نيز وجود دارد .و اينكه اين وضـع
پايه فعاليت سوسياليستى را پديد مىآورد و اگر اين پرولتاريـا بـدون توجـه رهـا گـردد
مىتواند بهاسلحهاى در جهت تقويت تسل بورژوازى بدل گردد.
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 .1مبارزه متكى بهاشكال نوين اقتصادى ،ديگر آغاز شده است
 .9در اين مبارزه تمام عناصر انقالبـى بـهگـرد مبـارزه طبقـاتى بـورژوازى (انقـالب
مشروطه) متحد گشتهاند
 .5درست همانند انقالب فرانسه در  0781و نيز انقالبهاى 0811ــ 0897از اكنـون
نيز كوشندهتر نوين رزمنده (همان) خلق ،يعنى عناصر صف اول (مبـارزه) كـه مـالكيتى
ندارد ،است
 .1انقالب بهمرات سريعتر از آنكه عناصـر كوشـنده منـافع ويـژه طبقـاتى خـود را
شناخته باشند ،بههد منطقى خود دست خواهد يافت.
 .7وظيفه كليه سوسيال دمكراتها عبارتست از ايـنكـه پرولتاريـا را بسـي كننـد و
بهمنظور مبارزه براى سوسياليسم او را آگاهى طبقاتى دهند
 .8وظيفه همه سوسياليستهاى مبارز است كه با هر جنبش انقالبى همكارى كنند
 .1افزون بر اين وظيفه سوسياليستها بهمًابه پيگيرترين دمكراتها آنست كه نهتنهـا
بههنگام انقالب با بورژوازى همكارى كنند ،بلكه بهسود پيشرفت اقتصـادى و اجتمـاعى
در درجه اول از منافع خلق انقالبى ،اقشار ،بدون مالكيت دفاع كنند ،امرى كـه در دفـاع
از منافع دمكراسى خواهد بود (دستمزد ناچيز كنونى كار در ايـران مـانع توليـد صـنعتى
دركشور مىگردد و مبارزه عليه آن اجتنابناپذير مىگردد).
 .01متحد ساختن تمام انقالبيون بهدور شعار بورژوازى بدين معناسـت الـف) دفـاع
درعمل از اين طبقه ب) ترمز كردن فرآيند انقالب
 .00هي سوسياليستى نمىتواند خود را با دمكراسى بـورژوايى همگـام سـازد زيـرا
الف) ي سوسياليست و ي دمكرات ساده از مبدأهاى متفاوتى از درك جهان حركـت
مىكنند ب) وجه تمايز دمكراتيسـم سـوسياليستى از دمكراتيسم ساده پيگيرى او است
ج) ي سوسياليست اگر موضع طبقاتى پرولترى خود را حفظ كند ،مىتواند در انقـالب
بورژوازى با موفقيت بيشترى حركت كند ،با توجه بههمه اينهـا (كـه در بنـدهاى بـاال
گفته شد) جلسه پيشنهاد مىكند :ي گروه واقعى سوسيال دمكرات سازمان داده شود و
بهمنظور انجـام مبـارزه طبقـاتى از طريـق تهيـي (آژيتاسـيون) و تبليغـات (پروپاگانـد)
سازماندهى تودههاى كارگرى ،و روشنفكران فعال و آگاه ايران بدان جل گردند (بعـد

از كار دمكراتي طى انقالب (مشروطيت) صحبت خواهد شد ،واسو)
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پيشنهاد دوم ،ورام و سدراك دوم
 .0ايران هنوز در مرحله توليد مانوفاكتورى قرار ندارد و تازه پا به (مرحله) سـرمايهدارى
مىگذارد ـ پرولتارياى مدرن بهوجود نيامده است و لذا زمينهاى براى فعاليت سوسيال ـ
دمكرات نيست ،و تمام اينها (سرمايهدارى و پرولتاريا) در حالت جنينى هستند و حتى
اگر اين (پرولتاريا) وجود داشته باشد .زمينه فعاليتى براى سوسـيال ـ دمكراسـى وجـود
نخواهد داشت و نتاي مًبتى بهبار نخواهد آورد .زيرا اوضـاع و احـوال عينـى و ذهنـى
هنوز براى آن آماده نشدهاند كه بتوان سازماندهى و وحدت پرولتاريا را تحقق بخشيد.
در چنين اوضاع و احوالى و بهويژه اكنون ،فعاليت سوسيال ـ دمكراتي بدون آنكـه
نتيجهاى در بر داشته باشد مىتواند با محروم سـاختن دمكراسـى از عناصـر راديكـال و
انداختن آنان بهآغو ارتجاع در لحظهاى كه بايـد مواضـع خـود را تقويـت كنـد ،و از
طريق مطالبات دمكراتي اجتنابناپذير ،اجراى رسالت تاريخى خـود را تيـمين كنـد،
عواق خُسرانبارى براى انقالب و انكشا اقتصادى كشور داشته باشد ،بـرعكس ،هـر
گام اشتباهآميز مىتواند ي سلسله اثراتى ايجـاد كنـد كـه بـهانكشـا آينـده و تقويـت
سازماندهى پرولتاريا لطمه وارد سازد.

ـ موفقيت مسئلهاى چون انقالب بورژوايى در ايران كه در اوضاع و احـوال ويـژهاى
انجام مىگيرد ،فعاليـت همبسـته و مـوزون تمـام عناصـر ناراضـى و شـاكى و فعـاليتى
واقعبينانه و مًبت را مىطلبد .ما بر اين نظريم كه كنار گذاشتن فعاليت صرفاو سوسـيال ـ
دمكراتي در حال حاضر وارد شدن در صفو دمكراسى ،پـاك سـاختن آن از عناصـر
ارتجاعى و همكارى در سازماندهى آن و البته فعاليت در بطن آن چـون راديكـالتـرين
عناصر كه در پس اين جنبش مبارزه طبقاتى را مشاهده مىكنند و آمادهاند در اين زمينـه
يعنى در زمينه سوسياليسم هنگامى فعاليت كنند كه اوضاع و احوال آماده باشـند ،امـرى
عقالنى و متناس با دورانديشى سياسى است ،بهدليل (وجود) اوضاع و احوال اقتصادى
(حاكم) در كشور ،اصول سوسيال دمكراسى در حال حاضر ،در چارچوب تئوري باقى
خواهند ماند ،و البته اين مانع نمىشود كه اشخاصى جهـانبينـى سوسـيال ـ دمكراتيـ
خويش را انفرادا حفظ كنند ،زيـرا ايـن مسـئلهايسـت مربـوط بـهصـالحديد سياسـى و
خردمندى تاكتيكى نه اصولى.
طى رأىگيرى ،پيشنهاد اول با  18رأى موافق و  1رأى مخالف پذيرفته شد.
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يادآورى
 .0سوسيال دمكراتهاى تبريز از سال  0115با سوسيال دمكراتهاى آلمانى درتماس بودند.
 .1اين پروتكل كه صورت جلسه سوسيال دمكراتهاى تبريز است همراه با دو نامـه
براى گئوركى پلخانف در آرشيو پلخانف در اتحاد شوروى بهدست آمده است.
 .1در يكى از اين نامهها سوسيال دمكراتهـاى تبريـز پلخـانف را در جريـان نامـه
بهكائوتسكى و جواب او قرار دادهاند .و نوشتهاند كه با نظر كائوتسكى موافق نيستند.
 .9سوسيال دمكراتهاى تبريز بر اين باور بودند كه ايران وارد مرحلـه سـرمايهدارى
شده است .و بايد با هويت مستقل در جنبشهاى انقالبى شركت كرد .ضمن راديكـاليزه
كردن اين جنبشها ،خواستار كار سوسيال ـ دمكراتي نيز بودنـد( .از جلسـه  11نفـره،
 18نفر با اين نظر همراه بودند)
 .5مخالفت آنها با نظر كائوتسكى (كه موافق شركت سوسيال دمكراتها در انقالب
مشروطه بهعنوان ي دمكرات بود) و نامه بهپلخانف و ارسال بحـثهـاى تئوريـ دو
جناح سوسيال دمكراسى تبريز مفيد اين نظر است كه مىخواهنـد پلخـانف نيـز نسـبت
بهاين دو نظر ،رأيش را ابراز كند.

حوزه تئوريك تبريز
فعاليـت داشـتند كـه اعيـاءِ آن

در جن كارخانه چرمسازى تبريز سه محفـل تئوريـ
ايرانى ،ارمنى ،گرجى و قفقازى بودند
 .0چلنگريان .1 ،واسو .1 ،مگه الدزه .9 ،تيگران .5 ،دروسـين .1 ،آرشـاوير .7 ،ورام،
 .8سدراك اول .1 ،سدراك دوم

اختالف بر سر ماهيت انقالب مشروطه
محافل تئوري تبريز بر سر ماهيت انقالب مشروطه به دو تحليل متفاوت رسيدند.
 .0مترقى است .1 .ارتجاعى است.
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نظر اول
معتقد بود كه انقالب مشروطه نهيـتى اسـت مترقـى و بـهطـور عمـده جنـبش اقشـار
استًمارشونده عليه نظام فئودالى و سرمايه خارجى است.

ديدگاه دوم
معتقد بود چون بنيان انقالب بر عليه سرمايه خارجى يعنى بر عليه تمدن اروپايى اسـت.
پس ي جنبش ارتجاعى است .زيرا سرمايه خارجى يگانه عاملى است كه باعـث رشـد
اقتصادى كشور مىشود .اين ديدگاه درك درستى نسبت بهزيان نفـوذ سـرمايه خـارجى
برعليه سرمايه محلى نداشت و جنبه ضدفئودالى مشروطه را در نظـر نمـىگرفـت .ايـن
اختال نظر منجر بهنامههايى بهكائوتسكى و پلخانف شد.

دو ديدگاه نسبت بهچگونگى فعاليت در انقالب
پس از آنكه حوزه تئوري به مترقى بـودن جنـبش مشـروطه رسـيد بـر سـر چگـونگى
شركت در انقالب بهتحليلهاى متفاوتى رسيدند:
 .0سوسيال دمكراتها بايد سازمان مستقلى تشكيل بدهند .1 .سوسـيال دمكـراتهـا
بايد درون احزاب و سازمانهاى دمكرات فعاليت كنند.

فعاليتهاى سوسيال دمكراتيك
ي دسته معتقد بودند كه ايران بهسرمايهدارى گـذر كـرده اسـت .و بايـد طبقـه كـارگر
تشكل مستقل و مشخص خود را داشته باشد و با پرچم خود در انقالب شركت كند.

فعاليتهاى دمكراتيك
دسته دوم بر اين باور بودند كه شـراي عينـى ذهنـى سـازمان پيشـاهنگ طبقـه كـارگر
بهوجود نيامده است و ايران هنوز فاقد پرولتاريـاى صـنعتى اسـت .لـذا زمينـهاى بـراى
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فعاليتهاى سوسيال دمكراتي نيست .پس الزم است كه سوسـيال دمكـراتهـا جنـاح
چپ احزاب دمكرات را تشكيل دهند و بدون پرچم مستقل فعاليت كنند.

انجمن غيبی
فرقه اجتماعيون ـ عاميون در تبريز
جلساتى كه از سال  0101در تبريز تشكيل مىشد و در مورد اوضاع و احـوال مملكـت
بحث مىشود از سال ( 0111منجر بهتشكيل فرقه اجتمـاعيون ـ عـاميون در تبريـز شـد.
اساسنامه نوشته شد و بعد از تعيين هيئت رئيسه ،على مسيو بهعنوان رئيس انتخاب شد.

هيئت رئيسه فرقه
ىعلـى دوافــرو ،
نخـان .1 ،حاجـ 
 .0ميرزا محمدعلیخـان تربيت .1 ،ميرزا ابوالحسـ 
 .9حاجى رسول صدقيانى .5 ،ميرابوالحسن ميراب .1 ،مير جليل .7 ،آقا موسى .8 ،ميـرزا
مرتيوى .1 ،سـيدحسـنخان عدالت .01 ،على مسـيو .00 ،سـيدحســن شــريفزاده،
 .01جعفرآقا گنجهاى .01 ،آقا ميرباقر و  .09ميرزا على اصغر خدايى

ارگان فرقه
فرقه نظرياتش را در روزنامه شوراى ايران منتشر مىكرد .كه نشريهاى هفتگى بـود و در
تاري  0111هجرى انتشار يافت .بانى و ناشر اين نشريه ،انجمن مشورت بود.
هيئـت تحـريريـه آن .0 :ميـرزا سـليم سـلماسـى .1 ،آقـا سـيدحسـن شـريفزاده،
 .1حاجىعلى دوافرو بودند

چگونگى عضويت در مركز غيبى
نظمى كه بر رواب اعياءِ فرقه حكمفرما بود بـهگونـهاى بـود كـه هـي فـرد نـامحرمى
نمىتوانست بهدرون فرقه نفوذ كند .همين باعث شد كه فرقه اجتماعيون ـ عاميون تبريز
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به مركز غيبى معرو شود شـراي عيـويت بـدين شـكل بـود كـه اگـر فـردى طالـ
عيويت مىشد ،در ابتدا بايد تقاضاى خود را بهمركز غيبى مـىرسـاند و مركـز پـس از
بررسى در مورد آن شخص و اطرافيانش نسبت بهخوشنامى و اخـالق ،ورقـۀ عيـويت
بهنام او صادر مىكرد.
شكل ديگر عيويت ،مراجعه از سوى مركـز غيبـى بـهفـردى بـود كـه در مـورد او
بررسى شده بود و شراي الزم را براى ورود بهفرقه داشت.

تعهدات عضو فرقه
فرقه از اعياءِ خود در موارد زير تعهد كتبى مىگرفت:
 .0اجراى اوامر مركـز غيبـى بـدون مسـامحـه و تعلل .1 ،حفظ اسـرار مركز غيبـى،
 .1عدم تعدى و تجاوز بهمردم .9 ،ابراز محبت و همـدردى بـا مـردم .5 ،حفـظ اخـالق
حسنه و رفتار پسنديده و  .1عدم تماس با مستبدين

اعضاءِ مركز غيبى
 .0مير ابوطال  .1 ،مشهدى على جوان .1 ،شاطر خليـل .9 ،محمدحسـين بـرادر شـاطر
خليل .5 ،مشهدى عبدالرحمن .1 ،كرباليى رحيم معرو بهقورچى .7 ،كرباليـى رضـا،
 .8محمد آقا .1 ،شاطر رضا .01 ،موسىخان .00 ،شاطر محمدحسين .01 ،قاسم گـوران،
 .01حيرى گوران .09 ،كريم طاهرزاده بهزاد .05 ،ميرزا جعفر زنجانى .01 ،نوراهللخـان
يكانى .07 ،مشهدى محمدعلىخان .08 ،ميرزا ابوالحسـن تهرانـى .01 ،اكبر اسـكويــى،
 11مشهدى حسين سرابى و  .10باقرخان اروميهاى

جلسات فرقه
جلسات فرقه با رعايت تمامى موارد ايمنى در محل امن و با حفظ ناشناس مانـدن كليـه
اعياءِ انجام مىشد .كه اگر كسى دستگير شد و نتوانست زير شكنجه طاقـت بيـاورد .از
محل قرار و اعياءِ شركتكننده آن چيزى نداند.
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كريم طاهرزاده بهزاد يكى از اعيـا ِء فرقـه در مـورد يكـى از ايـن جلسـات چنـين
مىگويد« :به ما خبر دادند كه در محله ارمنستان (تبريز) با رمـز مخصـوص همـديگر را
ببينيم .مطابق دستور مىبايستى از هر گروه (حـوزههـا ،فقـ  1نفـر انتخـاب و حاضـر
بشوند .ساعت مقرر در محله ارمنستان در سالن بزرگى حاضـر شـده و مطـابق معمـول
درتاريكى مطلق شخصى ناشـناس بـراى حاضـران صـحبت كـرد بعـدها فهميـديم كـه
سخنور على مسيو بوده است»

كمك فرقه اجتماعيون ـ عاميون بهايران :بازخوانى نامه صادقاوف
در اين دو نامه محمدتقى صادقاو از سـفر خـود بـهبادكوبـه و تهيـه پـول ،اسـلحه و
نيروهاى رزمنده براى كم بهستارخان گزار مفصلى مىدهد:
« ...در تهران توپ بهكعبه آمال ايرانيان خورد و رحـيمخـان از طـر دولـت حملـه
بهاهالى غيور آزادیخواه تبريز نمود جناب حاجى ميرباقر آقا ،رئيس كميته اجتماعيون ـ
عاميون تفليس بود جناب ستارخان سردار ملى را تقويت نمود قول سـريع داد كـه اگـر
بتوانى  01روز مقاومت كنى در كميته تفليس براى شما همه نوع همراهى خواهد شد...
تجار ايرانى ساكن تفليس  0111منات اعانه نمودند آقاى حاجى ميرباقر آقا فرمودنـد
من بهستارخان قول دادهام كه پول و اسلحه و آدم و همه چيز بفرستم.
در همين وقت جناب حيدرخان از كمرى وارد شدند و مجدداو رفتند كميته گرجىها
را مالقات نمودند و ما را اطمينان داد كه همه قسم همراهى بكنند .مجـدداو  0111منـات
از كميته خودمان اعانه گرفتم و بـه بادكوبـه رفـتم ...عـالوه بـر اشـخاص و اسـلحه كـه
حيدرخان با خود برده بود ما هم  18نفر گرجى با  91نفر روانه تبريـز نمـوديم .بعـد
در كميته قرار شد آقاى حاجى ميرباقر آقا تشريف ببرند قرهبـاغ و از آنجـا تهيـه آدم و
اسلحه بنمايند .از قرهباغ نزدي بـه  91نفـر آدم مسـلح بـا سـعيدالممال روانـه تبريـز
نمودند .بعد از آن همه روز هم كميته ما بهتصوي آن  11گرجـى ،ديناميـت و بمـ و
اسلحه مستمراو بهجلفا مىفرستادند ... .تقريباو  11111منـات اعانـه جمـع شـد كـه تمامـاو
بهمصر ديناميت و بم و اسلحه و غيره مصر شد و تماماو بهتبريز و خـوى و مرنـد
ارسال گرديد ...ما هم در تحت رياست واكيلوى گرجى  08نفر گرجى با  11قبيه مـوز
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و  11عدد بم و قدرى ديناميت بهطر رشت حركـت داديـم و همچنـين  91نفـر از
مجاهدين مسلمان فرستاديم .بعد قرار بر اين شد كه حاجى ميربـاقر آقـا ،و ميـرزا علـى
محمدخان و حسين آقا عليو از طر كميته تفليس براى سرپرستى و مفتشى انقـالب
رشت بروند و اختيارات مجاهدين در دست اينها باشد.
اين گزارشى كه اسماعيل رائين از مجموعه اسناد دكتر غالمحسـين نـوايى در كتـاب
حيدرخان آورده است .گزار ناقصى است .بخشهايى از آن گم شده است .امـا آنچـه
مهم است كم گرانقدر سوسيال دمكراتهاى ايرانى در تفليس است كه در جاى جاى
اين گزار مشهود است.

اعالميههاى اجتماعيون ـ عاميون
كنسول تبريز در  10جمادىاالول  0111( 0119ميالدى) در مورد فعاليت اجتمـاعيون ـ
عاميون مىنويسد« :انديشههاى انقالبى كه آن سوى مـرز روس همـه جـا را فـرا گرفتـه
بهآذربايجان سرايت يافته .همراه آن افكار پيماننامههايى كه بهوسيله فرقۀ ايرانيان جـوان
ساكن قفقاز چاپ شده در كوچههاى تبريز پخش شد ،اذهان مردم كـم يـا بـيش آلـوده
بهآن افكار گشته».
ناظماالسالم كرمانى نويسنده تاري بيدارى ايرانيان نيز از بياننامـههـاى فراوانـى كـه
بهتهران مىرسيدند گزار دارد.
يكى از آنها بهعنوان انتباهنامه اجتماعيون ـ عاميون ايـران و بـهاميـاءِ اجتمـاعيون ـ
عاميون فرقه ايران قوميته مركزى قفقاز كه در  11رج  0119بهتهران رسيده بود چنـين
آغاز مىشود« :اى فقراى ايران جمع شويد ،اى اهالى كاسبۀ ايران ،اى زراعتكاران ايـران،
اى اهل دهاتيان ايران همت كرده ،اتحاد نموده ،اجتماع بكنيد .خودتـان را از ظلـم ايـن
ظالمان خو خ و خال استبداد مذه خالص نموده رهايى يابيـد ... .ببينيـد چگونـه
اهالى همسايۀ شمالى  ...جد و جهد و سربازى مىكنند ،روحـانيون و كشيشـان ...در راه
دفع ظلم مانند حيرت عيسى دست از جان شسـته خـود را چطـور در طريـق رضـاى
عيسى فدا مىكنند.
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اى اهالى ايران ،اى فقراى كاس ايران جمع شـويد .اتفـاق نماييـد ...خودتـان را از
دست اين حاكمان خودمختار ظالم جبار المذه بىدين خالص نماييد ...برريشـۀ ايـن
بدتر از مرتدان كربالى محلى نيشتر بزنيد .تا حريت گرفته ،سـلطنت مشـروطه تأسـيس
نموده ،اين لكه بيعارى را از روى ملت و دولت بشوييد ...ما اهـالى ايـران كـه از قفقـاز
ساكن هستيم از هر جهت حاضر شديم تا در موقع خود را بهراه دولت و ملت فدا كنيم...
زنده باد طرفداران حريت و مليت
نيست بود طرفداران استبداد

بيانيه كميته مركزى بهمناسبت پيروزى مشروطه
اين بيانيه در رابطه با شور تهران و اعالم مشروطيت در  0111نسـخه توسـ شـاخه
تبريز فرقه اجتماعيون ـ عاميون صادر شده است.
«رنجبران جهان متحد شويد
ما سوسيال دمكراتها اعالم مشـروطيت ايـران را در ايـن روز مسـعود بـهدوسـتان
آزادیخواهان جهان تبري مىگوييم.

ما بهتمامى علما و تجار طرفدار تودة خلق و تمام مجاهدين اسالم كه در تهران براى
رسيدن بههد مقدس خود از جان و مال گذشتهاند درود مىفرستيم.
بهبرادران تهرانى خود خطاب كرده و مىگوييم .هموطنان ،برادران شكر خداى عادل
را كه بهما فرصت داد اولين قدم را براى رسيدن بههد مقدس خود در سـايه اتحـاد و
كوشش خللناپذير دوستداران آزادى بر داريم.
برادران حقيقى اين در سايه اتحاد و يگانگى اقدام بههر عملى براى ما ممكن است
ظاهراو چه نيكو گفته است:
مورچگان را چو بود اتحاد

شير ژيان را بدرانند پوست

ژاپن ناتوان درسايه بيدارى و عزم راس دشمنى مانند تزار روس را مغلوب سـاخت
و ما مجاهدين اسالم نيز كه مردان راه خدائيم نمىتوانيم بهموقعيت حاصله قناعت كـرده
و بهجاى خود بنشينيم .موقع آن رسيده است كه علم سر آزادى را برافـرازيم .بـهيـ
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مشت دشمنان عدالت فرصت نـدهيم كـه بـا اغـراض و منـافع خصوصـى خـود شـفق
خونآلود ،مشروطيت را كه خونبهاى قربانيان و زحمات افراد ايران است ،پردهپو نمايند.
زنده باد دوستان آزادى و مشروطيت
مرگ بر خودبينان منفور
فرقه مدافع اسالم ـ سوسيال دمكرات ايران
1324

سوسيال دمكراسى در رشت
فرقه اجتماعيون ـ عاميون در هر ي از شهرهاى ايران تشكيالت ويـژهاى داشـته اسـت
كه از جمله «كميته ستار» در گيالن بوده است .اين سازمان در بعيى از شهرهاى شمالى
و حتى در شهر قزوين شعبههايى داشته است.
سه نامه بهدست آمده از ابراهيم منشىزاده مفيد اين مطل است.

نامه 1
قزوين
شعبه كميته ستار
شماره 177
تاري  15شهر ج  1ـ 0117
هممسل منشىزاده
شما از طر كميته مأموريد صد تومانى كه حامل بهشما رساند ،محـض خـدمات و
زحمات بشارتالدوله و اجزايش بهايشان رسانده قبض دريافت داريد.
شعبه كميته ستار قزوين
اجتماعيون ـ عاميون
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نامه دوم
قزوين
شعبه كميته ستار
نمره 158
تاري  11شهر ج  1ـ 0117
كميسيون جنگ
راب كميسيون جنگ با كميته منشى است .و ايشـان هـم از قـرار دسـتورالعملى كـه
خواهند گرفت بايد رفتار نمايند.
شعبه كميته ستار قزوين
اجتماعيون ـ عاميون ايران

نامه سوم
قزوين
شعبه كميته ستار
شماره 119
تاري  11شهر ج  1ـ 0117
كميسيون جنگ
هممسل ما منشىزاده از امروز نمايندة كميته دركميسيون جنگ قرار داديم كـه ايشـان
همه مطال راجع بهكميته را بهتوس شخصى كه خود او معرفى شده فورى برساند.

آرم كميته ستار
ـ خورشيدى در ميانه دو پرچم كه در باالى آن عدالت نوشته شده است.
ـ دو پرچم كه روى آن حريت و مساوات نوشته شده است.
ـ نام مجاهد در فاصله دو پرچم
ـ نام شعبه كميته ستار زير دو پرچم
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و نام اجتماعيون ـ عاميون ايران زير نام شعبه كميته ستار قزوين

شاخه رشت ،اجتماعيون ـ عاميون ايران
شعبه رشت بعد از شعبه تهران مهمترين و فعالترين شعبه فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون
بود .اين شعبه با  09شاخه با عنوان عوامپسند «انجمن عباسى» در سراسـر گـيالن نفـوذ
يافته بود .كه اين نفوذ در جريان جنبش دهقانان عليه مالكين گيالن چشمگير بود.

شعبه انزلى
گرچه خود يكى از شعبههاى رشت بود .اما موضع سياسـى قـاطعتـر و نسـبتاو مسـتقلى
داشت .اين شعبه نخستين اعتراض تشكل ماهيگيران را عليه امتياز ليـازارو روسـى را
سازماندهى كرد.


علت نفوذ زياد انديشه سوسيال دمكراسى در رشت و انزلى
 .0رشت مركز عمده تجارت ايران با قفقـاز و روسـيه بـود .تمـامى محصـوالت نوغـان
گيالن از رشت بهاروپا صادر مىشد .و هميشه عدهاى اروپايى دررشت زندگى مىكردند.
 .1بين سوسيال دمكراتهاى ايرانى مقيم بادكوبه و عناصـر مترقـى گـيالن ارتبـاطى
مستقيم و دائمى برقرار بود .رابينو در يادداشتهـايش اعالميـهاى را از فرقـه مجاهـدين
رشت نقل مىكند كه نشان از رشد سوسيال دمكراتهاى رشت دارد:
«در  7ربيعالًانى  0115اعالنى عليه ارمنيان و كليميان بـر ديـوار كوچـههـاى رشـت
چسبانده مىشود .فرداى آن روز فرقه مجاهدين رشت طى جوابيهاى مىنويسد« :ارامنـه
و يهودى و غيره در مذه با ما مغايرت دارند ،اما از نظر حدود ملتى و حقوقى وطنـى
تحت حمايت قانون خواهند بود .امروزه اشخاص كامل آنها هستند كه بـرادران وطنـى
را بهاتحاد و اتفاق باطنى دعوت مىنمايند و بهقوة همان اتفاق و اتحاد قانون را بهدسـت
خواهند آورد».
از كسانى كه در اين زمان بهداشتن انديشههاى سوسيال دمكراسى معـرو بودنـد از
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هارتون گالوستيان تاجر و عيو انجمن ايالتى رشت و جواد سوسياليست را مىتوان نـام
برد .از نظر تاريخى جال خواهـد بـود كـه بـدانيم بعـد از كشـته شـدن فـرز از سـران
آنارشيست اروپا مردم رشت درسبزه ميدان اجتماع كردند و كشتن فرز را محكوم كردند.

مقدمه بيدارى دهقانان
در شكل گيرى انقالب مشروطه روستا نقش چندانى نداشت .روستا و روسـتايى در فقـر
و فاقه و بىخبرى مطلق بود .تا اينكه انقالب مشـروطه گسـتر يافـت و مجلـس اول
تشكيل شد .از ابتدا تا تشكيل مجلس اول ،پيام مشروطه رفته رفته بهروستاها كشيده شد
و رفتهرفته در ذهن روستايى اين سفال مطرح شد كه چرا بايد از امروز كـه ديگـر شـاه
همهكار نيست ،ماليات بدهد يا بهشكل مياعف توس مأموران دولتـى غـارت شـود .و
اين شروع حركتهاى دهقانى بود.
مجلس اول نيز در پاس بهتحرك اجتماعى ايجاد شده در روسـتا بـه سـه كـار مهـم
دست زد:
 .0الغاى رسـم تيـول (كه عمدتـاو امالك دولتـى بـود) .1 ،تعديـل مـاليات رعيـت و
 .1فس زورستانى از زارع
در آن روزگار ماليات زمين زير كشت شامل سه جزء بود.
 .0ماليات تصوي شده در سال  .1 ،0111افزايش نسبى كه از سال  0111در ميـزان
محصول و قيمت محصول ايجاد شده بود و به «تفاوت عملكرد» معرو بـود .1 .مبلـغ
اضــافى كــه مــأمورين ماليــات بــهدلخــواه از زارع مــىگرفتنــد و مــال خودشــان بــود و
بهزورستانى از زارع معرو بود.
مجموع اخبارى كه بهمجلس مىرسيد حاكى از آن بود كه دهقانان تيولدارى را ديگر
نمىپذيرند تفاوت عملكرد را نمىپردازند و به دادن ماليات نيز بـاور ندارنـد .ايـن اليـه
رويى شعور روستايى بود .روستايى فهميده بود ملت مىتواند آزاد باشد و حكومت بايد
بهارادة مردم باشد.
و اين يعنى آگاه شدن دهقان بهمنافع طبقاتى خود .تبديل شدن از ي طبقه در خـود
بهي طبقه براى خود .بدون چنين آگاهى طبقاتى ما نه تشكل سياسى خواهيم داشت و
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نه تحركى اجتماعى .همچنانكه در طـول تـاري طبقـات ناآگـاه ،نـه تشـكلى داشـتند و
نهدست بهحركتى اجتماعى زدند.

سازماندهندگان جنبش دهقانى در گيالن
حركت دهقانى درخطه گيالن را سه سازمان سياسى رهبرى كردند و سمتوسو دادند:
 . 0فرقه مجاهـدين رشـت كـه آن را انجمـن مجاهـدين اجتمـاعيون ـ عـاميون نيـز
مىخواندند .1 .فرقه مجاهدين انزلى و  .1انجمن ابوالفيل كه بهانجمن عباسـى شـهرت
گرفت اسمش باب طبع روستائيان بود .در واقع اين انجمن شعبهاى از فرقـه مجاهـدين
رشت بود.
اعياى آن را بيشتر پيشهوران تشكيل مىدادند .اعياء آن به  511نفر مىرسيد .ايـن
انجمن با  09شعبه سراسر گيالن را در خود گرفته بود.
در برانگيختن دهقانان دو تن از اعياى انجمن سهم عمدهاى داشتند.
 .0ميرزا رحيم شيشهبر و  .1سيد جهان معرو به شهرآشوب
ميرزا رحيم در قيام  0119رشت شركت داشت و يكى از كسانى بود كـه تقاضـانامه
اهالى رشت را در خصوص دستخ آزادى و مشروطيت مُهر كرده بود.
ميرزا رحيم اعالم كرده بود رعايا ماالجاره خودشان را ندهند .و سهم پيلـه اربـابى را
هم ندهند و حر او چنان مفثر افتـاد كـه زارعـين جلـو بارهـاى پنبـه حـاجى رسـتم
بادكوبهاى را گرفتند و همه را لگدمال كردند.
اربابان بهانجمن واليتى شكايت كردند .حاجى ميرزا محمـد رضـاى مجتهـد رئـيس
انجمن حكم عزل ميرزا رحيم از وكالت انجمن را داد.
حكومت گيالن بهپشتيبانى حاجى ميرزا محمدرضا مجتهد ميرزا رحيم و شهرآشـوب
را دستگير كـرد .مـردم راهـى دارالحكومـه و انجمـن واليتـى شـدند و آزادى آن دو را
خواستار شدند حاكم بهناگزير هر دو را آزاد كرد.
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نقش كميته اجتماعيون ـ عاميون ايرانى در بادكوبه
اسپرينگ رايس وزير مختار انگليس بهنقـش كسـانى كـه از بادكوبـه آمـده و بـهجنـبش
دهقانى انزلى يارى مىرساندند اشاره مىكند.
بدون ترديد در رهبرى و هدايت و آگاهى دادن بهجنبش دهقانى كميته بادكوبه نقش
مفثرى داشته است.

انجمن بلوكات و انحالل آن از سوى دولت
فرقۀ اجتماعيون ـ عاميون گيالن براى قدرت دادن بهجنبش دهقانى در واليت گيالن
انجمن بلوكات را پايهريزى كرد .اين امر باعث مخالفـت حكومـت رشـت و حكومـت
مركزى بود .از دولت دستور توقيف انجمن بلوكات صادر شد .و ميـرزا ابوالحسـنخـان
معاضدالسلطنه و ميرزا حسينخان مأمور برچيدن انجمنهاى بلوك سراسر گيالن شدند.
از سويى ديگر حساماالسالم وكيل رشت از سوى مجلس شوراى ملى بهگـيالن آمـد
و اعالم كرد« :انجمن عباسى باعث تمام فتن گيالن شـده اسـت .يكـى از حاضـرين در
مجلس در جواب او گفت :ما نمىگذاريم مالكين ظلم بهرعيـت كننـد .و او جـواب داد:
مجلس ملى نخواهد گذاشت كه رعايا مال مالكين را بخورند».
پيام سيدمحمد طباطبايى بهاهالى تنكـابن نيـز نشـان از موضـع محافظـهكارانـه او در
مسئله ارضى دارد طباطبايى مىنويسد« :مقصود از زحمات تأسـيس مجلـس رفـع ظلـم
بود .شماها اين عنوان را اسباب ظلم قرار داديد .دست از شرارت بر داريد».
طباطبايى روحانى بزرگ مشروطه ،خواستههاى برحق روستائيان را شرارت مـىدانـد
و تهديد مىكند كه دولت مجازات خواهد كرد .و مجازات هم كرد.
به دستور مجلس امير اعظم حاكم گـيالن چهـار نفـر از سـران انجمـن را دسـتگير و
بهچوب بست.
 .0ميـرزا رحيـم شـيشـهبر .1 ،سـيد جالل شهرآشـوب .1 ،محمـد اروســى دوز و
 .9مشهدى اسداهلل عالقهبند
اما بهچوب بستن سران انجمن از دامنه جنبش دهقانى در گيالن نكاست.
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علىخان ظهيرالدوله كه فردى ميانـهرو بـود بـراى حـل مشـكل

پس در سال 0111
راهى گيالن شد .در دو نامهاى كه از سوى فرقه مجاهدين انزلـى و از سـوى  98نفـر از
اهالى انزلى بهظهيرالدوله نوشته شده است موضع ترقىخواهانه فرقه مجاهدين بهخـوبى
آشكار است.
نامه اول
بهنام خداوند آزادىبخش وطن مقدس.
فرقه مجاهدين شعبۀ انزلى را در مرات مشروطهخواهى و حقوقطلبى همه واليـات
ايران مىشناسند .مقاصد فرقه همان است كه مجلسيان محترم مطابق قرآن كريم و قـانون
اساسى وضع نمودهاند .و امروز جد و جهد جز در اجـراى آن قـوانين مقـدس نـداريم.
مجاهدين مشروطيتخواه و قلوب رميدة مردم گيالن را حسن عقيدهاى بهسالمت افكار
آن جناب هست .ولى از آنجايى كه تا امروز ميسر نشده كه ي حاكم بىطمع و غرض
و مرضى كه مراعات حفظ ناموس مملكت و حقوق ملت را بنمايد ،مالقات شود .لهـذا،
دم از ال و نعم فرو بسته منتظر آثار چنين آيت عظيمى بوديم .و چابلوسى با مسل فرقه
منافات دارد .اميد است كه جادوى اغـراض مفسـدين و مسـتبدين طمـاع گـيالن مـفثر
بهوجود و مبارك مباد».
نامه دوم عرضحال اهالى انزلى
 ...تا كنون آنچه نفايس مملكت بود .دايگان مملكت معدوم نمودند .حال كـه چشـم
باز كرديم مىبينيم نه علـم داريـم ،نـه صـنعت نـه فالحـت و نـه ثـروت .بـىناموسـان
وطنفرو  ،جوى ثروت براى ما باقى نگذاشتند ...مردم گدا ،وضع پريشان ،مرييـخانه
ناقص ،معلمخانه بىپول و بىپرستار ،حتى سـران مقتـدر مـا كـه خـود را ربالنـوع مـا
مىدانند .صيد ماهى را كه قوت اليموت ماست بر ما روا نمىدارنـد .و چـون در طلـ
حقوق خود هستيم ،آنجا بهطمع شخصى ،شهرى را در عداد اشرار قلمداد مـىكننـد تـا
مقاصد خويش را پيش ببرند .ما خواهان اين هستيم كه منتى بزرگ بر ما نهند و در ايـن
امر تحقيقات كامل بهعمل بياورند و رفع اين غائالت را بنمايند .بـهعـالوه مـىخـواهيم
مداخل انزلى را صر نواقص انزلى نماييم كه تا اين درجه خـوار و بـىمقـدار نباشـيم.
باالخره تقاضاى استرداد حقوق حقه خودمان را داريم».
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حركات دهقانى در گيالن

1

 .0تحصن زارعين در مسجد خواهر امام رشت.
دهقانان از تعديات مالكين متحصن شدند و اعالم كردند ديگر مالاالجاره نمىدهند.
 .1غارت اموال سپهدار توس رعاياى تنكابن
 .1در تولم ،پيشكاران اربابان با فراشان حكومت آمدند تـا بـهرعايـا نصـيحت كننـد،
مالاالجاره خودشان را بدهند .زارعين جلو آنان را در جمعهبازار گرفتند و بـهبعيـى از
ايشان چوب فراوانى زدند.
 .9مال بزرگ فومن حاجى سيد رضى كه قصد سختگيرى بهبرزگران را داشـت.
بهقتل تهديد شد و بهتهران گريخت.
 .5قتل صديق الرعايا در كسما
 .1در كرگانرور ،ارفعالسلطنه ارباب مقتدر آنجا را بهملكش راه ندادند و خانها را
بهآتش كشيدند.
 .7در ديلمـان ميرزا محمدحسـين قـاضى دهقـانـان را جمع كـرد و پرچـم انقـالب
را برافراشت.
 .8رعاياى شفت با تفنگ و عَلَم برخاستند و بهاعتراض در مسجد خواهر امام بسـت
نشستند .و سردار امجد را از طوالش بيرون راندند .خانه و امالكش را تاراج كردند.
 .1در لشتهنشا ،سيد جاللالدين شهرآشوب كه نماينده اصـنا بـود .خـود را سـيد
جاللالدين شاه ناميد 1111 .از برزگران را بهقيـام برانگيخـت و  7سـال مـالاالجـاره و
ماليات را بهآنها بخشيد.

مجلس اول و حل مسئله ارضى
مجلس اول در كليتا نسبت بهحل مسئله ارضى شيوهاى محافظهكارانه داشـت .هـي
پيشنهاد مترقيانهاى براى اصالح رابطه ارباب و رعيت در مجلس مطرح نگشت .همگـى
از صدر تا ذيل از راديكال تا محافظهكار نظـام موجـود اربـاب و رعيتـى را بـهرسـميت
 .1حركات دهقانی از يادداشتهای رابينو
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شناختند .تقىزاده نماينده جناح راديكال مجلس گفت :ارباب سر سـال بـرود و حقـوق
خود را دريافت كند.

فرقه اجتماعيون ـ عاميون و مسئله ارضى
اولين حزبى كه در دستور كار حل مسئله ارضى را گنجاند فرقه اجتماعيون ـ عـاميون
مشهد بود .حتى در مجلس اول از تعـديل سـهم مالـ و لـزوم افـزايش سـهم زارع از
محصول سخنى بهميان نمىآيد .مجلس مـىتوانسـت مسـئله واگـذارى امـالك تيـول و
خالصه ديوانى را بهدهقانان مطرح كند و نكرد .خالصـه آنكـه مجلـس اول سـعى كـرد
اصالحاتى در رابطه وضع روستائيان بهعمل آورد اقداماتى از قبيل:
 .0برانداختن سهم تيولدارى .1 ،منع بيكـارى .1 ،سـاختن خانـه رعيتـى و  .9ايجـاد
مدارس فالحتى
گرچه نه خانهاى ساخته شد و نه مدرسهاى .اما در مسائل زيربنايى ارضى مًل:
 .0تعديل مالكيت زمين زيركشت و  .1افزايش سهم دهقانان از محصول
قدمى بر نداشت .موضع طبقاتى مجلس زبان همه حتى تند روانـى مًـل تقـىزاده را
بسته بود.

سازماندهى و حركتهاى اعتراضى توسط فرقه مجاهدين

 .0تهديد بهاعتصاب توس قايقرانان و كرجىبانان انزلى براى افزايش كرايه از تجار روس
 .1اعتراض فرقه اجتماعيون بهانحصارى كردن حمل بار كاالهاى روسى بـهايـران و
دادن انحصار بهكمپانى «قفقاز مركورى».
اينكار موج ضرر كلـى كشـتىهـاى مسـلمانان قفقـاز مـىگرديـد .دولـت روس
بىدرنگ آن حكم را لغو كرد تا شورشى در نگيرد.
 .1قيام ماهيگيران عليه دستگاه ليانازو
شيالت درياى خزر بهبهاى  51111فران طال در اجاره ليانازو روسى بود.
ماهيگيران ايرانى جهت هر  0111ماهى هفت تومان مزد مىگرفتند .و براى هر ماهى
سو ي شاهى حق صيد ماهى حالل از آن ماهيگيران ايرانى بود.
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در  9شوال  0119حدود  1111ماهيگير تجمع كردند و خواستار كنـار رفـتن سـردار
منصور كه منافع صيد ماهى حالل را از آن خود مىدانست و لغو امتياز ليانازو

شـدند.

ماهيگيران در اين حركت اعتراضى دو قدم مهم بر داشتند.
 .0تلگرا

دادخواهى بهمجلس زدند .1 .كنتـرل گمـرك را بـهدسـت گرفتنـد بـراى

بررسى ميزان دقيق صادرات ماهى .زيرا معتقد بودند سيمونف ارمنى مـأمور گمـرك بـا
ليانازو

همدست است.

در اين حركت اهالى رشت بهيارى مـاهيگيران انزلـى برخاسـتند و موضـوع تحـريم
كاالهاى روسى را مطرح كردند.
اعتراضى ديگر ماهيگيران بهصيد ماهى حالل بود كه از سال  0119سردار منصور سـپهدار
رشتى بهخود اختصاص داده بود .و از اين بابت سالى حدود  91111تومان سود مىبرد.

نتيجه حركت ماهيگيران
دولت از لغو امتياز ليانازو

سرباز زد .و تنها بـهافـزايش مـزد مـاهيگيران بسـنده كـرد.

مجلس تصميم گرفت براى حل مشكل گيالن ،هيئت تحقيقى ارسـال كنـد .امـا اسـتبداد
صغير سير تحركات اجتماعى در گيالن را بهسوى ديگر برد.

فعاليتهاى تئوريك سوسيال دمكراتيك رشت
 .0از سال 01ــ 0111سـرگئى ارژنيكيـدزه انقالبـى مشـهور روس در گـيالن بـود و در
جنگهاى گيالن و آذربايجان بر عليه محمدعلىشاه شركت داشـت .بـهكمـ

او بـراى

اولين بار سوسيال دمكراتهاى رشت اقدام بهترجمه «مانيفست» كردند .گرچه ايـنكـار
بهانجام نرسيد .اما اولين قدم در ترجمه آثار ماركسيستى بود.
 .1در رشت كلوب انترناسيونال تأسيس شده بود كه كـارگران ،پيشـهوران ،دهقانـان
درآنجا جمع مىشدند و سوسيال دمكراتها در آن محل سخنرانى مىكردند.
 .1در اين زمان نشريات سوسياليستى از قبيـل روزنامـه سوسـيال دمكـرات (ارگـان
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كميته مركزى حزب سوسيال دمكرات روسـيه) ،صـداى سوسـيال دمكـرات ،و روزانـه
0

سوسيال دمكرات بهرشت و انزلى مىرسيد.
 .9در اين زمان اسناد كنگرهها و كنفـرانسهـا و پلنـومهـاى كميتـه مركـزى حـزب
1
سوسيال دمكرات روسيه بهايران مىرسيده است و مورد مطالعه قرار مىگرفته است.

فرقه اجتماعيون ـ عاميون خراسان
اين شعبه در اواس سال  0115( 0111ميالدى) تشكيل شد.
راجع بهفعاليت سوسيال دمكراتها در خراسان اطالع زيادى در دست نيسـت .جـز
اساسنامه معرو مشهد كه در سال  0115تصوي شده است .و اين اساسنامه حـاكى از
آن است كه سازمان مشهد از بخشهاى قدرتمند سوسيال دمكراسى در آن روزگار بوده
است .با اين همه سند ديگرى از فعاليتهاى آنان در دست نيست.
شايد تنها سند مكتوب خاطرات حيدرخان است كـه در سـال  0111بـراى كارخانـه
برق آستانه در مشهد بوده است .حيدرخان در تقريراتش به دو موضوع اشاره مىكند.
 .0سازماندهى شور نان در سال  0110كه بهتفييل در زنـدگى حيـدرخان بـهآن
پرداخته شده است.
 .1تال حيدرخان براى ايجاد تشكيالت كه تنها بهجذب مشهدى ابراهيم گيلز ساز
خالصه مىشود.

اعالميه انحالل فرقه

3

علت انحالل بهدرستى معلوم نيست .الاقل بـهاسـتناد آنچـه در اعالميـه آمـده اسـت .در
اعالميه آمده است متأسفانه بعيى اشخاص بهمناسبت بهاين فرقه خود را عزيز بىجهت
قرار داده پيروى اصول كيفمايشاء شده بناى پارتىبازى را گذاشتهاند» و در خاتمه آمده
است كه ايرانيان از پارتىبازى پرهيز نمايند.
 .1نامه ارژنيكيدزه ،بهلنين
 .1روزنامه ايران1111 ،
 .4روزنامه ايران ،سال  ،1111ژانويه  ،1111شماره 60
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بهنظر مىرسد صادركنندگان اعالميه انقالب را تمام شده مىدانند .و ضرورتى بـراى
فعاليت حزب نمىدانند .جدا از آنكه اين درك مغايرت اساسـى بـا اهـدا فرقـه دارد.
تحقق آرمانهاى مشروطه نهتنها مغايرتى با فعاليت حزبـى نـدارد بلكـه نيازمنـد وجـود
احزاب است.
اما رويه درونى انحالل فرقه ناشى از اختالفـات درونـى و ايـن اختالفـات ناشـى از
گرايشهاى مختلفى بود كه از ابتدا در شاخههاى مختلف و تقريباو مسـتقل فرقـه وجـود
داشت .فرامو نكنيم كه كسانى در تشكيل فرقه شركت داشتند كه دركهـاى متفـاوتى
از سوسياليسم داشتند ي سوى فرقه حيدرخان بود و سوى ديگر آن مل المتكلمـين و
سيدجمال واعظ ،كه هر دو روحانى نامدارى بودند.
اين اختال درك كه ناشى از تعلقات طبقاتى عناصر شركتكننـده در فرقـه بـود در
مرامنامههاى موجود نيز ديده مىشود.
بهنظر مىرسد كه بعد از پيروزى مشروطه و در آستانه تشكيل مجلس دوم اختالفات
شع مختلف فرقه ،مسئولين را وادار كرد تا با انحالل موقت فرقه در فرصـتى مناسـ
دست بهتجديد سازمان فرقه بزنند .از اين تاري تـا يـ سـال بعـد كـه در سـال 0100
اعالميه فرقه منتشر مىشد .فرقه فعاليت خود را در انجمنهاى ملى متمركز مىكند .و ما
رد پاى فرقه را در مواضع انجمنها مىبينيم.
انتباهنامه سوسيال دمكراتهاى ايران
فرقه اجتماعيون ـ عاميون
بهنام وطن مقدس ما ايرانيان
پس از تبري افتتاح مجلس مقدس شوراى ملى شـيداهلل اركانـه بـر صـاحبان حـس
سليم پوشيده نيست كه در اين مدت خدمات و اقـدامات ايـن فرقـۀ مقدسـه در ايفـاى
وظايف انسانيت و استقرار اساس حريت و مشروطيت ايران تا چـه انـدازه بـوده اسـت.
دراين موقع كه بر وفق آمال نوعخواهان خدمات اجتماعيون حسن نتيجه داده بـا بسـاط
عدالت و مشروطيت در ايران گسترده شده ،متأسفانه بعيى اشخاص بهمناسـبت بـهايـن
فرقه خود را عزيز بىجهت قرار داده پيروى اصول كيف مايشاءِ شده بناى پارتىبـازى را
گذاشتند با اينكه در اين بحران مملكت تشكيل پـارتى و اجـراى مقاصـد خودپرسـتى
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نهايت ميرتر دارد .بههي وجه متنبه نشدند ،و چون ايـن نـوع حركـات سـكته عظـيم
براستقالل ايران و عقايد مشروطهطلبان وارد مىآورد.
لهذا از طر فرقه مقدس عجالتاو شعبات اجتماعيون ـ عاميون فرقه مجاهد از تهـران
و ساير بالد ايران توقيف و تجديد شعبات آتيه را بهانتخاب اشخاص اليـق نـوعپرسـت
بىغرض بهبعدها موكول نموديم.
خوب است مجاهدين طريق حريت و هواخواهان مساوات و عدالت بدانند كه مفـاد
(فيلاهلل المجاهدين علىالقاعدين) شامل آن كسانى است كه منافع عمومى را بهمقاصـد
شخصى ترجيح داده هي وقت راه خودپرستى و استبداد نپيمايند نوع بشرى را بـا خـود
يكسان بدانند بهاذيت مورى راضى نشوند .و دراين روز خلع ماده استبداد از ايران شـده
مغايرت فيمابين دولت و ملت نيست .البته همّ مجاهدين بايد مصرو انتظام مملكت و
آسايش اهالى باشند! كسانى كه درلباس مجاهدين برخال وظيفه صاح ايـن مسـل
كار كرده و مخل آسايش مردم مىشوند آنها ابداو مجاهد نبود و داراى اين مسل نيستند.
مجدداو اعالم مىداريم كه از اين تاري رسماو شعبات فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون از
ايران موقو است و شعبه رسمى نداريم .واحدى نمىتواند خود را نسبت بهايـن فرقـه
بداند و هر نوع اليحه بهعنوان و مُهرى منسوب بهاين فرقه انتشار بايـد از درجـه اعتبـار
ساق است فق در هر ي از بالد ايران بهضرورت ي نفر نماينده معين خواهد شد و
آن نماينده داراى اعتبارنامه مخصوص خواهد بود .و بهموجـ راپـرتهـاى نماينـدگان
واليت اقدامات الزمه از مركز با قواى مادى و معنويى بهعمل خواهد آمد .دوستان ايران
راست كه بهكلى از پارتيهبازى پرهيز نمايند و افراد ايرانيان را فرض است حتـىاالمكـان
0
جلوگيرى از پارتىهاى مختلف كرده پارتيهبازى را دشمن ايران بدانند.
والسالم على من اتبع الهدى

جمعبندى فعاليتهاى فرقه اجتماعيون ـ عاميون
شكلگيرى فرقه اجتماعيون ـ عاميون همزمان با شراي انقالبى در ايـران اسـت .و ايـن
 .1يك نكته
پارتى و پارتىبازى مقصود حزخ و حزخبازى است.
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همزمانى براى فرقه از ي سو دسـتاوردهاى بزرگـى داشـت و از سـويى ديگـر اثـرات
سوئى بر رشد و بالندگى حزب داشت .انقالب مشروطه بـهفرقـه اجـازه داد تـا در يـ
انقالب عظيم شركت جويد ،تجاربى غنى بهدسـت آورده و از پتانسـيل ايجـاد شـده در
جامعه بهنفع خود سود جويد .اما از سويى ديگر نيروهاى كليدى حـزب درجنـگهـاى
داخلى و تحوالت جامعه دچار صدمات فراوانى شدند و حزب نتوانسـت از نيروهـايش
در جهت كار سياسى و تشكيالتى در جامعه سود جويد.
اما براى ي حزب نوپا در جامعهاى بهغايت عق افتاده كه پيشروترين نيروهايش از
كار حزبى و تشكيالتى كوچ ترين اطالعى نداشتند فرقـه توانسـت در كمتـرين زمـان
نيروهاى انقالبى را متشكل و سازماندهى كند .شعارهاى انقالبـى را بـين اقشـار پـايين
جامعه ببرد .و كارگران و دهقانان را بهبطن تحوالت جامعـه بكشـاند .و مسـئله كليـدى
انقالب را كه حل مشكل ارضى بود در اذهان خفته مجلس و جامعه مطرح كند.
فرقه توانست با درك صحيحا از انقالب ،مرحله آن و نيروهاى پيش برنده انقالب
توطئههاى دربار را خنًى كند و مجلس را كه مـدام در حـال راسـت روى بـود بـهخـ
صحيح برگرداند .بعد از سركوب انقالب و كودتاى محمدعلىشاه ،فرقه بود كه از بيرون
و درون كانون انقالب را در تبريز شعلهور كرد و آب از جوى رفته مشروطه را بهجـوى
باز گرداند.
ترورهاى سر فرقه از جمله ترور اتاب و تشكيل نيروهاى مسلح فـدايى در تبريـز
نشان از درك درست فرقه داشت كه انقالب را بهسـالمت از پـي هـاى تنـد گذرانـد .و
محمدعلىشاه را در لباس محمدعلى ميرزا راهى سفارت روسيه كرد.

ويژگى دوران اوليه آشنايى با انديشههاى سوسيال دمكراسى
فرقه در زمانى شكل گرفت و پا بهحيات سياسى ايران نهاد كه از نظر آشنايى بـا مفـاهيم
نظرى انديشههاى سوسيال دمكراسى ،انديشمندان ما در مرحله نخستين آشـنايى بودنـد.
اين دوران با ويژگىهاى زير مشخص مىشود.
 .0در اين زمان تنها عدهاى محدود از روشنفكران پيشـرو بـا انديشـههـاى متفكـران
ماركسيست آشنا بودند .و تصور عموم در مورد آموزههاى سوسياليسـم بسـيار سـطحى
بود .و تنها باور داشتند كه سوسياليسم رژيم اجتماعى خوبى است.
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 .1دراين دوران كسان بسيارى بودند كـه بـاور داشـتند عقايـد سوسياليسـت را اگـر
درست بشكافيم همان باورهاى دين مقدس اسالم است 0.بههمين جهت ديدن ي مقاله
در دفاع از اتحاد اسالم و مقالهاى ديگر در دفاع از سوسياليسم در ي روزنامه آنچنانكه
كسروى در تاري مشروطه بهروزنامه حبلالمتين اشاره مىكند .نهتنها چيز غير منتظرهاى
نيست .بلكه برخال تصور كسروى ،نشانه فرصتطلبى گردانندگان روزنامه هم نيست.
اين باور از نشانههاى اوليه نفوذ انديشههاى سوسيال دمكراسى در ايران است.
 .1فعالين سوسيال دمكرات وقو كامل بهآموزههاى ماركسيستى نداشتند.
 .9آشنايى سوسيال دمكراتها در طى سالهـاى انقـالب مشـروطه بـا انديشـههـاى
سوسيال دمكراسى عميقتر شد.
 .5اين آشنايى با سرعت زيادى بهجلو رفت.
 .1با اين همه عده كمى از ناسازگارى ايـدهآليسـم و ماترياليسـم بـهعنـوان زيربنـاى
فكرى سوسيال دمكراسى آگاه بودند .و آن عده كم نيز بهخـاطر آنكـه باعـث رميـدگى
مردم از انديشههاى سوسيال دمكراسـى نشـوند در گفتـار و كـردار مراعـات و احتيـاط
مىكردند .نوشتن فرقه سوسيال دمكرات مسلمانان قفقاز يـا اسـتفاده از ديگـر واژههـاى
اسالمى در رديف اين احتياطهاست.

اعالميههاى فرقه
اعالميه سوسيال دمكراتها :مسلح شدن تودهها
رنجبران جهان متحد شويد.
بهپيش ،اى همراهان! همميهنان ،مسلح شويد!
اعمــال بيشــرمانه نماينــدگان محمــدعلى ميــرزاى خــونريز ،ج ـبن و پســتفطرتــى
عينالدوله ،صمدخان ،رحيمخان ،در صوفيان و سرورود ،الله و ديگر نقاط قل ملت را
پاره پاره كرده است.
اين دولتيان حتى در برخى نقاط كه بهدعـوت و حمايـت چنـد خـائن مفلـوك وارد
شدهاند ،بهقهر مفرط بسنده نكرده ،پا فراتر گذاشتهاند ،از هـي تجـاوز و سـتم بـهزنـان
 .1روزنامه استقنل ايران ،شماره  16 ،166دسامبر1111 ،
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فروگذارى نكردهاند .و اينست كه آذربايجان ديگر قيام كرده و عـالوه بـر جنـگ بـراى
مقدسترين حقوق ،بهنبردى براى دفاع از شر بهپا خواسته است .مسلح شويد! مسـلح
شويد! در خارج از شهر دهقانان روستايى ،كشاورزان تهيدستان ،كه زير پاى چپاولگران
قرچه داغ و رحيمخان ،بايد تا آخرين قطره عرق جـان بكننـد .چگونـه مـىتوانسـتند از
جواهر ارزشمند شر زنان و دختران خويش حفاظت كنند.
مسلح شويد ،مسلح شويد! امروز ديگر اميدى نمانده است ،راهى نمانده اسـت مگـر
از طريق اسلحههايمان! نداشتن اسلحه ديگر عذرى براى كسى نمىتوانـد باشـد! امـروز
بيل ،كلنگ ،و چوبدست در دست مردان شجاع بهاسلحه بدل مىگردد.
برخى كسان كه اسلحه هم دارنـد ،نمـىخواهنـد بـهامـور ملـت بپردازنـد سوسـيال
دمكراتها از اينان دعوت مىكنند كه صر نظر از مذه  ،از جانبدارىهاى غيرمسـئول
در گذشته ،براى بقاى حقوق خود و براى دفاع از شر خويش مسلح شوند! باشـد كـه
هر روز بهزير پرچم داوطلبين براى بهدست گرفتن اسلحه وارد شـوند! باشـد كـه اينـان
بهمتحد ساختن نيروهايى كه ضامن ني بختى ملت ايران و موجـد اسـتقرار امپراطـورى
ايراناند كمر همت بندند!
بهپيش ،مسلح شويد! در راه دفاع از حقوق و دفاع از شر خويش گام گـذاريم! در
راه مرگ يا زندگى گام بر داريم!
زنده باد ملت
مرگ بر دولت جبار
زنده باد مشروطيت
مرگ بر استبداد
سوسيال دمكراتهاى ايران ـ تبريز 1111

نامه سرگشاده حيدرخان بهمحمدعلىشاه
پس از بهتوپ بستن مجلس توس محمدعلىشاه كه بهبازداشت ،شكنجه ،تبعيد و اعدام
عده زيادى از مشروطهخواهان منجر شد .الزم بود كه سران ارتجاع از عاقبت كـار خـود
بيمناك باشند .حيدرخان دراين نامه سرگشاده سران ارتجاع را از عاقبـت كـار خـود
بيم مىدهد.
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اين نامه در روزنامه كوشش در تبريز چاپ شد.
از طر كميته انقالب ايران بهسرپرستى حيدرخان عمواوغلى
ما مصمم هستيم بهتمام فشارها ،زورگويىها و جنايـات ،وحشـىگـرىهـا و تعـدّى
شما ،كه امروز مانند امـواج پهنـاور ،همـه جـاى ايـران را پوشـانده و شـعله آن مظـالم
بهآسمان رسيده است با ضد ضربهها پاس گوييم و بههر طريقى كه شده بـهايـن وضـع
خاتمه دهيم.
هي معنى و فايده ندارد كه شما در كنجى نشسته و مشغول همجنسبـازى باشـيد و
نوكرهاى شما ملت نجي و بدبخت ايران را غارت كنند و آنان را تا آخرين نخى كه بر
تن دارند لخت و سپس زندان و معدوم كنند ،هي دفاعى شما را تبرئه نمىكند.
ملت ايران نه بهشخص شما و نه بهدولـت شـما مطلقـا اعتقـاد نـدارد .شـما بايـد از
سلطنت استعفا داده كنار برويد و اعياءِ دولت شما بهطور صلحجويانه بهخانههاى خود
بروند و در كمال آرامش در آنجا بمانند و جاى خود را بهمدافعان بـاغيرت و بـا ارادة
ملت بسپارند .شما خود را شاه شاهان ايران و سلطان مستبد مطلقالعنان كشور مىدانيـد
ولى من بهشما اعالم مىكنم كه هرگز چنين كسى نبـودهايـد ،فقـ يـ مفتخـر پسـت
كًيف ،رشوهخوار آلوده و خائن بهملت و كشور هستيد .تال شما براى چيست ،شـما
در هر ساعت و دقيقه آمادهايد تمام نعمات و موهبتها ،منافع ،حقوق و استقالل كشـور
و وطن را در قبال ي دانه عدس بهبيگانگان بفروشيد.
آيا غير از اين است؟ اقالو ي كار خير ،ي اقدام موهبتآميز كه بهنفع ملـت انجـام
داده باشيد بهمن نشان بدهيد .برعكس تمام طبيعت شما ،تمام وجود شما پر از نارسـايى
و نقصان و فساد است .شما فاقد شهامت ،كوشش ،همـت ،انـرژى و معتقـدات هسـتيد.
شما كوچ ترين احساس عدالت نداريد و فاقد اخالق هستيد .در حال حاضـر از نظـر
ملت شما پستترين و منفورترين حيوان هستيد و موجودى سقوط كرده ،ملـت نجيـ
ايران بدون استًناءِ از شما متنفر است .در صورتىكه همين ملت تصـور مـىكردنـد كـه
سلطان مستبد بنا براراده تقدير براى اين تعيين شده كه نقائص ملت و كشور را تـرميم و
اصالح كند و تمام موانع ي زندگى انسانى را از سر راه بردارد .ملت عقيده داشت كـه
پادشاه بايد در فكر ترقى ملت خود باشد ،در بهبود زندگى ملت بكوشد و بـراى او نـام
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ني و احترام بسازد .تجربه و تجربه مكرر نشان داد كه شخص شما و دولت خونخـوار
و مرتجعى كه شما رئيس آن هستيد بهتـرين نمونـه زنـده تمـام امـراض كهنـه ملـت و
كشور است .و باعث تمام نواقص و فسادهاى موجود است .هي كـس غيـر از شـخص
شما هزاران خصائص نفرتانگيز و غارتگرانه ،خيانت ،ظلم و خشونت در وجود خود
يكجا جمع ندارد .بدين جهت است كه ما با صداى بلند و بدون اينكـه در مقابـل هـي
مانعى توقف كنيم با فرياد افراد ملت ايران را فرا مىخوانيم تا دستهاى خود را بهسوى
ما كه طرفدار آزادى هستيم دراز كرده با ما انقالبيون آزادیخواه متحـد شـوند .بـراى ايـنكـه
ملت از دست شخص شما و دولت پست و نفـرتانگيـز و وطـنفـرو و ظـالم شـما
خالص شود و شما را از جاى گرمى كه نشستهايد ،بلند كند و براى اينكـه مملكـت از
وجود شما پاك شود و ملت از اطرافيان و همراهان خائن و زورگوى شما نيز خالصـى
يابد ما از مردم خواستهايم در مقابل اعمال شما شديدا مقاومت كنند تا بتوانند بـهسـاحل
آرام و نجات برسند و آزاد و مستقل گردند .ما ايمان داريـم و اميـدواريم چيـزى بـهآن
روزها كه دست انتقام خشم ملت ايران با تمام سنگينى انتقام بهحق آن بـر روى شـما و
طرفداران شما فرود خواهد آمد نمانده باشد .بهاميد آن زمانىكه بهخاطر بدبختى و غمى
كه بر ملت وارد كردهايد از ترس بهوحشت خواهيد افتاد و مانند بيد خواهيد لرزيد.
با موافقت كميته مركزى انقالب
رئيس كميته مركزى انقالب ايران
حيدرخان بمبى

اولتيماتوم حيدرخان بهمحمدعلىشاه
دراين بيانيه حيدرخان بهمحمدعلىشاه دو هفته فرصت مىدهد تا در مجلـس حاضـر و
بهقانون اساسى سوگند ياد كند.
كميته انقالب ايران
شعبه تهران ،اولتيماتوم  1شماره 091
كميته انقالب در ضمن بررسىهاى همه جانبه معلوم داشت كه تنها عامـل مقابلـه و
عكسالعمل از سوى گروههاى گمراه و ابله و فاقد شر و وجدان در پايتخت و برخى
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ديگر از شهرهاى ايران نسبت بهمجلس و قانون اساسى و نيز محرك اصـلى كـه هزينـه
هنگفتى در اين راه مصرو مىدارد محمدعلىشاه است .بايد ايـن نكتـه را از نظـر دور
نداشت كه اجراى قانون اساسى بدون ترديد وظايفى را مطرح مىكند كه عبـارت اسـت
از وحدت تاج و تخت و دولت ايران در محـدوده كشـور و خـارج از آن ،حفـظ حـق
مالكيت حفظ زندگى روستائيان بينوا و بدبخت از زور و فشار مأموران دولت كه وظيفه
خود در برابر مردم و نيز عادىترين اصول عدالت را از ياد بردهاند.
از اينرو نهايت درجه حائز اهميت اسـت كـه شـاه در درجـه اول سـخنان عناصـر
جنايتكار را كه مىكوشـند آب را گـلآلـود كننـد بـاور نكننـد .دوم آنكـه از هـر گونـه
دغلكارى ،تحري و تقل در مورد اين قانون دست بر دارد.
شاه بهمنظور جلوگيرى از اثربخشى دسيسهها ،مجازاتها بهحكومـت كينـهتوزانـه و
اقدامات عناصر جنايتكار كه با افزايش قيمتها در بازار هدفى جز پُر كردن جي خـود
ندارند و در واقع دشمن شاه و ملت هستند بايد در ظر دو هفتـه بـهمجلـس برونـد و
قانون اساسى را مورد تأييد قرار دهند و نسبت بهآن سوگند وفـادارى يـاد كننـد .كميتـه
انقالب نيز تعهد مىكند كه در راه مجلس و درون آن از سوى هواداران قـانون اساسـى،
نمايندگان مجلس نسبت بهشاه همه گونه اداى احترام خواهد شد .هرگاه شـاه در مـدت
معين از انجام اين شراي كه وظيفه هر رئيس حكومت نسبت بهكشـور خـود اسـت
سرباز زند بهسرنوشت دردناك و تأسفبارى دچار خواهد شد.
از طرف كميته ـ حيدرخان عمواوغلى
دبير كميته شبسترى

اعالميه كميته تبريز
آزادیخواهـان

در ذيحجه  0119كميته تبريـز طـى اطالعيـهاى پيـروزى مشـروطه را بـه
سراسر جهان تبري مىگويد.
رنجبران جهان متحد شويد
ما سوسيال دمكراتها ،اعالم مشـروطيت را در ايـن روز مسـعود بـهتمـام دوسـتان
آزادیخواه جهان تبري مىگوييم مـا بـهتمـام علمـا و تجـار و طرفـدار ملـت و تمـام
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مجاهدين اسالم كه در تهران براى رسيدن بههد مقدس از جان و مال گذشتهاند درود
مىفرستيم موقع آن رسيده است كه بيرق آزادى را برافرازيم.
كميته تبريز ـ حزب اجتماعيون ـ عاميون ايران

آخرين اعالميه فرقه :و دو توضيح
 .0اين اعالميه در اوت  0111( 0100شمسى) در تهران صـادر شـد .در ايـن اعالميـه از
كارگران سراسر جهان خواسـته شـد تـا بـا توطئـه روس و انگلـيس بـراى برگردانـدن
محمدعلىشاه بهايران مقابله كنند اين اعالميه بهزبان روسـى يـ مـاه بعـد در روزنامـه
سوسيال دمكرات چاپ شد (سپتامبر  )0100و در زير آن امياى كميتـه مركـزى حـزب
سوسيال دمكرات ايران قرار داشت.
 .1فرقه در سال  0101طى بيانيهاى خود را منحل اعـالم كـرد .و فعاليـت بعـدى
فرقه را موكول كرد به «انتخاب اشخاص اليق نوعپرست».
آنچه كه مسلم است در فاصله سالهاى 0100ـ 0101فعاليت سوسـيال دمكـراتهـا
بهحالت تعليق در نيامده بود .اما اين فعاليتها درداخل انجمنهـا صـورت مـىگرفـت.
دراين مدت سوسيال دمكراتها در انجمنهاى تهران ،تبريز ،رشت ،اصـفهان ،همـدان و
بندر گز فعال بودهاند.

اعالميه
ايران جوان ايام صع و روزگار سختى را مـىگذرانـد .آزادى و حريتـى كـه در سـايه
مساعى و اقدامات طبقات جماعت و از اثر نًـار شـدن خـونهـاى شـهيدان ملـت و از
جانگذشتگى صدها و هزاران قربانيان است بهدست آمـده و هنـوز مبـانى آن اسـتحكام
كامل نيافته در خطر است.
امپراطورى روس كه يگانه دشمن خونی و نابكار حريت كامـل انسـانيت اسـت .بـا
حكومت انگلستان كه بنا به اذعان خود دولتى ليبـرال و مشـروطيتپـرور اسـت دسـت
بهيكى كرده و تيغ خونريز ،دژخيمى خود را بهفراز اندام مجروح ايرانيانى كه بـهتـازگى
راه تجدد پيش گرفته بر آهيخته! گمان نشـود كـه ايـران متجـدد اينـ فقـ در مقابـل

سوسیال دمکراسی و انقالب مشروطه

205

قهرمان خرابات خانهها شاه مخلوع محمدعلى بىخود سـاز كشـمكش آراسـته چنانچـه
انقالبيون ايران با خود شاه معزول و ديگر همدسـتان ارتجـاع پرسـتش در كشـمكش و
نزاع بودند ديرى بود كه كارشان ساخته و ريشه حيات ننگينشـان از هـم گسسـته بـود.
امــروز ايــران جــوان در مقابــل يــ زمــره يغمــاگران آزادى بــينالمللــى و دســته
پيشقدم فنا و اضمحالل حريت بشرى واقع است و ايـن دزدان راه آزادى ملـل هيچگـاه
هواخواه استقالل و حريت وطن بالديده ما نبودهاند.
اينان ،اين ننگ هاى دامـن انسـانيت ،ايرانـى الزم دارنـد كـه ميـدان اسـتفاده اصـول
سرمايهدارى ايشان بوده و بهطورى جوالنگاه فايده بردنشان باشـد كـه همچـون اراضـى
مستملكات خودشان با كمال بىوجدانى در اين سرزمين رفتار كنند .بـراى اينـان همـان
وضع حكومت فاسد و پوسيده محمدعلى خـائن الزم اسـت كـه در جنايـات انسـانيت
كشانه و خرابكارىهاى ايشان در دامن وطن ما معين و همدستشان باشد.
حكومت معلومالحال روسيه با معاونت انگلستان بهاتخاذ اقدامات قطعى خود شـروع
نموده و قراردادى را كه بهاميـاى روس و انگلـيس رسـيده بـود و ضـامن ممانعـت از
بازگشت محمدعلى بهايران بود نقض كرده است .پـس از انجـام يـ سلسـله انتريـ
بازىها و كارشكنىهايى كه مخصوصاو بهقصد ضعيف سـاختن حكومـت ايـران ترتيـ
شده بود امپراطوريت روسيه با موافقت انگليسىها محمـدعلى را بـهايـران رجعـت داده
است كه مجدداو زمام حكمرانى را بهدست گيرد و غاصبانه بـا اسـتعانت بيگانـه بـهفـراز
تخت شاهى جاى گزيند .حكومتهاى ديگر اروپا براى آنكه بهنوبه خودشـان در يكـى
از ساير نقاط عالم بهدستبردى موفق آيند در مقابل اين نقض عهد بهكلى مُهـر خاموشـى
بهدهان زده و هي گاه صدايى بر نمىآورند.
ما خواهان استقالل و تماميت ملت ايـران ،مـا دشـمنان پرجـو و خـرو دزدان
غارتگر منظم بينالمللى را واج است كـه بـراى پيـروزى يـافتن در ايـن كشـمكش و
مبارزه حياتى سعى و كوشش اندكى را در نظر نگيـريم! عجبـا ،اگـر در ايـن روزگـاران
غمآور ايام محن را براى كامياب شدن بـهمقصـود از كـارگران اجتمـاعيون بـينالمللـى
استمداد نجوئيم از چه عناصرى بايد استعانت كنيم.
فق صنف كارگران ،دوستدار صادق و صميمى تمام ملل مقهور و حريّتهـايى كـه
آماج سهام خطرات و مهل مىشـوند طرفـدار اخـوت بـينالمللـى و دشـمن پرخطـر
يغماگرى اصول سرمايهدارى در اينجا طر خطاب است.
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رفقا بهشما خطاب مىكنيم تا صداى رعدآسا و هيجان شما برادران كـه در راه دفـاع
آزادىها بهاصغاءِ جهان طنينانداز شود سامعه ما را هم مشغول سـازد! از شـما اسـتمداد
مىجوئيم .كه صداى اعتراض و احتجاجتان پارلمانها ،ميتينگها ،مجامع ،كنفرانسهـا و
مطبوعات را فرا گيرد بر عليه حكومتهايى كه در اين پيش آمدها و راهزنىهـا سـاكت
ماندهاند و مخصوصاو بر ضد حكومتهاى روس و انگليس كه دار اعدام ملـت ايـران را
آماده ساختهاند اگرچه صداهاى نفرت و اعتراضات مجدانـهتـان وسـيله امـداد مـادى و
عملى نخواهد بود اما الاقل در مبارزه ما موجبات تشويق و تهيي مـا را فـراهم خواهـد
آورد و ي معاونت قلبى .معنوى براى ما خواهد بود.
ما انتظار داريم كه صداهاى اعتراض و نفرت و پروتستها بـهنـام آزادى و اسـتقالل
مملكت ما بر عليه زمره راهزنان كه براى بهشيشه ريختن خون ما با هم متحد شدهانـد و
حكومتهايى كه مروج اصول سرمايهدارى هستند بلند شود و جهانى را فرا گيرد.
سالمهاى برادرانه ما را از ميدان مبارزه بپذيريد.
زنده باد استقالل و اخوت ملل
زنده باد اجتماعيون بينالمللى
فرقه اجتماعيون ـ عاميون ايران در قفقاز

پژواك اعالميه
اين فرياد شنيده شد .و در كنفرانس ششم حزب سوسيال دمكرات روسيه كـه در پـراك
برگزار شد بهپيشنهاد لنين قطعنامهاى صادر شد .دراين قطعنامه ضـمن محكـوم سـاختن
دخالت روس و انگليس بر عليه جنبش انقالبى ايران ،كنفرانس همدردى كامـل خـود را
نسبت بهمبارزه خلق و بهويژه مبارزه حزب سوسيال دمكـرات ايـران كـه در مبـارزه بـا
زورگويان تزارى اين قدر قربانى داده است اعالن مىدارد»0 .

 .1آثار لنين جلد  17صفحه 141
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زندگى حيدرخان عمو اوغلى
يك نكته :بررسى تاري فرقه اجتماعيون ـ عاميون ،بدون مرور زندگى حيدرخان عمـواوغلى،
كارى ناقص است .چرا كه زندگى حيدرخان با تاري فرقه گره خورده است.

كودكى حيدرخان
در سال  0185شمسى ( 0881ميالدى 0118 ،هجرى) در اروميـه بـهدنيـا آمـد .پـدر
مشهدى علىاكبر كه بهطبابت مشغول بود ،او را حيدر ناميد.
نام خانوادگىا تارىوردى بود .كه در قفقاز به تارىورديو خوانده شد .كه او
در روسى بهمعناى زاده است( .تارى و ردىزاده)
 00ساله بود كه بههمراه خانوادها به الكساندر پُل مهاجرت كردند (سالهاى 1ـ)0118

القاب او
حيدرخان ،خان نبود .اما چون بهايران آمد دوستانش او را حيدرخان ناميدند .و چون
در كارخانه برق حاج حسين آقا اميناليرب كار مىكرد .او را حيدرخان برقى ناميدنـد.
و بهسب از خودگذشتگىهايش مردم آذربايجان او را عمواوغلى ناميدند .كه بـهگـويش
آذرى يعنى پسرعمو كه در آن نواحى دلبسـتگى و محبـت خـود را بـا ايـن لقـ بيـان
مىكنند .و چون با بم هايش مرتجعين را بهوحشت مىانداخت .او را حيدرخان بمبـى
لق دادند.

يك نكته
زندگى رهبران جنبش سوسيال دمكراسى در هالهاى از ابهام قـرار دارد .زنـدگى مخفـى
حزبى بهآنان اجازه نداد تا از كردهها و نـاكردههـاى خـويش بيشـتر بگوينـد .يـا چـون
جهانگيرخان صور اسرافيل و مل المتكلمين درباغشاه سر بهنيسـت شـدند و يـا چـون
غفارزاده رهبر حزب عدالت بهشكل مرموزى دربازداشتگاه نظميه رشت بهشهادت رسيدند.
عدهاى ديگر نيز در انقـالب مشـروطه و گـيالن جـان باختنـد .و عـدهاى ديگـر در
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بازداشتگاههاى اسـتالين كشـته شـدند (سـلطانزاده ،ذره ،حسـابى ،الدبـن) يـا باالجبـار
تصاد كردند (پيشـه ورى) و يـا در غربـت و تنهـايى فرصـت نيافتنـد (قاسـمى) و يـا
نخواستند (دكتر رادمنش) ناگفتههاى تاري را باز گويند.
در ميان همه تا سقوط رضاشاه نام چهار تن بيش از ديگران مىدرخشد.
 .0حيدرخان عمواوغلى .1 ،آويتس سلطانزاده .1 ،پيشهورى و  .9دكتر ارانى

روزشمار زندگى حيدرخان
تحصيالت
تحصيالت ابتدايى را در الكساندرپل گذراند .و تحصيالت عالىا را در مدرسـه عـالى
ايروان گذارند .و بعد در مدرسه صنعتى شهر تفليس مهندسى برق آموخت.

سياسى شدن او
در دبيرستان با ماركسيسم آشنا شـد .در سـال  )0175( 0811بـهانجمنـى وارد شـد كـه
رياست آنرا ارمياك آوانسيان بازرس دبيرسـتان بـهعهـده داشـت .در آنجـا بـا كاپيتـال
ماركس آشنا شد.
در سال  0818در آموزشگاه پلىتكني تفليس بهتشكيالت مخفـى حـزب سوسـيال
دمكرات روسيه پيوست و با انقالبيون مشهور تفليس مربوط شد.
پس از پايان رسانيدن دوره پلىتكني زيرنظر كراسين انقالبى معـرو در كارخانـه
برق شهر باكو مشغول بهكار شد.
در سال  0111توس دكتر نريمان نريمانو بهحزب اجتماعيون ـ عاميون پيوست و
در ميان آذربايجانىها و مسافران ايرانى دست بهفعاليت سياسى زد.
بعد از مدتى بهكارخانه متقالبافى بهعنـوان مكانيـ رفـت .و بعـد در صـنايع نفتـى
تقىپور بهعنوان استاد حفار و سرمكاني شروع بهكار كرد.
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ورود بهايران
در سال  0108هجرى مظفرالدين شاه هنگام بازگشـت از سـفر فرنـگ بـههمـراه ميـرزا
علىاصغرخان امينالسلطان اتاب اعظـم ،در بـاكو تصـميم گرفـت جهـت دايـر كـردن
كارخانه برق در آستانه مشهد ي مهندس اسـتخدام كنـد .فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون
حيدرخان را معرفى كرد و حيدرخان در شـعبان  0111هجـرى وارد مشـهد شـد .و تـا
رج  0110در مشهد ماند.

تالش براى كار حزبى در مشهد
در آن موقع هنوز اسمى از مشروطه در ميان نبود .و اگر حيدرخان در اين مـورد حرفـى
مىزد مردم ملتفت نمىشدند .مردم از حر زدن با او وحشت داشتند .و بهمخيلـهشـان
خطور نمىكرد كه مىشود شاه را محدود كرد .و اگر از قانون تخطـى كـرد ،از سـلطنت
بركنار نمود.
حيدرخان سعى كرد هستهاى سوسيال ـ دمكراتي در مشهد بـهوجـود بيـاورد .امـا
بهعلت عق افتادگى جامعه ممكن نشد .تنها توانست مشـهدى ابـراهيم ميالنـى كـارگر
كارخانه گيلزسازى را جذب كند.

شورش نان (سال )1321
حيــدرخان در مــدت اقامــتا  ،شــاهد بيرحمــى حــاكم مشــهد شــاهزاده نيرالدولــه و
متولىباشىهاى حرم بود .شقه كردن مردم و آويـزان كـردن بـر سـر دروازههـا شـيوهاى
مناس براى مرعوب كردن مردمى بود كه فاقـد هـر گونـه شـعور انقالبـى و سـازمانى
انقالبى بودند.
تا اينكه شاهزاده نيرالدوله با كم ديگر مالكين دست بـهاحتكـار گنـدم زد .و نـان
گران شد .و خريد آن براى تهيدستان شهرى مقدور نبود.
حيدرخان كه بهواسطه مسئوليت برق آستانه با اكًر مردم آشنا شده بود گرانى نـان را
دستاويز حركتى مردمى قرار داد .مردم را بههيجان آورد و از آنها خواست كه خواسـتار
عزل حاكم شوند.
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حركت نان رفته رفته اوج گرفت و بهشورشـى گسـترده بـدل شـد .حيـدرخان ايـن
حركت را چنين روايت مىكند« :رفته رفته هيجان غريبى در مردم ظـاهر شـد و ازدحـام
كردند و عزل حاكم را خواستار شدند .در ضمن هيجان عمومى چندين خانه هم تـاراج
شد كه يكى از آنها خانه ناي التوليت بود بيست خم شراب از منزلش بيرون آوردنـد».
ناي التوليه شخصى بود از سركشي هاى حرم مطهر حيـرت رضـا كـه سـالى 91111
تومان از موقوفه حيرتى عايدى داشت و اين شخص يكى از  5نفر سركشـي هـا بـود
كه در نوبت خود مىآمد و چراغهاى حرم مطهر را روشـن مـىكـرد .نقيـ السـادات از
مالكين عمده خراسان محسوب مىشد كه با حاكم همدست شده بود .و بهاين مالحظـه
مردم به خانه دويست ساله او ريختند و تاراج كردند .دو خـم از آن شـراب را مـردم در
دروازه صحن گذارده بهعابرين مىگفتند كه اين شراب از خانه نقي السادات سركشـي
حرم مطهر بيرون آمده است كه ظـاهراو خـود را تقـديس مـىكنـد .در ايـن قيـيه پسـر
كوچ نقي السادات مقتول شد .و او را در كشي خانه دفـن كردنـد ولـى خـود در
حرم مطهر متحصن شد .اما من بر ضد اين ترتيبات بوده ،مطلقاو راضى و مايل نبودم كـه
قدر ذرهاى اسباب غارت و تاراج پيش بيايد .ايـن هيجـان تقريبـاو  01روز طـول كشـيد.
ازدحام مردم بهقدرى زياد شد كه در صـحن حركـت كـردن ممكـن نبـود .نيرالدولـه از
حكومت معزول و ركنالدوله منصوب گرديد».

حيدرخان در تهران
حيدرخان در شعبان  0110وارد تهران شد .ابتدا در راهآهن تهران ـ شاهعبدالعظيم و پس
از آن در تجارتخانه روسى حمل و نقل ايران مشغول بهكار شد .و در اين مدت توانست
با صنعتگران و بسيارى از تجار آشنا شد و باب مراوده را باز كند.

سفر بهاروپا
در هنگام اشتغال در مفسسه روسى حمل و نقل ايران بهاروپا سـفر كـرد .بـراى تكميـل
رشته تحصيلى خود .و معرو است كه در اين سفر نحوه ساختن و بهكار بردن  01نوع
بم را فرا گرفت.

سوسیال دمکراسی و انقالب مشروطه

220

بم هايى كه در انقالب مشروطه بـر نـام و شـهرت او افـزوده و اركـان اسـتبداد را
بهلرزه در آورد.

بازگشت بهايران
ي سال بعد بهايران بازگشت و در كارخانه برق حاج حسين آقا اميناليـرب مشـغول
بهكار شد و توانست با طبقات مختلف مردم آشنا شده و باب تبليغ در مورد مشـروطه را
در ميان طبقات شروع كند.

اولين حركتها
پخش عكس مسيو نوز بلژيكى رئيس گمركات درلباس آخوندى ،بهانهاى بهدست معترضيــن
داد تـا عزل و بركنـارى او را بخواهند .بعد مسـئله عدالتخانه مطرح شـد .و مهـاجرت
علما بهقم پيش آمد .و بعد متحصن شدن طالب مدرسه سپهساالر درسفارت انگليس.
حيدرخان در اين موقع در مسجد سپهساالر مشغول سيمكشـى چـراغ بـرق بـود .بـا
تشويق طالب بهتحصن در سفارت موفق شد جريان تحصن را دامن بزند .و هنگامىكـه
مظفرالدين شـاه پـس از مراجعـت علمـاء از قـم دسـتخطى در بـاب مشـروطه داد .امـا
حيدرخان و كميتهاى كه او در آن عيويت داشت دستخ شـاه را كـافى نمـىدانسـتند.
پس حيدرخان تال كرد تا صدور فرمان مشروطيت مردم از بست خارج نشوند.

اولين حوزههاى سوسيال دمكراسى در تهران
با صدور فرمان مشروطه ،زمان انتخابـات مجلـس فـرا رسـيد .بـراى سـازماندهـى امـر
انتخابات تشكلى از نيروهاى انقالبى شكل گرفت .اين تشكل شامل دو حوزه بود:
 .0حوزه عمومى :كه متشكل بود از تجار و كسبه بازار
 .1حوزه خصوصى :كه  7نفر بودند و با حزب سوسيال دمكرات روسيه ارتباط داشتند.
همين حوزه خصوصى بود كه بهعنوان اولين حوزه سوسيال دمكرات تهـران پـس از
انتخابات مجلس و انحالل حوزه عمومى باقى ماند ،گسـتر يافـت و بـه شـعبه فرقـه
اجتماعيون ـ عاميون تبديل شد.
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تشكيل شعبه اجتماعيون ـ عاميون در تهران
حيدرخان در اين مورد چنين مىنويسد« :وكـال انتخـاب شـدند .رفتـه رفتـه انجمـنهـا
تشكيل شدند .ترتيبات سابقه بههم خورد و هر كـس در انجمنـى عيـويت پيـدا كـرد.
حوزه عمومى از هم پاشيد .پس از آن ما مانديم و همان  7نفر حوزه خصوصـى كـه بـا
فرقه اجتماعيون ـ عاميون كارگران روسيه نيز ارتباط داشتيم.
پس از آن به فرقه اجتماعيون ـ عاميون روسـيه اطـالع داده شـد كـه در تهـران فرقـه
اجتماعيون ـ عاميون تشكيل داده شده و هست .از آنجا بهشخص من نوشتند كه الزمـه
دستورالعمل را بهشعبه مسلمانها و ايرانىها در قفقاز داده شده است و شما شعبه را در
تهران افتتاح كرده معاو با آنها كار كنند چند نفر از وكال كه با فرقه اجتماعيون ـ عـاميون
مسلمانهاى قفقازيه ارتباط داشته با هم ارتباط پيدا كرده و معاو 0كار مىكرديم.

كميته انقالب
رهبران انقالب مشروطه كه ارزيابى درستى از محمدعلى شاه داشتند .مطمئن بودنـد كـه
شاه با اتكاءِ بهروسها و اشرا و فئودالها از مشروطه تمكين نخواهد كـرد و بـهزودى
بساط مشروطه را بر خواهد چيد .پس چاره كار را در تشكيل ي سازمان رهبرىكننـده
ديدند .بههمين منظور كميتهاى مخفى شكل گرفت كه بـهكميتـه انقـالب معـرو شـد.
كميته انقالب يكى از حوزههاى اجتماعيون ـ عاميون تهران بود.

اعضاءِ كميته انقالب
اين كميته مرك از هفده نفر بود:
 .0مل المتكلمين ،از ناطقين درجه اول تهران .1 ،سيدجمال واعظ ،از ناطقين درجـه
اول تهران .1 ،ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل ،روزنامـهنگـار .9 ،سـيد محمدرضـا مسـاوات،
روزنامهنگار .5 ،ميرزا علىاكبرخان دهخدا ،روزنامـهنگـار .1 ،سـيدعبدالرحيم خلخـالى،
 .1معاً بهمعناى همراه هم ،متحدا
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روزنامـهنـگار .7 ،تقـىزاده وكيل مجلـس .8 ،حكيـمالمـل  .1 ،سـيد جليـل اردبيلـى،
ينعلىخان نـواب .01 ،حاجــى

ليمانخـان .01 ،حسـ

 .01معاضدالسـلطنه .00 ،ميـرزا سـ
ميـرزا ابراهيـم آقـا .09 ،ميـرزا داوودخـان .05 ،اديـ الســلطنه .01 ،نصـرهالســلطنه و
 .07حيدرخان عمواوغلى

رابطين كميته
 .0ميرزا محمد نجات .1 ،حسين آقا پرويز و  .1ميرزا محسن نجمآبادى
رابطين كميته دستورات كميته را بهاطالع نيروها و انجمنها مىرساندند.

مؤسسين فرقه اجتماعيون ـ عاميون تهران
على آذرى دربارة اعياءِ فرقه چنين مىنويسد« :تا آنجا كه من تحقيق كردهام مفسسـين
حزب اجتماعيون ـ عاميون تهران  91نفر بودند كه بهحزب اجتماعيون ـ عاميون تبريز و
باكو و تفليس بستگى داشتند ».اما اسامى  19نفر را ذكر مىكند.
 .0سـيدجمـال واعظ .1 ،مـل المتكلميـن .1 ،جهانگيـر صـوراســرافيل .9 ،يحيـى
ميرزا اسـكندرى .5 ،حيدرخـان عمواوغلـى .1 ،ضيـاءالسـلطان (معرو بهچراغ برقى)،
 .7صـادق طاهبـاز .8 ،ميرزا محمدصادق طباطبايى .1 ،ميرزا محمـدعلىخـان تربيـت،
 .01حاجىخان خياط .00 ،ميرزا آقا (فرياد) مدير روزنامه عصر انقـالب .01 ،آقـا شـي
ابراهيم تبريزى ،نماينده مجلس .01 ،سليمان ميرزا ـ اسكندرى .09 ،ميرزا سليمانخان ميكـده،
 .05اسداهللخان كردستانى ،نماينده مجلس .01 ،ارباب كيخسـرو .07 ،شـريفالدولـه بنـىآدم،
 .08شـريفزاده تبـريـزى  .01سـيد محمدرضـا مسـاوات ،مديـر روزنـامـه مســاوات،
 .11سـيدجمالالدين قمـى مدعـىالعلوم تهـران .10 ،ميـرزا محمد نجـات .11 ،بـامداد،
 .11سيد كمرهاى .19 ،علىاكبر دهخدا

حوزه مخفى اجتماعيون ـ عاميون
حيدرخان در تقريراتش در مورد اعدام اتاب

چنين مىنويسد« :حوزه مخفى اجتمـاعيون
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ـ عاميون تهران كه مل المتكلمين و آقا سيدجمال واعـظ نيـز در آن عيـويت داشـتند.
اعدام اتاب را رأى داد و بهكميته مجرى اعدام اتاب فرستادند».
تقىزاده يكى از اعياءِ كميته انقـالب ،اعيـاءِ كميتـه انقـالب را مـورد تأييـد قـرار
مىدهد و حسين پرويز و ميرزا محمد خراسانى را اضافه مىكند و نصرهالسـلطنه را جـز
آن اعياءِ نمىداند» على آذرى نيز در كتاب قيام كلنل پسـيان نـام  11نفـر را بـهعنـوان
مفسسين فرقه اجتماعيون ـ عاميون تهران مىبرد.
با بررسى تقريرات ،حيدرخان ،تقىزاده و على آذرى مىتوان نظر رضـازاده ملـ را
پذيرفت كه كميته انقالب يكى از كميتههاى اجتماعيون ـ عاميون يا بـهقـول حيـدرخان
حوزه مخفى اجتماعيون ـ عاميون بوده است.

بمبى بر عليه انجمن ارتجاعى «خدمت»
اشرا و شاهزادگان كه با اولين ضربه انقالب تعادل خود را از دست داده بودند ،كمـى
بعد بهخود آمدند و بهتشكل نيروهاى خود در «انجمـن خـدمت» مشـغول شـدند .ايـن
انجمن با محمدعلى شاه ارتباط باطنى داشت .و هد آن نفوذ در تشكلهاى انقالبـى و
ضربه زدن بهانقالب بود .پس حوزه مخفى سوسيال دمكراتهاى تهـران كـه در ارتبـاط
با تنى چند از وكالى مجلس بود تصميم گرفـت بـا ضـربهاى ايـن تشـكل ارتجـاعى را
متالشى كند.
اولين بم توس چند فدايى كه از باكو آمده بودند (سوسيال دمكراتهـاى ايرانـى
مقيم قفقاز) در خانه وزير مخصوص انداخته شـد امـا كـارگر نيفتـاد و مسـتبدين متنبـه
نشدند .مأموريت بعدى را حيدرخان خود بهعهده گرفت .پس در ش  05جمادىاالول
 0115بم بزرگى را كـه خـود سـاخته بـود منفجـر كـرد كـه صـداى آن بـهروزنامـه
حبلالمتين هم رسيد .و از آن «بهعنوان واقعه عجي » ياد كرد .حيـدرخان در تقريـراتش
از انفجار بم در خانه عالءالدوله و تعقي او توسـ پاسـبانهـا مـىگويـد و ايـنكـه
چگونه در زير باران گلولهها مىگريزد و در پايان مىنويسد« :طـر عصـر كـه اجتمـاع
متفرق شد با حاجىخان خياط بهطر خيابان اللهزار آمديم كه ببينيم واقعه ديش چـه
تأثيراتى در افكار مردم داده است .بلى اين مسئله تأثيرات فوقالعاده در مردم داده اسـت،
حتى اروپايىهاى مقيم تهران ،نيز عقيده پيدا كرده مىگفتند كه ايران ديگـر ايـران سـابق

سوسیال دمکراسی و انقالب مشروطه

225

نيست ،ديگر ملت بهحقوق خود واقف شده ،حـق گرفتـه شـده از دولـت را بـهخـوبى
نگاهدارى خواهند كرد».

ترور اتابك ستون ارتجاع
محمدعلى شاه مصمم بود تا با دست اتاب آب از جوى رفته را بهجوى باز گردانـد .و
با كم سياستمدار كهنهكارى بساط مشروطه را برچيند .و اين توطئه بهدسـت روسهـا
و با رضايت انگليس صورت مىگرفت .پس اتاب از فرنگ فرا خوانده شد.

نخستين سؤقصد بهجان اتابك
اتاب از نظر نيروهاى انقالب مهره سوختهاى بود .انجمن تبريز از نخسـتين روز آمـدن
اتاب نسبت به آمدن اتاب هشدار داد.
فرقه اجتماعيون ـ عاميون تصميم گرفت كه خرمهره ارتجاع را از جلو پـاى انقـالب
بردارد .پس دستور ترور اتاب داده شد .اما با اشتباه مجاهدين قفقـازى اتابـ از مـرگ
جست و عباس آقا نامى به جاى او بهضرب گلوله كشته شد .اما اين ترور چشمان كـور
ارتجاع اتابكى را باز نكرد.

اولين حركت :مجاهدين انزلى
اتاب با كشتى زرهپو روس از درياى خزر گذشت و روز  11فروردين  0115بهبنـدر
انزلى رسيد اما مجاهدان انزلى از پياده شدن او جلوگيرى كردنـد و اتابـ مجبـور شـد
بهكشتى روسى باز گردد.

كابينه توطئه
اتاب با تلگرام مجلس و نظر مًبت آيتاهلل طباطبايى اجازه يافت از كشتى روسى پيـاده
شود و بهتهران بيايد .و در  11ربيعاالول  0115كابينه خود را بهمجلس معرفى كرد .و از
همان روز نخست توطئههايش را آغاز كرد.
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نخست بخشى از نمايندگان مجلس را فريفـت و يـا خريـد .تعـدادى از نماينـدگان
مجلس ،از مجلس كنـاره گرفتنـد .نخسـت سـعدالدوله و بعـد مشـارالمل و ديگـران.
سعدالدوله بهخاطر صدماتى كه بهخاطر انقالب متحمل شده بود مردم بهاو لق ابوالمله
(پدر ملت) را داده بودند.
بعد كـه داسـتان اصـالح قـانون اساسـى پـيش آمـد .اتابـ بـا تحريـ و تشـويق
شي فيلاهلل ،مشروعه را در مقابل مشروطه علم كـرد .حيـدرخان در خـاطراتش چنـين
مىنويسد« :ميرزا على اصغرخان اتاب كه محمدعلى ميرزا او را مخصوصاو بـراى انهـدام
اساس مشروطيت از فرنگ بهايران آورده بود 71 .نفر از وكالى پارلمان را با دادن پـول،
وعده وعيد طرفدار و حامى خود قرار داده و آنچه كه ميل داشت بهاكًريت آراءِ پيش برد.
خيانتهاى سابقه ميرزا على اصغرخان ابداو منظور نبوده ،مجدداو شروع بهخيانتهـاى
پىدرپى كـرده اتصـاالو بـدون آنـى اسـتراحت در كـار انهـدام مشـروطه بـود .چنانچـه
شي فيلاهلل مجتهد را نيز پول داده تحري كرده با جمعـى هواخواهـانش بـهحيـرت
عبدالعظيم فرستاد آن غائله را برپا نمود».
اما كار اتاب به همين خاتمه نيافت .بلكه براى آنكه كار مشروطه را يكسر كنـد بـه
تحري ياغيان و اشرار پرداخت .و چيزى نگذشت كه تلگرام اتاب بـهاقبـالالسـلطنه از
ياغيان ماكو برمال شد .از سراسر مملكت اعتراضها برعليه اتاب بلند شد .اما كارساز نبود.
سومين حركت :مذاكره
در يكى از جلسات سرى فرقه اجتماعيون ـ عاميون تصميم گرفته شـد كـه بـراى اتمـام
حجت با اتاب مذاكره شود صادق طاهباز عيو حزب مأمور اين كار شد.
پدر طاهباز اين مالقات تاريخى را (مالقات انقالب و ضدانقالب) را چنـين روايـت
مىكند« :صدراعظم از شنيدن نام نماينده حزب اجتماعيون ـ عاميون عصـبانى شـد و تـا
ظهر طاهباز در پشت در معطل مىشود .چند دقيقه بهظهر پيشخدمت پرده را باال مىزند
و بهطاهباز مىگويد بفرماييد.
طاهباز وارد اتاق مىشود و مىبيند سفره ناهار چيده شده است .همزمان ورود اتاب
چند تن از محارم او از درديگر وارد و پس از احوالپرسى كوتاه از طاهبـاز برسـر سـفره
مىنشينند كه اتاب او را پهلوى خود مىنشاند .نگـاههـاى اطرافيـان نسـبت بـه طاهبـاز
استهزاآميز بوده است .گويى براى تمسخر اين نماينده قبالو مذاكره و تبانى بهعمل آمده است.
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اتاب بشقابى جلو طاهباز مىگذارد و خود برايش برن مىكشد .صـادق از خـوردن
غذا امتناع مىكند و در گوشى چند كلمهاى با اتاب صحبت مىكند و بهوى مـىگويـد:
«من مأمورم عرض كنم كه شما هر چـه فرمـودهايـد عملـى نشـده .بعـد از آمـدن شـما
مملكـت يكپارچـه آتـش شــده اسـت .در عـراق (اراك) حــاج آقـا محسـن ،در شــيراز
قوامالمل  ،در قم متولى ،در ماكو اقبالالسلطنه ماكويى بهپشتگرمى شما به مال و جـان
و ناموس مردم تجاوز نموده و حيرت اشـر در عـوض جلـوگيرى آنهـا را تقويـت
مىكنيد .قبل از بازگشت شما بهايران ،هواخواهان شما مىگفتند :حيـرت اشـر كلـى
تغيير ماهيت دادهاند ولى افسوس ،عمليات شما مىرساند كه در ماهيت شما ابداو تغييرى
حاصل نشده است.
اتاب برافروخته مىشود و در عوض جواب مرغى را تشريح مىكنـد و يـ ران و
ي بالش را جلوى طاهباز مىگذارد .طاهباز مىگويد من براى سورچرانى نيامدهام .ايـن
پيغام ملت جواب دارد يا خير .اتاب جواب مىدهد .جواب شما با متالشى كـردن ايـن
مرغ تلويحا داده شد .و بـه عـالوه شـما حـق مداخلـه در ايـن امـور را نداريـد .طاهبـاز
مىگويد :من يكى از افراد ايـن مملكـتم و مشـروطيت و قـوانين آن اجـازه مداخلـه را
مىدهد وانگهى من از طر جمعيتى آمدهام و عقايد آنها را ابـالغ كـردم .بهتـر اسـت
استعفا بدهيد .هم خودتان و هم مردم را راحت كنيد.
اتاب جواب مىدهد :گفتم شما هنوز دهنتان بوى شـير مـىدهـد .اتابـ از كًـرت
عصبانيت سبيلهاى خود را مىجويده است.
طاهباز مىگويد :اجازه مىفرماييد و سپس بلند مىشود .در حـين خـروج ،اتابـ و
جمعيت سر سفره با صداى بلند قاه قاه مىخندند .طاهباز هـم بلنـد مـىگويـد :بـهشـما
خواهند فهماند كه ما حق مداخله داريم .تأمل كنيد.

يك مقايسه تاريخى
براى اينكه به برخورد شجاعانه طاهباز نماينده حزب اجتمـاعيون ـ عـاميون بـا اتابـ ،
سـتون قدرتمنـد خيمه اسـتبداد پـى ببريم .الزم اسـت به مالقـات سـعدالدوله با اتاب
نگاه كنيم.
پس از شروع توطئههاى اتاب  ،سعدالدوله بهگردن گرفت كه به خانۀ اتاب رفتـه و
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را از شـيراز ،اراك ،قـم و

بر داشتن قوام و حاجى آقامحسن و متولىباشى و پالكونيـ
ساوه بطلبد و پافشارى نموده نتيجه بهدست آورد»
رفتن سعدالدوله (ابوالمله) بهخانه اتاب همان و كناره گرفتن او از مجلس همان.

سعدالدوله كه بود
سعدالدوله در دوران خودكامگى به هوادارى از مشروطه برخاست .از وزارت بركنار شد
و با رن و خوارى بسيار به يزد رانده شد .در زمان مشـروطه مـردم ارجشـناس او را بـا
شـكوه بسـيار بـه تهران آوردنـد .بـر صندلى مجلـس نشـاندند و بـهاو لق پـدر ملت
(ابوالمله) را دادند.

تصميم نهايى فرقه :اعدام اتابك
توطئه هاى مسـتمر اتابـ و سرسـختى او در ادامـه راه ،فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون را
واداشت كه تصميم آخر را بگيرد .حيدرخان چنين مىنويسد« :حوزه مخفى اجتمـاعيون
ـ عاميون تهران كه مل المتكلمين و آقاسـيدجمال واعـظ نيـز در آن عيـويت داشـتند
اعدام اتاب را رأى داده بهكميته مجرى حكم اتاب فرستادند».

عباس آقا ،فدايى ملت
تصميم كميته اجرائيه بهتيمهاى عملياتى ابالغ شد .تيم عملياتى موسوم بههيئت مدهشـه
بود .سه تيم عملياتى چهار نفره تحت رياست حيدرخان عمواوغلى مأمور اين كار شدند.
تيمهاى عملياتى در مورد سالح بحث كردند و بدين نتيجه رسيدند كه عمليات بايـد
با رولور صورت بگيرد .پس بهنام فرد عملكننده قرعه كشيده شد ،قرعه بهنام عباس آقـا
درآمد .دو نفر هم براى محافظت از او قرار داده شدند.

عباس آقا و اتابك
عباس آقا صرا كه جلو تيمچه عالءالدوله دكـان صـرافى داشـت سـه نامـه بـهاتابـ
نوشت .در اين سه نامه با اتاب اتمام حجت شد و به او ده روز فرصت داده شد.
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نامه اول
جمادىاالول  0115بهآقا ميرزا على اصغرخان اتابـ  :بنـده مـأمورم كـه رسـماو شـما را
بياگاهانم كه حركاتتان منافى است با آنچه كـه در مجلـس مقـدس شـوراى ملـى وعـده
نموده بوديد .مجاهدين غيور ملت واقفند از سير شما درخطوط باطله .و بعض مسندات
هم بهدست آوردهاند متنبها بهشما مىگويم كه ترك دو رويـى نمـوده بـه مواعيـدى كـه
درمجلس مقدس كردهايد وفا نماييد تا جبران خيانتهاى سى ساله شما را بنمايد.
راقم .ع .س

نامه دوم
جمادىالًانى  ،0115آقا ميـرزا علـى اصـغرخان اتابـ  :در همـين تـاري مـاه گذشـته.
برحس ماهيت خود شما را آگاه نمودم كه از خر شيطان پايين آمـده دورويـى را كنـار
گذارده ،ترك عادات ديرينۀ ايران ويران كن خود را گفته ،بـا مجلـس مقـدس همراهـى
نماييد .سلوك سى ساله شما به ملـ و ملـت هنـوز از نظـر آحـاد مجسـم اسـت .ابـد وا
فرامو نكردهاند .دستبردهاى شما را در قتل ناصرالدين شاه بربيتالمال مسـلمين ،را از
ياد نبردهاند ايران فروشىها شما را در مسئله استقراض و امتيازاتى كه بهخارجه دادهايـد،
براى جبران سيأت سالغۀ خود خوب است عمر خـويش را دراز نمـوده ،دورنگـى را از
خود دور داريد و با مجلس مقدس و مشروطيت سلطنت همراه شويد و اين نكته را هم
بدانيد كه ملت قادر است شما و امًال شما را بهسزاى خود برساند.
راقم ع.س

نامه سوم
 01رج  0115بهآقا ميرزا على اصغر اتاب  .ايـن آخـرين خطـى اسـت كـه برحسـ
تكليف و مأموريت خود ،محض اتمام حجت بهشما مىنويسم ،برخى مسندات صحيحه
در خيانتهاى جديد شما بهمل و ملت و خال مشروطيت بهانجمن سرى مجاهدين
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رسيده و فتواى قتل شما رسماو صادر شده ،محض اينكه بدانيد ايـن سـخنان بـىمأخـذ
نيست سواد رُقعهيـى كـه بـهارفـعالدولـه در اسـالمبول نوشـته و مسـوره تلگرافـى كـه
بهاقبالالسلطنه زدهايد فرستادم و مطلع باشيد كه از مجالس سـرى كـه سـه شـ قبـل و
ديش داشته و مصلحتگذارىهايى كه كردهايد واقفيم .سخنانى كـه در بيكـار سـاختن
مجلس مقدس بهپادشاه جوان و سادهلوح مىگوييد بر مـا پوشـيده نيسـت .لـذا شـما را
اعالم مىنماييم كه در عرض  01روز اصالح مفاسدى كه خود بانى آن شدهايـد بنماييـد
و بهتقصيرات خود اعالنيه در مجلس مقدس اعترا و توبه نماييد ور نه حتما بهسـزاى
خود خواهيد رسيد و پشيمانى را سودى نخواهد داد.
راقم ،عباس

اما اين نامهها در مغز گچى و استبدادى اتاب كـارگر نيفتـاد .مـردى كـه در تمـامى
دوران زندگىا بهاستبداد خو كرده بود صداى ملت را باور نداشـت .و هنگـامى بـاور
كرد كه صداى ملت از دهان رولور عباس آقا مغز او را متالشى كرد.

آخرين اولتيماتوم :خرفتى استبداد
بـهاتابـ

 01روز فرصـت داد 11 ،رجـ

 0115آخـرين

عباس آقا در آخرين نامـها
فرصت اتاب بود.
فرقه اجتماعيون ـ عاميون سعى كرد در حركتى ديگر فرصـت  01روزه را بـهاتابـ
گوشزد كند تا شايد اتاب متوجه جدى بـودن قيـايا شـود .امـا اتابـ دچـار بيمـارى
خرفتى تاريخى استبداد شده بود .كسروى اين حركت را چنين روايت مىكنـد« :روز 00
رج  0115در انجمن آذربايجان شور و جنبش ديگرى بود .از اروميه تلگرافى رسـيده
بود مردم از دست اشرار تحري شـده توسـ اتابـ تظلـمخـواهى كـرده و جمعيـت
بهسمت مجلس حركت كرد .پن تن برگزيده شوند تا با مجلسيان گفتگو كننـد .صـادق
طاهباز يكى از اين پن تن بود .همو كه پيغام فرقه را بهاتاب داده بـود .و اتابـ گفتـه
بود دهان شما بوى شير مىدهد .طاهباز در گفتگو با وزير علـوم كابينـه اتابـ حـاجى
مخبرالسلطنه مهلتى  01روزه بهكابينه داد اما اين اولتيماتوم نيز كارساز نبود.
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تأمل كنيد آقايان!
در شـميران ،امـا

عباس آقا و همراهانش دو بار بهقيطريه رفتند ،بهعمارت ييالقى اتابـ
كار انجام نشد.
 10رج اتاب بهپارلمان رفت .حيدرخان ،عباس آقا ،ميرزا علـىاكبـر ،حسـن آقـا
برادر عباس آقا راهى مجلس شدند.
اتاب در عوض تنظيم ادارات و رفع اغتشا واليات با نامهاى به محمدعلى شـاه و
دستخ شاه بهمجلس آمد .تا با عوامفريبى سادهلوحان مجلس را بفريبد.
اما براى مردم و نمايندگان راستين مردم كه در فرقه اجتماعيون ـ عاميون گـرد آمـده
بودند كار از اين عوامفريبىها گذشته بود.
دو ساعت و نيم از ش گذشته بود كه اتاب با سيد عبداهلل مجتهد از مجلس بيـرون
آمدند .سيدى براى تظلم سيد عبداهلل را نگاه داشت اتاب از سيد پيشى گرفـت .عبـاس
آقا به جلو رفت و با سه گلولـه كـار اتابـ را تمـام كـرد .نگهبانـان مجلـس بـه مقابلـه
برخاستند و عباس آقا كه احتمال دستگيرى مىداد با گلولهاى بهزندگى خود خاتمـه داد.
از جي عبـاس آقـا ،پلـيس كـارتى بـدين ميـمون بيـرون آورد« :عبـاس آقـا صـرا
آذربايجانى ،عيو انجمن ،نمره  ،90فدايى ملت»

تيم ترور
 .0عباس آقا .1 ،حيدرخان .1 ،ميرزا علىاكبر .9 ،حسن آقا ،برادر عباس آقا و  .5صادق طاهباز

اثرات ترور اتابك
جنازه عباس آقا را بهحياط بهارستان آوردند و بهروى خاك انداختند .بعد از گذشت دو
روز بعيى از بازاريان خواستند كه جنازه را بهخاك بسپارند شهربانى نپـذيرفت و خـود
شبانه آنرا با خوارى بسيار بهخاك سپرد .ابتدا با همان لبـاس در گـودالى انداختنـد .امـا
بعد از ترس آزادیخواهان بيرون آوردند و كفن كردند.
بهدستور شاه ميرزا صادق طاهباز شاگرد عباس آقا و عدهاى ديگر را گرفتند.
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سه روز گذشت .و روزنامه روحالقدس زبان باز كرد بهبدگويى اتابـ و از رفتـارى
كه با جنازه عباس آقا شده بود از سوى ديگر انجمن آذربايجانيان و فرقه اجتمـاعيون در
صدد خالصى بازداشتشدگان بر آمدند.
قاضى ارداقى و بردار ميرزا على اكبر توفيق يافتند تا گـور عبـاس آقـا را بيابنـد و
گور را مرمت كنند 18 .رج روز هفتم مرگ عباس آقا جمعيت فراوانى بر سر گـور او
گرد آمدند و مل المتكلمين يكى از مهي ترين خطابههاى دوره انقالب را ايـراد كـرد و
بهدنبال آن سيد جمالالدين واعظ سخن راند و فرياد زنده باد مشروطه مرگ بر اسـتبداد
 51111نفر در فياى تهران بلكه ايران طنينانداز شد.

ترور محمدعلى شاه توسط فرقه
پس از ترور انقالبى اتاب توس فدايى ملت و عيو حزب اجتماعيون ـ عاميون عباس
آقا ،محمدعلى شاه و اشرا پوسيده قاجار بهخود نيامدند و بعد از مدتى مرعوب شـدن
توطئههاى خود را بر عليه انقـالب شـروع كردنـد .پـس آزادیخواهـان الزم ديدنـد بـا
محمدعلى شاه همچون اتاب اتمام حجت كنند.
هفتهنامه روحالقدس طى مقالـۀ مفصـلى سـعى كـرد محمـدعلى شـاه را از خـواب
استبدادىا بيدار كند .اما او در سودايى ديگر بود.
فرقه اجتماعيون ـ عاميون طى اطالعيهاى كه در هفتگى مساوات منتشـر شـد ضـمن
خواستن كم از آزادیخواهان سراسر دنيا عزم خود را براى بركندن ريشه استبداد اعالم كرد.

اعالميه فرقه
بهعموم فرقههاى حريتپرست روسيه و عًمانى و ساير ملل
رفقا! دوستان! در اعال درجه اندوه و نااميدى شما را خبر مىدهـيم و از يـ واقعـۀ
ماللتانگيز مستحير مىداريم:
طفل مشروطيت ايران كه بهمجاهدت حريتپرورانۀ فداييان تازه قدم بهعرصۀ وجـود
گذاشته بهواسطۀ حركات وحشيانۀ مستبدين ايران در هالكت و خطر است.
گرچه حكومت مستبدة ايران در مقابل فرقه مجاهدين ناچيز و ضـعيف اسـت ولـى
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چه بايد كرد كه اينـان بـراى مغلوبيـت و شكسـت فقـرا و ضـعفاى مشـروطهخـواه بـا
حكومتهاى ظالمه همجوار همدست شده و از آنان معاونت و كم مىخواهد.
همانطور كه در زمان شور ملى فرانسـه حكومـت مسـتبدة همسـايه بـهحمايـت
مستبدين فرانسه برخاستند ،بهعينه همان نقش در ايران فراهم و براى جلوگيرى و افنـاى
مشروطهخواهان و آزادىطلبان از دولتين روس و عًمانى مدد مىطلبد و دست بـهيكـى
كرده در برهم زدن اين اساس مقدس سعى دارند.
برادران و رفقاى آزادیخواه! چنانچه حكومتهـاى ظالمـه بـراى اسـتحكام اساسـى
منحوسه استبداد و مكيدن خون ابدان فقرا و ضعفا دسـت بـهدسـت داده و بـهيكـديگر
كم و همراهى مىنمايند ،چه مىشود (كه) مـا فرقـههـاى حريـتپرسـت و ضـعفاى
نوعخواه هم متحد شده دست بهدست هم داده براى كندن ريشه استبداد برطر نمودن
خونخواران قيام و اقدام نماييم.
محض اينكه عرايض خالصانه وجود خارجى پيدا نمايد ،مـا اجتمـاعيون ـ عـاميون
ايران بهجميع فرق نوعپرست روس و عًمانى و ساير ملل عالم متوجه شده ،بهنام نـامى
انسانيت و نوعخواهى و هممسلكى تمنا مىنماييم كه در اين انقالب ملـى از معاونـت و
همراهى ميايقه ننموده ،بهحكومتهاى مستبده همجـوار مـا اخطـار نمـوده و مـا را از
تعرض آنان آسوده نمايند.
در پيشگاه مقدس ايران ايستاده بهصداى بلند فرياد مىكنيم:
زنده باد عموم فرقههاى نوعپرست آزادىطلب
پاينده باد مشروطه و مشروطهخواهان
نابود باد استبداد و استبداديان
از طرف فرقه اجتماعيون ـ عاميون ايران
 20ذىالقعده 1320

فراماسونى شدن محمدعلى شاه
محمدعلى شاه بازى جديدى را آغاز كرد .هزار مًقال طـال بـهعبـاس قلـىخـان رئـيس
مجمع آدميت داد و آدم شد( ،بهعيويت فرقه در آمد).
محمدعلى شاه و اعوان و انصار او مىپنداشتند كـه سـر سلسـلهجنبـان مشـروطه
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عباس قلىخان و ياران او است .پس عيويت در مجمع آدميت مـىتوانسـت او را نـزد
مردم و آزادیخواهان ،مشروطهخواه و طرفدار آزادى نشان دهد.
عباس قلىخان نيز پس از ورود محمـدعلى شـاه بـهجمعيـت آدميـت طـى نامـهاى
بهتمامى طرفداران خود دستور داد تا از محمدعلى شاه حمايت كنند.
اين خدعه محمدعلى شاه و فري مـردم ،توسـ فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون طـى
مقالهاى در هفتهنامه مساوات بهمديريت محمدرضـا شـيرازى و عبـدالرحيم خلخـالى از
اعياءِ فرقه برمال شد .اما محمدعلى شاه حاضر نبود تن بهخواست مردم بدهد.

صدور حكم اعدام محمدعلى شاه
فرقه اجتماعيون ـ عاميون همچنانكه دراعالميه  18ذيقعده خود گفته بود «براى كنـدن ريشـۀ
استبداد و برطر نمودن خونخواران قيام» كـرده اسـت .طـى جلسـهاى در  01ذيحجـه
 0115تصميم گرفت كه براى نجات ملت و سعادت امت و حفـظ آزادى و مشـروطيت
محمدعلى شاه را از ميان بر دارد و كشور را از لوث وجود ناپاك او پاك گرداند.
حيدرخان عمواوغلى رئيس كميته اجرائيه مأمور شد اين امر مهم را كه حيات ي ملـت
در گرو آن بود بهعهده بگيرد .احمد كسروى در كتاب نامدار چنين روايت مـىكنـد:
«روز هشتم اسفند ( 15محرم  )0111محمدعلى ميرزا براى گرد  ،آهنگ دوشان تپه را
داشت .و چون با شكوه و دبدبه از دربار بيرون آمـد يـ كالسـكه دودى (اتومبيـل) از
جلو و ي كالسكه شش اسبه پادشاهى در پشت سر و غالمان كشي خانه بـا اميربهـادر
در پيرامون روانه گرديدند .با اين شكوه و آرايش كه مىرفتند چون خيابان باغ وحش را
بهپايان رسانيده ،خواستند بهخيابان ظلالسلطان بپيچند .در همان جا نـارنجكى بـهزمـين
خورد و با ي آواى سختى تركيد ،دو تن كشته و چند تن زخـم يافتنـد و شيشـههـاى
اتومبيل خرد گرديد ،هنوز آواى آن پريده نشده ،نارنج ديگرى چند گام دورتر تركيـد
كه باز چند تن كشته شده و چند تن زخم يافتند .شاه شاه در كالسكه شش اسبه مىبـود
گزندى بهاو نرسيد».
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انفجار بمب در خانه وزير مخصوص
روز بعد از ترور محمدعلى شاه در منزل وزير مخصوص هنگام حمـل زبالـه نـارنجكى
منفجر شد جستجو كه مىكنند نارنج ديگرى مىيابند .كه بهنظميه و از آنجـا بـهنـزد
شاه مىبرند.

جستجوى نظميه
شهربانى از همان روز ترور بهجستجو پرداخت .خانهاى را كه از آنجا نارنج انداختـه
شده بود جستجو كردند ،كسى را نيافتند االافزار نارنج سازى و ي ريش مصنوعى.
دو سه روز بعد چهار آذربايجانى را كه در حال خروج از عبدالعظيم بودنـد دسـتگير
كردند :مشهدى محمد ،مشهدى عبداله ،اكبر (هر سه از مردم اسـكو بودنـد) و زينـال از
مردم قرهباغ.
فشار شهربانى و انكار دستگيرشدگان و پافشارى انجمنها بهعلنـى بـودن بازپرسـى
دستگيرشدگان منجر بهآزادى آنها شد.
اما نظميه و محمدعلى شاه دستبردار نبودند .در نيمـه دوم فـروردين دسـتگيرىهـا
ادامه يافت و حيدرخان ،ميراسماعيل قفقازى ،ضياءالسلطان چراغ برقى ،موسى زرگـر را
دستگير كردند و در شهربانى بهزنجير كشيدند.
خبر دستگيرى اين چهار تن چون پراكنده شد .انجمنها بار ديگر بهخـرو آمدنـد.
و اعتراض كردند بهزير پا گذاشتن اصـولى از قـانون اساسـى درمـورد دستگيرشـدگان.
مجلس از وزيران چگونگى دستگيرى را سفال كرد .وزرا بىاطالع بودنـد .شـاه شخصـاو
حكمران تهران دستور داده بود .مجلس ايراد گرفت .و وزرا بهمحمدعلى شاه فشار آوردند.
ي هفته بدين منوال گذشت .و چون نظميه از بازپرسى دستگيرشدگان بهجـايى نرسـيد.
محمدعلى شاه مجبور شد دستور آزادى دستگيرشدگان را بدهد ( 9ربيعالًـانى  )0111و
حكمران تهران و رئيس شهربانى بهگناه نقض قانون اساسى بهعدليه خواسته شدند.
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عاملين ترور
را

كسروى چنين روايت مىكند« :نقشه اينكار را حيدرخان عمواوغلى كشـيده و بمـ
نيز او ساخته بوده و بم اندازان همان چهار تن:
 .0مشهدى محمد معرو بهمشهدى محمد عمـواوغلى عيـو هيئـت رئيسـۀ فرقـه
اجتماعيون ـ عاميون ايران در باكو .1 ،مشهدى عبـداهلل .1 ،اكبـر .9 ،زينـال بـودهانـد ،و
همانا اينان را بهتهران كميته فرقۀ اجتماعيون ـ عاميون ايران در باكو فرستاده بوده اسـت.
اين نمونه ديگرى از ايـن كارهـاى حيـدر عمـواوغلى اسـت و مـىرسـاند كـه او يـ
شورشخواه (انقالبى) راست و شايانى مىبوده و بهكارهاى بـزرگ مـىكوشـيده .پـس از
كشتن اتاب اين دومين شاهكار او مىبود كه اگر پيشرفتى هر آينه نتيجههاى بزرگـى را
در پــى داشــتى .ايــن بم ـ اگــر محمــدعلى ميــرزا را از ميــان بــرده بــودى ،جنــبش
مشروطهخواهى ايران رنگ ديگرى بهخود گرفتى».

گروه ضربت و ترور دوباره محمدعلى شاه
بعد از كودتاى محمدعلى شاه و بهتوپ بستن مجلس ،حيدرخان از تهران گريخت و بـه
بادكوبه رفت .پس براى جمعآورى دوباره نيروها و ارتباط آنها با انقالبيون ايرانى مقيم
قفقاز ،پدر ميرزا علىاكبر افشـار را بـهتهـران فرسـتاد كـه از سـوى حكومـت تهـران
ناشناخته بود.
ميرزا علـى اكبـر در مـدت چنـد مـاه توانسـت تشـكيالت اجتمـاعيون ـ عـاميون را
سازماندهى مىكند .و بههمراه ميرزا قاسمخان صوراسرافيل كه از اعياءِ فرقه بود گـروه
ضربت را سازماندهى كرده و برنامۀ ترور محمدعلى شاه را در دستور كار قرار بدهد.
ميرزا علىاكبر افشار با تهيه ي كالسكه مجلل ،كالسكهچـى يكـى از كاركنـان مهـم
دربار شد و با آجودان او رابطه تنگانگى برقرار كرد .تا از نزدي بتواند ترور محمـدعلى
شاه را سازماندهى كند.
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شكست عمليات
فردى بهنام نورالدين كه با گروه ضربت ارتباط داشت .درسـت قبـل از عمليـات دسـت
بهافشاءِ عمليات زد .اما پـيش از آنكـه شـهربانى بتوانـد بـهگـروه ضـربت برسـد پـدر
حيدرخان توسـ آجـودان فـرد دربـارى از لـو رفـتن عمليـات تـرور آگـاه شـد .و او
صوراسرافيل را مطلع كرد .تا اسناد حزبى را از بين ببرد و چيزى بهدست پليس نيفتـد .و
خود نيز بهموقع خود را بهانزلى و از آنجا بهبادكوبه رساند.

كمك قفقاز بهايران
حيدرخان براى گرفتن كم بهبادكوبه و شهرهاى ديگر قفقاز مـىرود .و در ايـن سـفر
موفق مىشود فرقههاى «هقاپو خاكان داشناكيون ارمنستان و ايـران» را متقاعـد كنـد كـه
بهانقالبيون ايران كم كنند.
پس فرقۀ اجتماعيون ـ عاميون طى نامهاى بهفرقه داشناك در ايران ،نحوه اسـتفاده از
تفنگهاى ارسالى را مىدهد.

فرقۀ محترم داشناكيون ايران
از قرار معلوم تفنگها كه از بادكوبه بهتوس فرقه داشـناكيون فرسـتاده شـده بـهآسـتارا
رسيده است .و امروز اهميت موقع آستارا خيلى اسـت و محتـاج قـوه اسـت .از طـر
كميته قرار شد كه همان تفنگها در آستارا باشد .از كسان شما كه به رشت خواهند آمـد
بنويسـيد تا بـه آسـتارا بروند و با همـان اسـلحه كار بكنند .و دراين خصوص موافقـت
شما را منتظريم.
فرقه اجتماعيون ـ عاميون ايران

بمب انقالب ،مرگ ارتجاع
پس از بمباران مجلس توس محمدعلى شاه در سال  0111حيدرخان بـه تبريـز آمـد .و
رهبرى فرقه اجتماعيون ـ عاميون تبريز را بهعهده گرفت .و در جنگ رهائىبخش تبريـز
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دو بهدو ستارخان شركت كرد بهطورى كه ستارخان مىگفـت .هرچـه حيـدرخان
بگويد همان است.
در اين هنگام تبريز از همه سو در محاصره نيروهاى دولتى و اشرار بود.
عينالدوله راه تهران را بسته بود .و شجاعنظام راه جلفا را بسته بود .و رحيمخان نيز
در سويى ديگر بهقتل و غارت مردم مشغول بود.
از همه مهمتر راه جلفا بود .نزدي ترين راه بازرگانى ميان اروپا و آذربايجـان .بسـته
بودن اين راه جدا از آنكه زيان بزرگى بهكارهاى بازرگانى بود ،قنـد و شـكر و نفـت و
كبريت نيز از همين راه مىرسيد و از آن گذشته جنگجويان گرجى و قفقـازى و اعيـاءِ
فرقه اجتماعيون ـ عاميون در قفقاز ،از اين راه كم مادى و جنگى بهتبريز مىكردند.
اضافه بر تمامى اينها شجاعنظام مـزاحم بازرگانـان انگليسـى و اتريشـى نيـز بـود.
روسها نيز بسته شدن اين راه را بهانه دخالتهاى خود قرار مىدادند.
پس بايد اين راه با اين درجه اهميت گشوده مىشد .اما چگونه؟ تبريـز در محاصـره
بود .با كدام نيرو بايد اين راه گشوده مىشد.
در همين اوضاع مُهر سيفالسـادات از سـيدهاى بـهنـام و تـوانگر دوچـى ،دوسـت
نزدي شجاعنظام توس مجاهدى بهنام حسن بـهدسـت حيـدرخان رسـيد .حيـدرخان
بالفاصله دست بهكار شد .بم مهيبى ساخت و همراه با نامـهاى ممهـور شـده بـهمُهـر
سيفالسادات براى شجاعنظام فرستاد بسته را ميرزا اسماعيل نويرى از مجاهدين قفقـاز
بهاداره پست برد.
بسته روز ي شنبه  5آبان  0111بـهدسـت شـجاعنظـام رسـيد .بسـته گشـوده شـد.
شجاعنظام و پسر شجاعالشكر و عدهاى ديگر از نزديكان آنها كشته شدند.

آزاد كردن خوى توسط فرقه
خوى از شهرهايى بود كه مستبدين در آنجا نيروى بسيارى داشتند .فرقـه اجتمـاعيون ـ
نوراهللخان كه از طر فرقه اجتماعيون ـ

عاميون تصميم گرفت خوى را آزاد كند .ميرزا
عاميون ايران در باكو فرستاده شده بود جريان آزادسازى خوى را چنين روايت مىكنـد:
«كميته اجتماعيون و انجمن ايرانيان در باكو بهاين شدند كه خوى را بگشايند .و مـرا بـا
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ابراهيم آقا براى اينكار برگزيدند .من با دستور كميتـه از بـاكو روانـه گرديـد .بـهجلفـا
رسيد .ابراهيم آقا با دستهاى در علمدار نشسته از ترس يكانيان كه در سر راه مـىبودنـد
پيش رفتن نمىيارستند ،قوچعلىخان يكانى با برادرانش بخشعلىخان ،شيرعلىخان مـن
با ايشان بهگفتگو پرداختم و هر سه را هوادار آزادى گردانيدم.
من با قوچعلىخان ،خليلخان هرزندى و مشهدى اسماعيل گرگـرى و عبـاسخـان
علمدارى كه هر كدام بيست و سى تن گرد سر مىداشتند .به ايـواغلى تاختـه بـا انـدك
جنگى آنجا را بهدست آوريم بخشعلىخان را با دويست تن در سر راه ،يـ فرسـخى
خوى بهپاسبانى گذارده بودم .ي دسته  0111تن كمابيش از خوى بر سـر او آمدنـد و
جنگ سختى در آنجا ر داد ،بخشعلىخان دليرانه ايستادگى نمود .از اين سوى كمـ
برايش فرستاديم .در نتيجه دشمن شكست يافتـه پـس نشسـت ...شـبانه آهنـگ خـوى
كرديم ...از ديوار دژ كه بلند مىبود باال رفته بهيكبـاره هيـاهو بلنـد كـرديم بـدين سـان
بهشهر ريخته آنجا را بهدست گرفتيم .امير امجد با ي پيراهن و زيرشلوارى از سـورا
ديوار خود را بيرون انداخته گريخته بود.

حيدرخان در مرند و خوى
با آزاد شدن مرند حيدرخان بهمرند رفت و اوضـاع و احـوال مرنـد را سـامان داد .بعـد
راهى خوى شد كه بهتازگى آزاد شده بود .حيدرخان ابتدا نظم و آرامش را بـهشـهر بـاز
گرداند و سپس سه اداره مهم در شهر برپا كرد ،عدليه ،ماليه و نظميه.
بعد انجمنى بهرياست حاجى على اصغر آقا برپا كرد و با تشويق ميرزا حسن رشديه
دبستانى بهنام خيريه براى كودكان بنياد نهـاد .و ميـرزا آقاخـان مرنـدى را وا داشـت تـا
روزنامه مكافات را بهعنوان ارگان مجاهدان پديد آورد.
مدير روزنامه مكافات از نقش حيدرخان چنين ياد مىكند« :اميـر حشـمت بـا حكـم
انجمن ايالتى و سردار ملى بهحكمرانى خوى آمد .عمواوغلى حكومت را بهاو سـپرد .و
خويشتن بيشتر روزها را در كشمكش بدخواهان و همۀ روزها را در تجهيز سپاه تمهيـد
كار مىكوشيد .شبى را بدخواهان خوى بهسپاهيان مـاكو وعـده داده بودنـد كـه اگـر دژ
خوى را زير هجوم و محاصره بگيرند آنان نيز از درون سر برآورده و كار آزادیخواهان
را در آن شهر بهپايان خواهند رسانيد.
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و ماكوييان نيز نردبانها آورده بودند كـه از بـاره دژ فـراز آينـد .در جلـو پافشـارى
عمواوغلى و مجاهدين با دادن تلفات نـاگزير از هزيمـت شـدند .در ايـن جنـگ گـروه
زيادى از فـداي يان ارامنـه و مجاهـدين كشـته شـد .چنانكـه اگـر پافشـارى و مردانگـى
عمواوغلى نبود دژ خوى بهدست حملهوران افتاده بود».

حيدرخان مخترع اسب جهنمى
خوى در محاصره كردان طرفدار استبداد بود .و از هر سوى بهشهر هجـوم مـىآوردنـد.
الزم بود كه طى اقدامى عاجل روحيه مردم تقويت شود .و در دل كردان مهاجم رعُ و
وحشت حكمفرما شود .پس حيدرخان بهفكر ساختن بمـ جهنمـى افتـاد .حيـدرخان
خود داستان را چنين روايت مىكند« :روزى در خوى سخت پريشان حال بودم زيرا كـه
اكراد اطرا شهر را فرا گرفته بودند .و مردم در نهايت نگرانى روزگار بهسر مـىبردنـد.
براى آنكه ساعتى خود را از دست افكار پريشـان برهـانم .از اتـاق خـود بيـرون آمـده
مشغول قدم زدن شدم تا رسيدم جلو طويله .با خـودم گفـتم خـوب اسـت بـهاسـ هـا
سركشى كنم .در در سكوى طويله زينهايى ديدم كـه روى هـم چيـده بودنـد .در بـين
زينها زينى ديدم طاليى كه بلندتر از زينهاى ديگر بود .فوراو چيزى بـهخـاطرم رسـيد.
مهتر را گفتم كه زين را بهاتاق من ببر .پس از چند دقيقه بهاتـاق رفتـه زيـن را بـهدقـت
معاينه كردم .ديدم با نهايت آسانى مى تـوان بمبـى در زيـر قلتـاق آن پنهـان كـرد .فـور وا
مشغول انجام دادن مقصود شـدم .و بـهزودى كـار انجـام پـذيرفت .و زيـن را برداشـته
بهطويله بردم و بهآرامى روى يكى از اس ها گذاشتم .و به يكى از كسان خود گفتم اين
اس را بهبهانۀ آب دادن بيرون ببريد .و لجام از سـر بگيريـد .آنگـاه دو سـه شـالق
بزنيد تا بهطر سواران اكراد برود .و خودم نيز با چند نفر از ياران باالى پشتبام رفتـه
مشغول تماشا بوديم .ديدم مأمور خدمت خود را بهخـوبى انجـام داد و اسـ بـهسـوى
سواران اكراد بهتاخت آمد.
چون اكراد اس بىصاحبى را ديدند كه بهطر ايشان بهتاخت مىآيد .از هر طـر
بهسوى اس حملـهور شـده و در گـرد وى پـره زدنـد .و بـاالخره اسـ را گرفتنـد و
خواستند كه سوار شوند .ناگاه در اثر فشار بمـ تركيـد و چنـد نفـر از اكـراد كشـته و
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و وحشت شده بودند كـه

حيدرخان و متحد كردن سران
نقش حيدرخان در جنگها و سازماندهى شهرها در آذربايجـان تعيـينكننـده بـود .امـا
حيدرخان بر ي نكته مهم واقف بود ،محدود شدن مشروطه در آذربايجان يعنـى مـرگ
مشروطه .پس در صدد ارتباط با ديگر مشروطهخواهان بر آمد.
حيدرخان در تماس با مشروطهخواهان گيالن از آمادگى آنان براى فتح تهـران آگـاه
شد .پس الزم بود كه سران بختيارى نيز بهسوى تهران حركـت كننـد .بـههمـين خـاطر
بهاصفهان رفت.
حيدرخان بههمراه ميرزا ابراهيمخان معرو بهسفارتى در منـزل ميـرزا حسـينخـان
امين دفتر معرو بهمو سفيد منزل كردند .و پس از چند روز مذاكره با سـران بختيـارى
بهتهران باز گشتند .نتيجه اين سفر آشتى كردن صمصامالسـلطنه و ضـرغامالسـلطنه بـود
پس از سالها رنجش و كدورت ...و مقدمات حمله بهاصفهان آماده شد.

حيدرخان در حزب دمكرات ايران
تهران فتح شد .و محمدعلى شاه ديروز و محمدعلى ميرزاى امـروز بـهسـفارت روسـيه
تزارى پناهنده شد .سال  0117هجرى بود.
مجلسى مرك از  511نفر از زعمـاى قـوم بـهنـام مجلـس عـالى تشـكيل شـد .تـا
محمدعلى ميرزا را خلع و احمدشاه را بهسلطنت برساند .و  1نفر را بـهوزارت كابينـهاى
كه رئيسالوز را نداشت انتخاب كنند .اما در حـل مسـائل عـاجز ماندنـد .زمـام امـور را
بههيئتى  01نفره سپردند بهنام هيئت مديره.
سپهدار فئودال بزرگ تنكابن و سـردار اسـعد همـه كـاره امـور شـدند و اشـرا
مستبدين سابق در لباس ديگر بار ديگر بهكانونهاى قدرت نزدي شدند.

و
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انقالب و دستاوردهاى آن در نبود حزبى قدرتمند و رهبرىكننده بـهسـاز
شد و نيروهاى انقالبى در پشت درهاى بسته ماندند.
زمينههاى تشكيل حزب دمكرات ايران بر بستر چنين اوضاعى ريخته شد.

كشـيده

مؤسسين حزب
 .0تقىزاده .1 ،حسينعلىخـان نـواب .1 ،ميـرزا محمـدعلىخـان تربيـت .9 ،حيـدرخان
عمواوغلى .5 ،حكـيمالملـ  .1 ،شـي محمـد خيابـانى .7 ،محمـدامين رسـولزاده.8 ،
ابواليياء  .1سيدجليل اردبيلى .01 ،سيدحسين اردبيلـى .00 ،ميـرزا محمـد نجـات.01 ،
ميرزا محمد قزوينى .01 ،شي اسماعيل .09 ،نوبرى

حزب دمكرات و فرقه اجتماعيون ـ عاميون
مهدى مل زاده در تاري مشروطه مـىنويسـد« :مـرام حـزب دمكـرات از مـرام حـزب
سوسيال دمكرات (فرقه اجتماعيون ـ عاميون) اقتباس شده بود ولـى چـون در آن زمـان
هنوز مسل سوسياليستى توسعه پيدا نكرده بود و عالمگير نشده بود و مردم از آن اسـم
بيم داشتند و كلمه سوسياليست را در رديـف كلمـه انقالبـى و اشـتراكى مـىپنداشـتند.
بهناچار زعماى حزب از اختيار لفظ سوسيال دمكرات اجتناب كرده و بهكلمـه دمكـرات
قناعت كردند.

يك حزب بورژوايى
مرامنامه حزب دمكرات بر دو اصل استوار بود.
 .0مبارزه با فئوداليسم و  .1تفكي سياست ازمذه (حكومتى سكوالر)
اينها رئوس برنامه ي حزب دمكرات و بورژوايى اسـت .و فاصـله بسـيار داردبـا
مرامنامه فرقه اجتماعيون ـ عاميون كه بهسوسياليسمى خردهبورژوايى باور دارد.
اما حيور حيدرخان در حزب دمكرات تعيينكننده ماهيت حزب نيست.
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يك بحث پايهاى
از ابتداى شكلگيرى محافل سوسيال دمكرات ،همانگونه كه بحـثهـاى حـوزه تبريـز
نشان مىدهد  1ديدگاه نسبت بهفعاليت وجود داشت:
 .0فعاليت مستقل و سوسيال دمكراتي و  .1فعاليت دردل احزاب دمكراتي بدون پرچم
درواقع حيور حيدرخان در حزب دمكـرات ريشـه در ديـدگاه دوم دارد .كـه ايـن
ديدگاه بر اين باور بود كه بايد در احزاب دمكرات شركت كرد و گرايشات ارتجـاعى را
از آن احزاب زدود و دموكراتيسم آنها را راديكالتر كرد.

حيدرخان در مشهد
حيدرخان در سال  0118مأمور تبليغ و تشكيل شعبه حزب دمكرات در مشـهد شـد ،بـا
راهنمايى و تعاليم حيدرخان اولين كميته حزب دمكـرات بـهرهبـرى ميـرزا محمـدخان
رئيس اداره نم تشكيل شد .با اعياءِ زير:
 .0محمدتقى بهار ـ مل الشعرا .1 ،ميرزا ابراهيمخان ـ رئـيس ماليـه .1 ،حـاج شـي
محمدجعفـر كشـميرى .9 ،حاجى مشـاورهالـوزرا محمودى .5 ،مبصرالمل خواجـوى،
 .1ميرزا عيسىخان رئيس اداره گندم .7 ،ميرزا محمدخان رئيس اداره نم

ترور بهبهانى و نقش حيدرخان
براى بررسى ترور آيتاهلل بهبهانى يكى از دو بزرگترين روحانى هواخواه مشروطه بايد
ديد بهبهانى كه بود و چگونه بهاردوى مشروطهخواهان پيوست.

بهبهانى كه بود
بهبهانى قبل از مشروطه از روحانيون صاح نام تهران بود .و مًل ديگر همصنفان خود
از جمله «حقوقبگيران و مقررىداران وارادتكيشان ميرزا علىاصـغرخان اتابـ بـود».
محمدحســنخــان صــنيعالدولــه در روزنامــه خــاطراتش در  11جمــادىاالول  0115از
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واژگون شدن كالسكه اتاب در راه خانـه بهبهـانى و آزاد كـردن غـالم خـود المـاس را
بهميمنت رفع حادثه از اتاب بهتفصيل ذكر مىكند.

قضيه تنباكو
در ماجراى تنباكو كه كار بهتحريم تنباكو كشيد ،بهبهـانى بـراى شكسـتن تحـريم قليـان
كشيد امينالسلطان در گزار خود بهناصرالدين شاه از تمايـل بهبهـانى بـراى شكسـتن
تحريم تنباكو حر مىزند محمدحسنخان صنيعالدوله نيـز در  1جمـادىالًـانى 0111
مىنويسد :كه سيدعبداهلل بهبهانى در حيور وزير مختار انگلـيس قليـان كشـيد و گفـت
حكم ميرزاى شيرازى ساختگى است.

دشمنى با عينالدوله
بهبهانى كه با اتابـ دوسـتى داشـت .از عـزل او رنجيـده خـاطر شـد .امـا بـىپروايـى
عينالدوله و بهبازى نگرفتن و قطع مقررى دشمنى را تشديد كرد.
قييه استقبال نكردن از پسر بهبهانى كه از سـفر عتبـات آمـده بـود .و دسـتگيرى و
تبعيد طلبهها در آشوب دو مدرسه دينى و بههي گرفتن پيغام بهبهانى توس عينالدوله،
كه خواسته بود طلبهها را آزاد كند .رابطه بهبهانى و عينالدوله را شديدا گلآلود كرد.

پيوستن بهاردوى مشروطه
بهبهانى بهبهانه لباس آخوند پوشيدن مسيو نوز مسئول بلژيكى گمركات ،حمله خـود را
بهعينالدوله شروع كرد و بهاردوى مشروطهخواهان پيوست .اما از همـان ابتـدا بهبهـانى
سرورى خود را مىخواست .ابتدا خواست سلطنت را بهظلالسـلطان بفروشـد .بـهمبلـغ
 051111تومان .يحيى دولتآبادى واسطه اين معامله بـود (كتـاب حيـات يحيـى) .كـه
موفق نشد.
دولتآبادى در خاطراتش از زندگى شاهانه بهبهانى مىنويسد :بهشكلى كـه در افـواه
بود فكر شاهى بهسر افتاده است .و مردم بهاو لق شاه سـياه را دادنـد ،چـون رنـگ
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چهرها سياه بود .زندگى شاهانه ،گرفتن زمينهاى درشت و رشوهخوارى كمكم مـردم
را از بهبهانى بر گرداند و زبان بهاعتراض گشودند.

اتهامات سيدعبداهلل
مهــدى مل ـ زاده درتــاري مشــروطيت اتهامــات ســيدعبداهلل را چنــين برمــىشــمارد:
«سيدعبداهلل بهبهانى متهم بود كه نسبت بهقانون و اصول مشروطيت بىاعتناست و او راه
شخصى خود را بر قانون مقدم مىدارد و در اموراتى كـه از حـدود يـ نفـر روحـانى
غيرمسئول خارج است مداخله مىكند .در كارهاى عدليه و محاكم اعمال نفوذ مىكنـد و
با توصيه و فشار بهدولت و مقامات صالحيتدار اشـخاص را بـهكارهـاى مهـم مملكتـى
مى گمارد و در نتيجه دستگاه دولت را كه بايد روى اصول و موازين مشروطيت اسـتوار
باشد متزلزل و از كار انداخته است.

ترور سيدعبداهلل
اگر مشروطيت توانسته بود در رگ و پوست جامعه جاى بگيرد و تمامى امـور مملكـت
بر مدار قانون مىگشت .جايى براى سرورى سيدعبداهلل نبـود .و اگـر او از مـدار قـانون
عبور مىكرد با او رفتارى قانونى مىشد .اما جـوهر مشـروطه بـر قـانون اساسـى هنـوز
خش نشده بود كه سيدعبداهلل بساط سرورى خـود را گسـتراند .بـا توجـه بـهشـراي
انقالبى آن روزگار و جو ملته و پتانسيل سد شده در پشت ساز اشرا و مالكـين
و تجار دير يا زود بخش راديكال مشروطه دست بهسالح مىبرد كه بـرد .و سـيدعبداهلل
را در ش شنبه  1رج  0118ترور كردند.

عاملين ترور
چهار نفر بودند:
 .0حيدر اردبيلى .1 ،رج سرابى .1 ،حسين هلل .9 ،علىاصغر
كه همان ش در لباس خردهفروشى دورهگرد از تهران خارج شدند.
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حيدرخان و ترور سيدعبداهلل
از همان روز فهميده شد كه كشندگان سيدعبداهلل از مجاهدين قفقازى بودند .و از آنجا
كه حيدرخان عمواوغلى سركردگى و رياست مجاهدين قفقازى را داشت ،چنـان گمـان
رفت كه دستور قتل را حيدرخان داده است.
سند روشنى دال بر دخالت حيدرخان در اين ترور در دست نيست .حتى نظميه نيـز
با دستگيرى حيدرخان راه بهجايى نبرد .حيدرخان خود و ديگر رهبران حزب دمكـرات
اشاره روشنى بهآمرين اصلى ترور نمىكنند .اما آنچه كه از قرائن بر مىآيد .آمرين تـرور
از رهبران حزب دمكرات بودهاند .و حزب دمكـرات بـراى ايـنكـار فـردى اليـقتـر از
حيدرخان سراغ نداشت.

سوءقصد بهحيدرخان و خروج او از ايران
حزب اعتدال ،كه حامى بزرگ خود سـيدعبداهلل را از دسـت داده بـود در صـدد تالفـى
برآمد .در اين زمان مشروطه بهسه جناح تقسيم شده بود.
 . 0جناح راست كه متشكل از اشرا و زمينداران و تجـار بـزرگ و حكومـتگـران
سابق بودند درصدد حفظ شراي بهسياق خود بودند .اينان درحزب اعتدال جمع شدند.
 .1جنــاح ميانــه ،كــه متشــكل از رجــال دمكــرات و تجــار ميانــه و روشــنفكران و
بوروكراتهاى ملى بودند ،گرد حزب و دمكرات جمع شده بودند.
 .1جناح چپ مشروطه كه تهيدستان شهرى ،كارگران ،كسبه جزءِ ،دهقانان بودنـد .و
سهمى از نمد مشروطه بهآنها نرسيده بود.

مأمورين ترور حيدرخان
سردار يحيى از اعياءِ حزب اعتدال مأمور ترور حيدرخان شد .دو بار حيـدرخان مـورد
سوءقصد قرار گرفت كه جان بهسالمت برد.
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دستگيرى حيدرخان
بهاشاره حزب اعتدال كه در دستگاه نظميه صاح نفوذ بود .هنگامىكه ترورهـا سـودى
نبخشيد .حيدرخان دستگير و زندانى شد .كه پس از چند جلسه استنطاق در  00شـعبان
 018بهعلت نبود مدرك آزاد شد.

خروج حيدرخان
حيدرخان پس از آزادى از سوى حزب مأموريت يافت بهايل بختيارى بـرود .امـا بهانـه
بود .رهبران حزب مىخواستند آبها از آسياب بيفتد .حيدرخان بعد از مدتى بـهتهـران
بازگشت و نظميه درصدد دستگيرى او بر آمد .پس حيدرخان بهمشهد ،روسيه ،فرانسه و
سويس رفت.

اشتباه ستارخان و باقرخان
ستارخان و باقرخان (سردار ملى و ساالر ملى) كه شايستگى خود را در جنـگهـاى 00
ماهه انقالب و ضد انقالب در تبريز نشان دادند .بهتهران آمدند.
در اين زمان بين دو جناح از مشروطه راست (حزب اعتدال) ،ميانه حـزب دمكـرات
كشمكش بود .انقالب در سراشيبى سقوط بـود .و دسـتاوردهاى انقـالب يكـى بعـد از
ديگرى برباد مىرفت.
ورود دو رهبر بزرگ انقالب بهتهران اگر بر درايتى سياسى استوار بود .و اگر جنـاح
چپ مشروطه (فرقه اجتماعيون ـ عاميون) حزبى پرقدرت و با فراست بود .مىتوانسـت
با حيور رهبران خود انقالب را در مسير درست خود هدايت كند .اما جناح چپ فاقـد
اين سازمان و رهبرى بود .و جناح ميانه كه با حيور حيدرخان و تقـىزاده بايـد جـاى
خالى جناح چپ را پر مىكرد از وزنه سنگين و بزرگ ستارخان و باقرخان غافـل مانـد.
نتيجه آنكه جناح راست توانست ستارخان و باقرخان را متقاعد كند كـه جنـاح رقيـ ،
آنارشيست هستند .و اقدامات تند آنها بهضرر انقالب است .كدورتهاى گذشته نيز در
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اين تلقينات و پذير آنها از سوى ستارخان و باقرخان بىتأثير نبود .پس ساالر ملى و
سردار ملى در اردوگاه راست قرار گرفتند.
همين موضوع باعث شد كه در قييه خلع سالح مجاهدين و محاصره پارك اتابـ
و تير خوردن ستارخان ،حيدرخان رودرروى سردار ملى قرار بگيرد.

بايدها و نبايدها
 .0ستارخان و باقرخـان نبايـد وارد كشـمكشهـاى حزبـى مـىشـدند .بايـد بـىطـر
مىماندند .تا توده بار ديگر آنها را براى نجات انقالب فرا بخوانـد .1 .حـزب دمكـرات
بايد كدورتهاى سابق را كنار مىگذاشت .و اجازه نمىداد جناح راست از سادهدلـى آن
دو بزرگ سوءاستفاده كند و آنها را بهاردوگاه راست جـذب كنـد .1 .حـزب دمكـرات
بايد با تصحيح اشتباه خود ،ستارخان و باقرخان ،بهصفبندى جديد در جامعه مىرسيد.
 .9امّا ،سير حوادث اين فرصتها را بهخاكستر بدل كرد.

پايان كار حيدرخان
براى بررسى شهادت حيدرخان نيازمند ي بررسى اجمـالى از جنـبش جنگـل هسـتيم.
نهيتى كه مصمم بود اهدا تحقق نايافته انقالب مشـروطيت را متحقـق كنـد .و حـق
بهسرقت رفته ملت را بهقدرت تفنگهاى جنگلى باز ستاند.

نهضت جنگل
نهيت جنگل در بستر فقر ،پريشانى ،و اشغال نظامى ايران در سال  0109شكل گرفـت.
جنگ جهانى اول شروع شد و ايران علیرغم اعالم بىطرفى از سوى روسيه ،عًمـانى و
انگليس مورد تهاجم قرار گرفت.
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احمدشاه ،پادشاه مشروطه
به احمدشاه ايراد چندانى وارد نيست .او پادشاه مشروطه بود .پس در نابسـامانى اوضـاع
بىلياقتى او مالك ارزيابى نيست .كسانى كـه بـىليـاقتى احمدشـاه را مطـرح مـىكننـد،
مىخواهنـد ديكتـاتورى رضاشـاه را توجيـه كننـد .ريشـه بحـران و نابسـامانى كشـور،
برمىگشت بهدولتهاى بىكفايتى ،كه يكى بعد از ديگرى مىآمدند ،و مىرفتند و هـي
برنامه و استراتژى براى كشور نداشتند مشروطه نتوانست فرزندان خلف خود را بـهدنيـا
بياورد .ساز اشرا  ،فئودالها و تجار ،طفل نامشروعى بود كـه روى خشـت افتـاد .و
شتر گاو پلنگى خلق شد .كه نه فئودال بود ،نه بورژوا و نه دمكرات.
حكومتها دست بهدست مىگشت .در حالىكه رجل ملى كم و بـهانگشـتان دسـت
مىرسيدند .باقى هرچه بود جيرهخوار و خنـگ و خرفـت .در چنـين بسـترى بـود كـه
«كوچ خان بهخيال اقدام افتاد».

ميرزا كوچكخان كه بود
نامش يونس بود .فرزند ميرزا بزرگ .اهل رشت ،ساكن استادسرا ،كه در سـال  0118در
خانوادهاى متوس بهدنيا آمد .و بهميرزا كوچ معرو شد.
تحصيالتش را در رشت گذراند .بعد بهتهران آمد و بـهمدرسـه محموديـه رفـت .بـا
شروع انقالب مشروطه ،طلبه جـوان بـهانقـالب جلـ شـد .مقـارن تحصـن علمـاءِ در
سفارت عًمانى ،ميرزا در شهبندرى رشت متحصن شد .و در فتح تهران شركت كرد.
در شور شاهسونها بهكم ستارخان رفت .كه بيمار شد و برگشت.
و در طغيان تركمنها كه بهتحري محمدعلى شاه مخلوع بود گلوله خـورد و بـراى
معالجه بهباكو رفت .بهرشت بازگشت اما بهخاطر مخالفت كنسول روس بهتهران آمد .و
در تهران با ديگر مردان سياست بهاين نتيجه رسيد كه ايجاد ي كـانون شورشـى عليـه
بيگانگان باعث مىشود كه حكومت تهران دست بهاصالح امور بزند .پس ميرزا بهجنگل
رفت و نهيت جنگل شكل گرفت.
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خواستها و آرمانها
سردار جنگـل ديـد ايـدئولوژى جنگـل را در دو اصـل

ميرفخرايى در كتاب معرو ا
خالصه مىكند.
 .0استقالل و  .1اصالحات اساسى مملكت و رفع فساد ،تشـكيل دولتـى كـه هرچـه
برسر ايران آمده از فساد تشكيالت است ي نهيت اصـالحطبانـه در چـارچوب يـ
حركت خرده بورژوايى.

انقالب اكتبر و جنبش جنگل
جنگلىها با پايمردى عليرغم فشار دولت روسيه تزارى باقى ماندند .مقاومت كردنـد تـا
انقالب اكتبر بساط تزار را برچيد .و معادالت بههم خورد.
جنگل در ميانه جنگ سر ها و سفيدها افتاد .روسهاى سفيد و انگليس از اين سـو،
حكومت لنين از آن سو ،محل درگيرى شمال ايران.
انگليسها سعى كردند ميرزا را در اين جنگ بيطر كنند .و مالقاتهايى انجام شد.
و بلشوي ها نيز سعى كردند ميرزا را بهطر خود بكشانند.
پس كميته انقالبى لنكران نامهاى بهميرزا نوشت و از ميرزا خواست با اتحاد با آنهـا
بساط انگليس را از تمامى ايران برچيند .ميرزا بهلنكران رفت امـا موفـق نشـد بـا كميتـه
لنكران مالقات كند .و بهجنگل بازگشت.

بلشويكها در انزلى
 18ارديبهشت  0111ـ  0111 08بلشوي ها در تعقي
انزلى پياده شدند.

روسهاى سفيد و انگليسها در

مالقات با بلشويكها
ميرزا كوچ خان در كشتى كورس

بـا راسـكو لنيكـف فرمانـده نظـامى دريـاى خـزر
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مالقات كرد .در اين مالقات كميسر عـالى قفقـاز (سـر گوارژنيكيـدزه) ،اعيـاى كميتـه
حزب عدالت در باكو ،ميرزا كوچـ خـان ،حسـن آليـانى ،گـائوك آلمـانى (هوشـنگ)
سعداهلل درويش ،ميرصالح مظفرزاده و اسماعيل جنگلى حيور داشتند.
در اين مالقات بر نُه اصول بهتوافق رسيدند:
 .0عـدم اجراى اصول كمونيسـم .1 ،تأسـيس حكومت جمهـورى انقالبـى مـوقت،
 .1فتح تهران و تشكيل مجلس مفسسان براى نوع حكومت .9 ،عـدم مداخلـه شـوروى
درامور حكومت موقت .5 ،ورود قشـون از شـوروى بدون اجازه دولت مـوقت نباشـد.
 .1مخارج قشون شوروى بهعهده حكومت جمهورى است .7 .هر مقدار اسلحه درمقابل پـول
شوروى بهحكومت جمهورى بدهد .8 .تحويل كاالهاى مصادره شده ايرانى درباكو بهحكومـت
جمهورى و  .1واگذارى كليه مفسسات تجارتى روسيه در ايران بهحكومت جمهورى

تكميل جمهورى گيالن
ميرزا روز جمعه  01رميان  0118بهرشت وارد شد .و در  08رميان اعـالم جمهـورى
گيالن شد و زمام امور بهدست كميته انقالب افتاد.

اعضاءِ كميته انقالب
 .0ميرزا كوچ خان .1 ،گائوك آلمانى (هوشنگ) .1 ،ميرصـالح مظفـرزاده .9 ،حسـن آليـانى،
اهللخـان .7 ،كامـران آقايـف (از حـزب عــدالت)،
 .5كارگارتيلـى (شـاپـور)  .1احسـان 
 .8كاژانف (فرمانده قواى شوروى در ايران)
و در  01رميان هيئت دولت انقالب تشكيل شد .و ميرزا كوچ خان بهسر كميسـر
و كميسر جنگ تعيين شد.

شروع اختالفات
ميرزا كوچ خان با ورود ارتش سر و مالقات با بلشوي ها و اعياءِ حـزب عـدالت
بهچپ نزدي شد .مرامنامهاى كه در كنگره كسما ،در سال  0111بهتصوي رسـيد ايـن
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تغيير و گرايش را نشان مىدهد .با اين همه جناح چپ (حزب عدالت) و جناح راسـت
(ميرزا كوچ خان) نتوانستند براصول مورد توافق بمانند ،و انشعاب صورت گرفت.

علت اختالف
جنبش جنگل بـود علـت اخـتال

را

ابراهيم ميرفخرايى كه خود از مسئولين درجه ي
اينگونه توضيح مىدهد.
 . 0تبليغات كمونيستى (روزنامه و متينگ) برخال توافق انجام شـده بـود .1 .ورود
نيروهاى ارتش سر برخال موافقتنامه بود .1 .بندر انزلى هنوز بهايـران تحويـل داده
نشده بود .9 .نفت نوبل هنوز در اختيار بلشوي ها بود.
پس ميرزا در تاري  08تير  0111رشت را بهاعتراض ترك و بهفومن رفت.

نظر جناح چپ
جناح چپ اختال را از زاويه ديگرى مىديد:
 .0ميرزا جواهرات بان را چه كرده است .اين جواهرات از سـوى انقالبيـون قفقـاز
براى پشتوانه اسكناس بهحكومت جمهورى داده شد .1 .مالقات سردار مفاخر حكمـت
با ميرزا و پيام مشيرالدوله براى جدايى ميرزا از چپها .1 ،مالقات شي احمد سـيگارى
و ترساندن ميرزا از وحدت با چپها .9 ،آزاد كـردن فرمانـدهان دسـتگير شـده توسـ
ميرزا و اطالع يافتن حكومت از وضعيت جنگلىها .5 ،اجتماع مسـجد جـامع رشـت و
اعتراض تجار و مالكين بهميرزا و اعتراض آنها بهكمونيسـتهـا .1 ،خـودرأى ميـرزا و
مشورت نكردن با ديگران .7 .استخاره در كارها و  .8طفـره رفـتن از جـدال رودررو بـا
قزاقها با استدالل اينكه نيروهاى ايرانى هستند.

حقيقت ماجرا چه بود
منتقدين چپ در بررسى اختال  ،بهچپ روى اعياءِ حزب عدالت متوسل مىشوند كه
اين درست است اما تمامى ماجرا نيست.
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اعياءِ حزب عدالت بهمحض ورود با تشكيل روزنامههـاى كمونيسـت بـهمـديريت
پيشهورى و بيدارى و فرياد و جوانان به مديريت حسين جودت و ايران سر و انقالب
سر بهمديريت ذره كار خود را شروع كردند.
طبيعت كار حزبى بر پروپاگاند و آژيتاسـيون اسـت .تبليـغ و ترويجـى آرمـانهـاى
حزب .تودههايى كه قرار است بهميدان بيايند .بكشند و كشته شوند .بايـد بداننـد بـراى
چه بايد مبارزه كنند .اما انتقاد ميرزا اين بـود كـه تبليغـات ضـدفئودالى و ضـدبورژوايى
افراد حزب عدالت باعث بهوحشت افتادن خرده مالكان و خرده سـرمايهداران مـىشـود
همين معيل در انقالب مشروطه نيز بود .شعار انقـالب ارضـى يعنـى ترسـيدن خـرده
مالكان و مالكان ،شعار عدالت اجتماعى يعنى ترسيدن تجار و بورژواها.
درك ديالكتيكى شعارهاى اين مرحله از انقالب مىتوانست از اخـتال بـين جنـاح
چپ و راست جنگل بكاهد .اما افراد حزب عـدالت كـه از يـ انقـالب سوسياليسـتى
پيروز بيرون آمده بودند .و تحتتـأثير آن شـعارها و آن محـي بودنـد .تحقـق انقـالب
سوسياليستى را درايران ممكن مىدانستند .پس تا حدودى مالحظه متحد خود را نمىكردند.
اما ميرزا و اطرافيان او تنها از شعارهاى تبليغات حزبى ،حزب عدالت نگران نبودنـد.
آنها نگران از دست رفتن هژمونى خود بودند .شعارهاى عدالتخواهانه حزب عـدالت
مىتوانست باعث جذب دهقانان و تهيدستان شهرى و كارگران شود .و بـهميـدان آمـدن
آنها مىتوانست وزنه جناح چپ ،و در نتيجه رهبرى آنها را سنگينتر كند .و و حشت
ميرزا از دست رفتن دين نبود ،از دست رفتن هژمونى در نهيت بود.

حكومت جناح چپ
با گذشت ي ماه و بالتكليف بودن جمهورى ،جناح چپ كوشيد تا قدرت را يكپارچه
كند .پس نيروهاى طرفدار ميرزا دستگير و دولت جديد اعالم موجوديت كرد.
در اين دولت احساناهللخان بهجاى ميرزا كوچ خان گمـارده شـد .و خـالو قربـان
كميسر جنگ شد .از حزب عدالت ،پيشهورى وزير كشور ،آقازاده كميسر دادگسـترى و
بهرام آقايف كميسر فوايد عامه شد.
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يك توضيح الزم
اطالق جناح چپ ،بهمعناى ماركسيست بودن يا وابسـته بـهحـزب عـدالت بـودن افـراد
اهللخان و خالو قربان كه در رأس اين حكومـت و پسـتهـاى حسـاس را
نيست احسان 
داشتند نه ماركسيست بودند و نه عيو حزب عدالت ،منتقدين جناح چپ با ي كاسـه
كردن همه اعياءِ جناح چپ ،تمامى نقد خود را بهحساب كمونيسم مىگذراند.
احساناهللخان از اعياءِ كميته مجازات بود كه براى اصـالح امـور دسـت بـهاسـلحه
بردند و با ترور چند نفر كميته متالشى شد و احساناهللخان از تهران گريخت و بهميـرزا
پيوست خالو قربان نماينده كردهاى مهاجر بود .و در همان منطقه زنـدگى مـىكـرد .نـه
عيو حزب عدالت بود نه از باكو آمده بود.
با اينهمه دولت جديد لغو اختيارات مالكين الغاء اصول ملوكالطوايفى را دردسـتور
كار خود گذاشت .كه از خواستهاى دولت ميرزا راديكالتر بود.

كنگره شرق و اختالف در رهبرى حزب كمونيست ايران
در سپتامبر  0111در باكو كنگره شرق برگزار شد كه از سـوى حـزب كمونيسـت ايـران
افراد زير شركت داشتند
 .0حيدرخان .1 ،پيشهورى .1 ،مسيو يقيكيان .9 ،ميرزا احمدخان حيدرى .5 ،زاخـار
 .1كاظم اميرزاده .7 ،چنگيزيان .8 ،موسوى .1 ،سلطانزاده
حيدرخان عالوه بر عيويت در شوراى تبليغات كنگـره بـهعيـويت هيئـت رئيسـه
نمايندگان ايران نيز انتخاب شد.

تزهاى جديد حيدرخان
در حاشيه كنگره ،كنفرانس وسيع ايرانيان برگزار مىشد .و حيدرخان بـهرياسـت حـزب
كمونيست برگزيده شد .و بهاختالفات درونى حزب كه بعـد از كنگـره انزلـى در 0111
ايجاد شده بود پايان داد.
حيدرخان در اين جلسات از اوضاع گيالن و اختال بين دو جناح نهيـت جنگـل
مطلع شد در پى آشتى دو جناح برآمد.
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حيدرخان از ابتداى انقالب مشروطه بهكار دمكراتي توس سوسيال دمكراسى باور
داشت .و شركت او در تشكيل حزب دمكرات ايران مفيد اين امر بود .پـس وحـدت او
با ميرزا ي عمل تاكتيكى نبود بلكـه ريشـه در درك اسـتراتژي او نسـبت بـهفعاليـت
سوسيال دمكراسى در ايران داشت.

حكومت جديد جنگل
در  11مرداد  0111كميته انقالبى جديد تشكيل شد .دراين جلسه برموارد زير توافق شد:
ميرزا كوچ خان ،سر كميسر و كميسـر مـالى ،حيـدرخان ،كميسـر امـور خارجـه،
خالوقربان ،كميسر جنگ ،سرخو  ،كميسر قيايى و ميرزا محمدى ،كميسر داخلى

اهللخان
حذف احسان 
اهللخــان كنــار گذاشــته شــد و در اعالميــه منتشــره ،اشــخاص
در ايــن تركي ـ احســان 
هرجومرجطل مراد اوست .جناح چپ حزب كمونيست مًل بهرام آقايف و پيشـهورى
نيز كنار گذاشته شدند.

كودتاى ميرزا
اهللخان با  1111نيرو بهسوى تهران حركت كرد تا حكومـت جديـد را بـا كـارى
احسان 
انجام شده روبهرو كند .و شكست خورد .خالو قربان بهالهيجـان رفـت و حيـدرخان از
دريا بهرودسر نيرو فرستاد .و نيروهاى قزاق در جبهه الهيجان شكست خوردند.
شكست احساناهللخان ،رايزنىهاى موذيانه حكومت تهـران ،و دامـن زدن بـهتـرس
ميرزا بهخاطر از دست رفتن هژمونى منجر بهكودتـاى  11محـرم  7( 0191آبـان 01111
شمسى) شد.
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رهبران توطئه
ميرزا كوچ خان ،حسن آليانى ،اسماعيل جنگلى،
ـ گائوك آلمانى (بهنام هوشنگ ،از جاسـوسهـاى آلمـان كـه مشـاور ميـرزا بـود)،
عبدالحسين پيربازارى و عبدالحسين شفايى
در اين جلسه تصميم گرفته شد اعياءِ كميته انقالب دستگير و محاكمه بشوند.

كودتاى مال سرا
در  7آبان  0111افراد زير براى مالقات و مذاكره با ميرزا كوچـ خـان ،در مالسـرا
حاضر شدند.
 .0حيدرخان ،كميسر خارجه .1 ،خالو قربان ،كميسر جنـگ .1 ،سـرخو  ،كميسـر
قيايى .9 ،محمدعلىخان .5 ،ميرزا محمود كرد محلهاى و  .1كاس آقا حسام
ميرزا نيامد .اما تفنگچىهاى او آمدند .رهبرى عمليات بهعهـده هوشـنگ آلمـانى و
حسن آليانى و اسماعيل جنگلى بود.
ـ خالو قربان بهجنگل گريخت و بعد از سه روز خود را بهرشت رساند
ـ سرخو در ميان شعلههاى آتش سوخت.
ـ حيدرخان گريخت اما در پسيخان دستگير شد و بههمراه حسـن آليـانى بـهكسـما
فرستاده شد
ـ سعيد كرد محلهاى و عدهاى ديگر كشته شدند.

عاملين قتل حيدرخان
ابراهيم فخرايى از مدافعين ميرزا و از زعماى جنگل در كتاب سردار جنگل بـراى تبرئـه
ميرزا مىگويد :بهميرزا خبر رسيده بود كه زمينه يـ توطئـهاى بـراى درهـم كوبيـدنش
آماده شده است .و باقى داستان براى توجيه كودتا و در آخر صحبتهاى حسن آليانى كـه
حيدرخان را بهايل خود در آليان فرستاده است و چون خبر شكست جنگل بهآنها رسـيده
است .آنها از ترس حيدرخان را خفه كردند و درجلوى مسجد بهخاك سپردهاند.
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ابراهيم فخرايى مىگويد ،كار ميرزا نبود .كار آليانى بود .آليانى مىگويد كار او نبـود،
كار همواليتىهايش بوده است .عبدالحسين شفايى در پاس دادا بيـ نماينـده قفقـاز
كه براى ديدن حيدرخان آمده بود مىگويد ،قراولها او را كشتهاند هنگـام فـرار .محمـد
قزوينى (در وقيات معاصرين) مىگويد ميرزا حيدرخان را كشـت .ملـ الشـعراى بهـار
مىگويد .حيدرخان بهدست ميرزا كشته شد و الهوتى در شعر معروفش مىگويد :ميـرزا
دستور تيرباران حيدرخان را داد.

حقيقت ماجرا چه بود
تمامى اين روايتها كه با روايتهاى ديگر بهدهها روايت مـىرسـد ،در جـوهره مـاجرا
تغييرى نمىدهد .كودتايى توس ميرزا كوچ خان صورت مىگيرد بـراى كشـتن افـراد
كميته انقالب ،قرار بر ين بود كه حيدرخان بههمراه خالو قربان و سرخو در عمـارت
مالسرا كشته شود .باقى ماجرا ،حواشى داستان است .نه دفاع فخرايى ،نه توجيـه حسـن
آليانى از عمق جنايت چيزى كم نمىكند .اگر ايـن توطئـه بـهوسـيله جنـاح چـپ هـم
صورت مىگيرد و ميرزا ناجوانمردانه بـهشـهادت مـىرسـيد .حركتـى تاريخـاو زشـت و
غيرانسانى بود.

