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 1  مقدمه

تـاري   يـى باشـد بر   يى نوشته شـد تـا مقدمـه   ها نامه صورت درس ا به. اين كتاب در ابتد0
زمانى و مكانى اجـازت نـداد تـا ايـن      (، اما اوضاع19ـ5هاى ) احزاب در ايران، در سال

 انجام خود برسد. ها به نامه ها و درس كالس
هـا   ها را روزشمار زندگى احزاب تعيين نكرد. بلكه ضرورت بحث نامه . مسير درس1
اجتمـاعيون ـ عـاميون در انقـالب      ها شـكل داد. مـًالو وقتـى بررسـى نقـش      نامه درس به

مـورد ماهيـت انقـالب بـين سوسـيال       نظرهـايى كـه در   مشروطه پيش آمـد و اخـتال   
بود كه در ابتدا انقالب مشروطه، ماهيت و اهدا  و نتـاي  آن   ها پيش آمد الزم دمكرات

استبداد شرقى،  شد، بايد ب بحث مىكه در مورد شكست احزا بررسى شود. و يا هنگامى
شد، تا بتـوانيم   هاى ارائه شده در اين زمينه در ابتدا بحث مى شيوه توليد آسيايى و تئورى

 احزاب شويم. وارد بحث علت تاريخى شكست
طور ضعف تاريخى بورژوازى و شكل گرفتن احزاب بـورژوازى، كـه نيازمنـد     همين

ايـران، شـكل نگـرفتن انباشـت اوليـه،       صـاد بحًى تاريخى در مورد ضعف ساختارى اقت
 دن بازار ملى و ال  بود.موجود نيا به

. استفاده از منابع خود داستان مفصلى دارد. منابع الزم براى بحًى تاريخى در ايران 1
ظلمات شـد   دنبال آن به اسكندر به»كه  حكم يافتن چشمه آب حيات را دارد در ظلمات،

 «روز. چهل شبانه به
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آمديم و تا جايى كه براى بحث مـا كـافى    اى كنار مى گونه د با منابع موجود بهپس باي
هـا   نامـه  در زمان و مكانى كـه درس  برديم. شايان ذكر است بود از منابع موجود سود مى

شد جايى براى اجازه رسـمى از محققـين و مفلفـان محتـرم بـراى اسـتفاده از        نوشته مى
 آثارشان نبود.

ميـزان متفـاوتى از    ها و محدوديت وقت و منبع بـه  نامه نياز درس با اين همه نسبت به
يـ  بخـش و گـاه در حـد وام      منابع سود جسته شد، كه اين استفاده در حـد خالصـه  
كار تـا چـه حـد بـا شـيوه       كه اين گرفتن ي  تحليل و گاه خبر يا سند يا آمارى بود. اين

 ديگرى است. بحث تحقيقى منطبق است نياز به مرسوم و آكادمي  كارها
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 2  مقدمه

انـد   جات و احزابى است كه سعى داشته ها، دسته تاري  كشورمان سرشار از فعاليت گروه
 مرزوبوم نقش خود را ايفاءِ كنند. در مقاطع مختلف تاريخى در جهات سياسى اين

كه اين نقش تا چه ميزان در بهبود اوضاع سياسـى ايـران مفيـد و مـفثر بـوده       اما اين
هاى اصـلى   جنبه آن است كه به عوامل چندى بستگى دارند كه اين كتاب در پى است، به
 آن بپردازد.

بحث اصلى الزم است بـدانيم حـزب چيسـت و علـل شكسـت       اما پيش از ورود به
الزم است يـ  نكتـه پيشـاپيش     هاى سياسى در ايران چه بوده است. امّا احزاب و گروه

عنوان سدى در  ها است، كه به دن تاريخى احزاب و گروهتذكر داده شود و آن رازآميز بو
هاى مداومى كـه   گيرد. و علّت آن نيز روشن است. هجوم آن قرار مى برابر بررسى علمى
گرفته اسـت. باعـث    مى ها صورت پاشى اين گروه هاى حاكم براى در هم از سوى قدرت

دهـى و  سـازمان  هـاى  قـوانين و رو   احـزاب و دسترسـى بـه    شده است كه ورود به مى
وكيـف تمـامى قيـايا     هايى كه در كم ممكن نباشد. و آن ها براى هر فردى تشكيالتى آن

 بنـدى و انتشـار تـاري  حـزب را     اند و فرصت جمع اند يا بر آرمان خود جان باخته بوده
نـابود كـردن اسـرار حـزب      هاى مكرر مجبور بـه  ها و مخفى شدن اند. يا در هجوم نداشته
ايـن مرزوبـوم و نبـود يـ  دوره      ود دمكراسى در مقاطع مختلـف سياسـى  اند، و نب شده

هـا را از رهبـران    ها و نـاكرده  طوالنى از آرامش سياسى، فرصت بررسى چندوچون كرده
 ها گرفته است. گروه

اى از رمـزوراز نهفتـه اسـت كـه تحصـيل       بدين خاطر زندگى احزاب در چنان پـرده 
 است. عيا غيرممكنها ب ترين اطالعات درباره آن ابتدايى

طرفى اسـت. و   ها بى از سويى ديگر الزمه بررسى علمى در مورد اين احزاب و گروه
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اراده خـويش و يـا جـدا از     اى بـه  دسـته  متأسفانه در تاري  ايران كمتر حزب، گـروه يـا  
 تعصبات حزبى و گروهى سخن گفته است.

ودين و رانـده  ها يا از منابع متعصـ  حزبـى اسـت و يـا توسـ  مطـر       نوشته و گفته
هاى وقـت منتشـر    توس  حكومت هاى احزاب است. منبع ديگر آن چيزى است كه شده

توان  اعترافات رهبرانِ دستگير شده اعتماد چندانى نمى ها و نه به گفته شده است. كه نه به
هاى متمـادى از بـين رفتـه اسـت و يـا در       خاطر اسرار احزاب يا در سركوب كرد. بدين

رسيده است از هـر سـوى    ما اند و آنچه به خاك سپرده شده ن حزب بهذهن و روح رهبرا
 هاى حكومتى است. حساب هاى فردى و يا تصفيه آغشته به تعصبات حزبى و كينه

 

 انتشار اسناد و مدارك

هـاى مـدام    ها و دستگيرى اسناد و مدارك حزبى، سركوب تمامى مشكل عدم دسترسى به
 رهبران حزبى نبوده است.

هـاى   حركتى روشن و شفا ، رهبران حزبى را واداشت كـه در فرصـت   بهعدم باور 
امسـاك كننـد در رو كـردن تمـامى      دست آمده، چه در داخل و چه در خارج از ايران به

بودونبودهاى حزبى. پشت اين برخورد ي  تفكر درست بود و يـ  درك غلـ . تفكـر    
تـرين نقطـه    ن كوچـ  هاى ضدانقالبى بود كه مترصد يـافت  حاكميت درست، سفاستفاده

حزبـى بزننـد كـه     هاى تخري  روحيه سمپات نمايى آن دست به ضعف بودند تا با بزرگ
 ترين تريبونى براى پاسخگويى بودند. فاقد كوچ 

هـاى حزبـى قـدرت هيـم مسـائل و مشـكالت و        درك غل ، اين باور بود كه توده
 عملكردهاى حزبى را ندارند.

، 0111ن فدايى يا رهبران حزب تـوده در سـال   هاى رهبران سازما در يكى از نشست
مـان را بينـدازيم روى    هـاى چـرك   رخـت  نگهدار گفته بود درست نيست مـا  كيانورى به

انتقادهايى كه سازمان فـدايى در مواضـع    اى بود به ها ببينند. و اين اشاره طناب تا همسايه
 داد. مىكرد و عملكردهاى سازمان را مورد بازبينى قرار  خود مى مختلف از

هايمان را روى طنـاب بينـدازيم تـا مبـادا ديگـران       ها و ناكرده وقتى قرار نباشد كرده
زنـدگى خـود ادامـه     بـه  كه هزاران مـار و كـژدم و اجنـه در حـزب     ببينند. جدا از آن
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هاى آينده نيز از حقيقـت   كند. نسل و حزب مدام اشتباهات گذشته را تكرار مى دهند. مى
 شوند. تاري  دور مى

شود يا  ماند و مجبور مى نگار هم در بررسى عملكردهاى حزبى باز مى اري  و تاري ت
گمـان متوسـل شـود. و ايـن يعنـى دور       اسناد دست چندم مراجعه كند يا به حدس و به

 شدن از هسته واقعى حوادث و ماجرا.

 

 «اسناد و مدارك»

يـران از حوصـله و   هاى سياسـى و احـزاب در ا   مطالعه و تحقيق در زمينه تاري  فعاليت
گيرندگان ايـن   شاهد و ناظر و تصميم توان ي  فرد خارج است، رهبران حزبى كه خود

 اند چرا؟ اند يا از كنار حوادث گذشته اند يا سخن نگفته جريانات بوده

 

 از بين بردن اسناد

رود.  لـو مـى  « گروه ضـربت »قول حيدرخان  در جريان ترور محمدعليشاه، تيم ترور يا به
فرقـه   است، تمامى اسـناد متعلـق بـه    گان اين ترور بودههنديدرخان كه از سازماندپدر ح

 برد. اجتماعيون ـ عاميون تهران را از بين مى
انـدركاران گـروه ضـربت و از سوسـيال      جهانگيرخان صوراسـرافيل يكـى از دسـت   

دمكـرات ديگـر درباغشـاه شـهيد      المتكلمين سوسـيال  همراه مل  هاى تهران به دمكرات
عنوان خاطره در مجله يادگـار چيـز ديگـرى     و حيدرخان جز چند يادداشت بهشوند  مى
الرعايـا بـازوى نظـامى ميـرزا،      دسـت معـين   به خانكودتاى ميرزاكوچ  گويد تا در نمى
 شهادت برسد. به

 ها و گريزها از بين رفته است. بخش زيادى از اسناد در اين بگيروببندها، تعقي 
ليس سياسى است يا در سازمان اسناد ملى، حال چه شود بخش ديگرى در بايگانى پ

هـاى حـزب كمونيسـت از     دسـتگيرى  ورى و نفر يا پرونده پيشه 51تا بخشى از پرونده 
كننـده   اسناد ملى بيرون بيايد. حكايت ي  گل و بهار است. ي  محقـق و يـ  مطالعـه   

هـا و اطالعـات    كـه پـاره  برد. با ايـن ت  جايى نمى اسناد و مدارك راه به تاري  با اين نبود
 توان تاري  را بازسازى و يا مرور كرد، پس چه بايد كرد؟ ناقص نمى
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ها در ايران الزم بـود پيشـاپيش در    هاى سوسيال دمكرات تاري  فعاليت براى ورود به
هـاى   رسـالت  بـورژوازى ملـى نتوانسـت بـه     شد تا بدانيم چرا هايى ديگر بحث مى زمينه

كه چرا پيشاهنگان طبقه كارگر نتوانستند حزبـى قدرتمنـد    اينتاريخى خود عمل كند. يا 
اهـدا  خـود برسـد و     كه چرا انقالب مشروطه نتوانست به دهى كنند. و يا اينسازمان را

هـا   خـود ادامـه داد. و همـه ايـن     حيـات  هاى مختلف به چرا استبداد شرقى در فرماسيون
قرن گذشـته   5ساخت اقتصادى در  كه نگاهى اجمالى داشته باشيم به ممكن نبود مگر اين

آسيايى يا حزب و تشكيالت حزبى را مورد بررسى قـرار دهـيم.    كه شيوه توليد و يا اين
هـاى سوسـيال    فعاليـت  هاى پايه و بعد وارد بحث تـاريخى  بحث پردازيم به پس ابتدا مى
كميتـه   كنـيم بـه   نفر و در آخر نگاهى اجمالى مى 51شويم از كميته باكو تا  دمكراتي  مى

گيـرد. در   احزاب از مشروطه تا سقوط رضاخان را در بر نمـى  مجازات. اين بررسى كليه
. بوده اسـت  ها ترين آن اند كه حزب دمكرات ايران جدى اين دوران احزاب ديگرى بوده

عتـداليون را داريـم. جنـاح راسـت مشـروطه. بعـد حـزب        احـزب   ،جز حزب دمكرات
 حزب اجتماعيون سليمان ميرزا اسكندرى است. سوسياليست دهخدا را داريم و در آخر

 ها پرداخت. آن اى دارند كه بايد به بحث جداگانه اين احزاب خود نياز به
 

 شكست احزاب سياسى در ايران

تـوان بررسـى    هاى گوناگون مى شكست و پا نگرفتن احزاب سياسى در ايران را از زاويه
 تحرك، از روحيـه تاريخـاو   تصادى بىاق كرد. از ساخت استبدادى جامعه گرفته تا ساخت

 ها دليل ديگر. انديوياليستى ايرانى گرفته تا سطح نازل شعور سياسى مردم و ده
ها را بايد در نبود دمكراسى جست. حـزب، فعاليـت    العلل تمامى اين ناكامى اما علت

 است. سياسى و كار تشكيالتى فرزند عصر دمكراسى
ا زمانى توانستند در زيـر پـرچم احـزاب متشـكل     بعد مردم تنه از انقالب مشروطه به

محض تًبيـت   مردم عاجز بودند. اما به ها از اعمال سركوب و شكنجه شوند كه حكومت
 ها اولين كار خود را سركوب آشكار و پنهان احزاب قرار دادند. اوضاع حكومت
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 ويژگى احزاب

 تند.هاى زير را داش بعد شكل گرفتند ويژگى احزابى كه از مشروطه به
 شان كوتاه بود. هاى ملى . عمر فعاليت0
 اى بودند. . بيشتر منطقه1
 ها محدود بودند. . از نظر اعياءِ و هواداران و سمپات1
 . مورد حمايت همه جانبه مردم نبودند.9
 ها نداشتند. . تحليل دقيقى از جامعه و مردم و سنت5
هايشان بـر تحليـل علمـى از     امهمدت و بلندمدت بودند. يا برن . يا فاقد برنامه كوتاه1

 استوار نبود. بندى انقالب و ضدانقالب وضعيت جامعه و صف
 عنوان اكًريت جامعه ايران بودند. . فاقد پايگاه الزم در ميان روستائيان به7
 . فاقد مكانيزم الزم براى پااليش حزب بودند.8

 

 «ويژگى مردم و حكومت»

انـد. و ايـن    ها ماهيت استبدادى داشـته  ا و نشانه ها در سراسر تاري  جدا از نام حكومت
هـاى مختلـف، ماهيـت خـود را      فرماسـيون  ها و ماهيت استبدادى در طول زمان و مكان

جانى تاريخى در ذهن و روح زمامداران، سياسـتمداران و   حفظ كرده است و اين سخت
انـد.   ير بودهها، مردم استبدادپذ نهادينه شده است. اين سوى استبداد مطلق حكومت مردم

 حكومت و مردم جُست. ديالكتي  استبداد شرقى را بايد در اين رابطه دو سويى
 هاى مختلفى ممكن است. اما دو وجه عمده آن: توضيح اين استبداد از زاويه

 ها . هجوم مداوم قبايل، اقوام و حكومت0
 . شيوه توليد مسل  بر جامعه1

جم بوده است. و ايـن سرمنشـأ هجـوم و    مها ها بى ايران در گذرگاه قبايل و حكومت
تبعات اين هجوم، دولت متمركز و مستبد  ها بوده است. پس از حركت قبايل و حكومت

 بوده است.
علت فرم خاص معيشتى مردم بر سيستم آبيـارى   ها به از سويى ديگر همين حكومت
هـا   آن آن آب و نـان مـردم در دسـت    معناى عاميانه اند. به و خدمات عمومى مسل  بوده
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بوده است. در دوران قبل سيستم آبيارى و امروز نفت. امرى بزرگ كه امكـان رقابـت را   
 گيرد. سياسى و اقتصادى مى از هر رقي 

انقــالب مشــروطه و بــورژوازى ملــى ولــى بيمــار ايــران هــم نتوانســت از قــدرت  
 سهيم كند. هاى مستبد بكاهد، و در واقع خود را در قدرت او حكومت

نــان قــدرت بالمنــازع سياســى و اقتصــادى بــاقى مانــد، بــرعكس و حكومــت همچ
 اى كه در اروپا اتفاق افتاد. پروسه
 

 تبيين استبداد شرقى

دنبـال   براى تبيين استبداد شرقى، الزم اسـت كـه در سـاخت اقتصـادى ايـن جوامـع بـه       
 خاستگاه اين استبداد بگرديم.

ت كـه سـعى كـرده اسـت     اى اسـ  تـرين نظريـه   توليد آسيايى، قابل توجه ةشيو ۀنظري
طور اخـص   طور اعم و ايران را به به ساخت اقتصادى جوامع شرقى و كشورهاى آسيايى

 توضيح دهد.
بحث در مورد استبداد شرقى، پرداختنـد و آن را   ها، اولين گروهى بودند كه به يونانى
 هاى اروپايى و يونانى مغاير تلقى كردند. با رژيم

تقبـيح اسـتبداد شـرقى و     اى اسـتبدادى در اروپـا بـه   ه بعدها منتسكيو در مذمت نظام
 اثرات زيانبار آن پرداخت.

جان استوارت ميل و جيمز ميل، استبداد شرقى را در نبود مالكيت خصوصى بررسى 
 دانند. كردند. و مالكيت انحصارى حكومت را دليل آن مى

 .كند نظر آنان حكومت در اين جوامع دو نوع ماليات از رعايا اخذ مى به
 . ماليات عمومى1. بهره مالكانه، 0

 الكيـت خصوصـى در نهايـت سـب  دلسـردى     وجـود م  هـا و عـدم   اخذ اين ماليات
 شود. اقتصادى مى عدم تحرك و عدم خالقيت كشاورزان و منجر به

مشكل ديگر رعايا در جوامع شرقى قديم وجود قوانين حقوقى و امنيـت الزم بـراى   
 رعايا در مقابل دولت است.

جه اصلى استبداد شرقى را نبود حقوق فردى و صنفى براى مـردم در مقابـل   هگل، و
 داند. دولت مى
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 «مشخصات دولت و اقتصاد شرق از نظر اقتصاددانان اروپايى»

خـود   شكل ماليات و بهره مالكانه بـه  اى از درآمدهاى زمين را به . حكومت بخش عمده0
 اختصاص داده است.

 هاى بزرگ آبيارى را دارد. طرح ى باال امكان مشاركت دردليل توان اقتصاد . حكومت به1

 كند. شكل استبدادى فعاليت مى . حكومت به1

 . نظام اقتصادى جوامع آسيايى فاقد تحرك و پويايى و خالقيت است.9

ماركس با بررسى نظريات منتسكيو، اقتصاددانان كالسي ، نظريـه هگـل و گـزار     
 بندى رسيد: جمعچنين  مأمورين كشورهاى استعمارى به

. در جوامع شرقى دولت استًمارگر اصلى است، زيرا مالكيت انحصارى بـر زمـين   0
 را دارد.

 هاى آبيارى است. ها، نيازمند شبكه . اين زمين1

دهد. زيـرا دولـت داراى    خود اختصاص مى لذا، دولت بخش عمده درآمد زمين را به
 قدرت الزم و كافى اقتصادى است.

سـختى مقاومـت    ها در مقابل دو نوع تغييـر بـه   وام در اين سرزميناز سويى ديگر، اق
هر حال اين نظريه  برخوردار است و به رو جامعه از عدم پويايى خاصى كنند و از اين مى

 توان خالصه كرد. را در بندهاى ذيل مى

هاى فردى وجود  شود كه حقوق و آزادى . عدم وجود مالكيت خصوصى باعث مى0
 نداشته باشد.

شـبكه   آب، نيـاز بـه   هاى متعدد، صحراهاى بزرگ و بى كمبود باران، نبود رودخانه .1
هاى كالنى  ها هزينه احداث اين شبكه سازد و از آنجا كه آبيارى مصنوعى را ضرورى مى

هـا بـا    عهده بگيرند در نتيجـه حكومـت   توانند اين وظيفه را به دنبال دارند. افراد نمى را به
 گيرند. زمينه، آب و زمين را تحت كنترل خود مىدر اين  گذارى سرمايه

. حكومت داراى قدرت اقتصادى زيادى است. زيرا هم بهره مالكانه و هـم ماليـات   1
 كند. از رعايا اخذ مى
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عدم پيدايش شهرها، عدم پويايى، تحـول درونـى اقتصـاد جامعـه و در      . اين امر به9
 .شود نتيجه استبداد ديرپاى سالطين و حكام منجر مى

 

 «شيوه توليد آسيايى»

هـاى   اند. نخست كمون هاى ماركسيسم تمامى جوامع از چهار مرحله عبور كرده با آموزه
 دارى است. چهارم سرمايه دارى و بعد فئوداليسم و مرحله اوليه، بعد برده
آينـد. امـا جوامـع     هاى اقتصادى ـ اجتماعى كه يكى بعد از ديگرى مـى   بندى صورت

توليد آسيايى، شـكل متمـايز    ةشيو بندى كالسي  قابل تبيين نبودند. شرقى با اين تقسيم
 ست كه خاص جوامع شرقى است.ی ابندى اقتصادى ـ اجتماعى ديگر ورتيا ص

 عنوان يكى از اشكال تاريخى جامعه لحاظ كرده است. توليد آسيايى را به ةماركس شيو

 

 «شيوه توليد»

آيد و در مقاطع زمـانى   هاى مساوى پديد مىمناسبات ميان مردم كه در جريان توليد كاال
 شود. ناميده مى توليد ةشود. روى هم رفته شيو معين غال  مى

توليـدى كـه    ةهـاى اجتمـاعى و شـيو    نظـام  ةماركس و انگلس درآثار خويش دربـار 
هـاى توليـد    توان شـيوه  اختصار مى به» گويند: اند چنين مى لحاظ اجتماعى وجود داشته به

بندى اقتصادى  شكل هاى متوالى در مًابه دوره نى، فئودالى و بورژوايى را بهآسيايى، باستا
 «جامعه بر شمرد. ـ اجتماعى

هـاى   هاى توليد مختص نظـام  بايد توجه داشت كه فهرست ماركس فق  شامل شيوه
 شود. اشتراكى اوليه و كمونيستى را شامل نمى هاى توليد ناپذير است و شيوه اجتماعى آشتى

 

 «دارى هاى توليدى ماقبل سرمايه ندى مَندل از شيوهب دسته»

 . نظام فئودالى9. نظام باستانى يا نظام كالسي  و 1. نظام آسيايى، 1. نظام اشتراكى، 0

 



 05   فرقه اجتماعیون ـ عامیون         

 

 «هايى از جوامع شرقى ويژگى»

 زمين . مالكيت نهايى دولت به0
 . گستر  وسيع دامنه نظام اشتراكى1
 . حكومت استبدادى1
 يارى مصنوعى. نقش با اهميت آب9
 ماندگى توسعه اقتصادى . حد معينى از عق 5

شوند. طبقه استًمارگر عبارت بـود   در جوامعى كه با شيوه توليد آسيايى مشخص مى
عبـارت   دار و يا بـه  نظامى، روحانيون زمين منصبان، فرماندهان هاى ممتاز صاح  از گروه
 د.كردن تر كسانى كه بهره مالكانه زمين را تصاح  مى دقيق
تمل  جمعى در صورت دسته ر توليد را بهدردولت سازمان يافته و ابزا ها مستقيماو اين

 كردند. اشتراكى روستايى اوليه را استًمار مى جمعى اعياى جوامع طور دسته داشتند و به
گويد: جوامع مبتنى بر شـيوه توليـد آسـيايى     كورالف در مورد شيوه توليد آسيايى مى

منصـبان،   امتيـاز، صـاح    ها طبقه استًمارگر از گـروه صـاح    آنجوامعى بودند كه در 
طـور كلـى از    كـه بـه   شـدند. كسـانى   دار تشكيل مـى  فرماندهان نظامى و روحانيون زمين
 كردند. رهگذر بهره مالكانه زندگى مى
سـازى در بـاب    در نقد اقتصاد سياسى اقدام بـه فرضـيه   0851ماركس در اواخر دهه 
خصوصـياتى از قبيـل فرمانـدهى     خصوصياتى معين و ويژه كـرد.  شيوه توليد آسيايى، با

سـاالر دولـت و اهميـت كارهـاى      الزم در جوامع اشـتراكى، خصـلت اسـتبدادى ديـوان    
تأسيسات آبيارى، فقـدان مالكيـت خصوصـى بـر زمـين، و خصـلت        ويژه المنفعه به عام

 توسعه نيافته آن.
مـأمورين اسـتعمارى در    هـاى سـياحان،   ها را براسـاس گـزار    ماركس اين ويژگى

 توصيف كشورهايى مًل چين استخراج كرد.
بندى ماركس از گزارشات اين بود كه دولـت در كشـورهاى شـرقى ماننـد هـر       جمع

 ناپذيرى منافع طبقاتى است. جاى ديگر جهان، محصول آشتى
هاى سهمگين اجتمـاعى پديـد آمـده و بـا بـرده شـدن        دولت در فيايى از كشاكش

طـور كـه انگلـس     بـود. امـا همـان    دست بعيى ديگر همراه جتماعى بهبعيى نيروهاى ا
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سلطه سياسى در همه جـا مبتنـى   »تأكيد كرده است در اين بخش از دنياى بشرى  مكرراو
و فق  هنگامى براى مدت طـوالنى  «. كاركردهاى ضرورى اجتماعى بود بر اعمال بعيى
 داد. مى كار ضرورتى اجتماعى را انجام كرد كه اين دوام پيدا مى

كاركردهـاى اقتصـادى، سياسـى،     هاى حاكم در وهله اول نظـارت بـه   قشرها و گروه
ابزار توليد، بلكـه مـديريت آن را    گرفتند. و در درجه اول نه دست مى نظامى دولت را به

 دادند نه شراي  مقدماتى آن را. خود اختصاص مى ها نتاي  كار را به كردند. آن   مىصغ
منافع خودپرستانه خويش لباس اهدا  مشـترك غيرشخصـى    به كردند ها سعى مى آن

هـم   مستقل دولـت وانمـود كننـد و غالبـاو     ظاهر اراده ناب و بپوشانند و اعمال خود را به
توليد آسيايى، طبقه حـاكم جايگـاه مسـل      ةخاطر داشت كه در شيو موفق بودند. بايد به

ابـزار توليـد    عمال كنترل مفثر بهاثر انجام كاركردهاى سودمند اجتماعى و ا خويش را بر
دسـتگاه دولـت يكـى     آوردند نه مالكيت واقعى بر آن و اين طبقه حـاكم بـا   دست مى به

 همان اندازه گستر  يابنده است. است. و به
 

 توليد آسيايى ةسه تعريف متمايز از شيو

 دهد: كاچاتفسكى از شيوه توليد آسيايى سه تعريف متمايز مى
مًابه ي  مرحله گذار اجبارى ميان جامعه ماقبل طبقـاتى يـا    يى بهتوليد آسيا ة. شيو0

 اند. شرق و غرب از آن گذشته بدون طبقه و جامعه طبقاتى است كه كليه مردم
 اى است كه فق  درآن كشورهايى كه شراي  طبيعـى  مًابه مرحله توليد آسيايى، به ة. شيو1
 گيرد. كرده است قرار مى جاب مىرا اي امر آبيارى در مقياس بزرگ ها پرداختن به آن
كـه بـا شـكلى از اسـتًمار مبتنـى       مًابه شيوه توليدى اسـت  توليد آسيايى به ة. شيو1
 شود. بدهى ـ اسارت مشخص مىبر

 

 نظريه توكئى در مورد شيوه توليد آسيايى

ناپذيرى طبقـاتى   توكئى معتقد است كه در جوامع مبتنى بر شيوه آسيايى، استًمار و آشتى
 اى و اشتراكى پديد آمده است. ناى مالكيت قبيلهبر مب
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 عناصر شيوه توليد آسيايى

. فقدان مالكيت خصوصى )نه حق تصر  يا در اختيار داشتن( بر وسيله اصـلى توليـد   0
 يعنى زمين.

عبـارت ديگـر، ايـن واقعيـت كـه بهـره        ها، يا به . يكى  بودن بهره مالكانه و ماليات1
 .شكل ماليات است مالكانه به
انـدازه دسـتگاه ادارى دولـت     اى تعـاونى، سـازمان يافتـه و بـه     گونه . طبقه حاكم به1

 گستر  يافته است.

توسـ  مـاركس و انگلـس     0851 ۀتوليد آسيايى براى اولين بار در دهـ  ةمفهوم شيو
هـاى اشـتراكى    توليد آسيايى را نظـام ة مطرح شد. ماركس و انگلس جوامع مبتنى بر شيو

هـا از   كردند. ماهيت خودكفايى اين جوامع اشـتراكى و جـدايى آن   كشاورزى تعريف مى
تكامل نوعى دولت استبدادى منجـر شـد كـه كاركردهـاى آن كنتـرل       به يكديگر ضرورتاو

منـافع جامعـه    هاى آبيارى است( و دفـاع از  نيروى طبيعى )بارزترين مًال آن ابداع نظام
حـاظ تـاريخى ميـان جامعـه اشـتراكى      ل شود. ماركس اين نظام را به اشتراكى را شامل مى

ايدئولوژى ايـن   ةجا نيازى نيست كه دربار اين داد. در دارى قرار مى هاى برده اوليه و نظام
هاى مطال  بيشترى گفته شود. كـامالو روشـن اسـت كـه ايـن ايـدئولوژى در        قبيل نظام
است و با هر  مذهبى و سراسر اقتدارطلبانه، كامالو راكد و فاقد هر گونه تحرك هاى قال 

 ورزد. خصومت مى اى از زندگى اجتماعى جنبش و خالقيتى در هر حوزه

دارى و نظـام فئـودالى از    توليد آسيايى، نظام بـرده  ةهاى ماركس، شيو براساس آموزه
 شود. هاى متوالى تاري  بشر محسوب مى نظر زمانى دوره

توليد آسـيايى در   ةبراساس نيروهاى مولده موجود در دسترس جوامع اشتراكى، شيو
ابتدايى در حال از هم پاشيدگى بود. امـا   شرايطى توانست شكل بگيرد كه نظام اشتراكى

هاى آبيارى در اين جوامـع، بـا    كارهاى عمومى بزرگ از قبيل احداث شبكه بر اثر نياز به
 يكديگر متحد شدند.

آنجـا توسـ     هاى باستانى خاور نزدي  و قلمرو شرقى مديترانه كه در بنابراين تمدن
شـان و سـپس همسـايه     بزرگ عمومى سومر و مصر بنيانگذارى شدند. همراه با كارهاى
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ريزى اولين تمدن جهان را آغاز كرده بودند، نخسـتين مرحلـه را در جامعـه     ها كه پى آن
 وجود آوردند. طبقاتى به

 طبقاتى اعياى جامعه اشتراكى زير سيطره قدرت اسـتبدادى  ۀترين جامع در اين كهن
بردگان نيز كه كارشان در كندن چاه بـراى   شدند. و فرمانروايى سومر و مصر استًمار مى

 شدند. احداث شبكه آبيارى بسيار اهميت داشت استًمار مى

 

 هاى اقتصادى ـ اجتماعى از نظر مندل بندى صورت

 . نظام اشتراكى اوليه1

ـ  دايى كـه بقـاى آن   نظامى مبتنى بر گردآورى خوراك، ماهيگيرى و شكار در سطحى ابت
اى چنـدان انـدك اسـت     چنين جامعه در گرو همكارى جمعى است و محصوالت صرفاو

ي  اندازه در آن سهيم باشند تا كسـى از گرسـنگى نميـرد. بـدين      كه افراد بايد تقريبا به
كوچ  و ضعيف شدن بيش از حد جامعه بـراى دفـاع از خـود، بقـاى      ترتي  در نتيجه

 افتد. خطر مى جامعه به
 

 . نظام آسيايى2

هـاى   مانند اما رؤساى قبايل، دودمـان  هاى اشتراكى بر جاى مى نظامى كه در آن اين گروه
كارهـاى تجـارى يـا نظـامى يـا       آينـد كـه انجـام    حاكم يا روحانى ـ پادشاهى پديد مـى  

گيرند و اسباب باالى زنـدگى را از طريـق    دهى آبيارى براى عموم را بر عهده مىسازمان
 كنند. وبيش داوطلبانه از جوامع اشتراكى تأمين مى كم هاى تاخذ ماليا

هـي  وجـه در حاصـل كـار خـود       در اين مرحله اعياى جوامع اشـتراكى ديگـر بـه   
اى كه  گونه در تمل  دارند و به اشتراكى وبيش به يكسان سهيم نيستند. بلكه زمين را كم به

ارد و از طـر  ديگـر از   فرد از ي  طر  حفاظت از موجوديت اشتراكى را بر عهـده د 
كردن قطعه زمينى كه براى فصل معينى يا چنـد سـال روى آن كـار     تال  جدى در آباد

 برد. كند نفعى نمى مى
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 هاى باستانى يا كالسيك . نظام3

 

 . نظام فئودالى4

 

 «فرهنگ چيست؟»

رفتـار و عملكردهـاى افـراد در     ها و اصولى كه به كنش ۀفرهنگ عبارت است از مجموع
 مناسبات موجود در جامعه است. رواب  و ةكنند دهد. فرهنگ توجيه ه شكل مىجامع

مرور ايـام و   تواند در جامعه استوار بماند كه به اصول و معيارهاى اجتماعى زمانى مى
 شود. ها عادت مى براى آن تدري  توس  مردم مورد استفاده قرار گرفته و به

توانـد دوام بيـاورد و تًبيـت     نمـى  بدون اين عادات و فرهنگ، ي  سيستم اجتماعى
هـا   براى ساختار و ماهيـت حكومـت   كننده و مفسر خوبى تواند توجيه گردد. فرهنگ مى
مانـد.   سركار باقى مـى  كه در ي  جامعه براى قرون متمادى رژيم معينى به باشد. هنگامى

فرهنگ حاكم بر ي  جامعـه حكايـت از آن دارد كـه آيـا مـردم نسـبت        عبارت ديگر به
ماندن يـ  نظـام    قوانينى با حاكميت موجود پذير  و تمكين دارند يا نه. براى برقرار هب

ايـن نظـام    ترين اصل براى تحقق اين هد  درك و پذير  مردم نسبت به استبدادى مهم
را بپذيرنـد.  با آن سيستم دچار مشـكل نباشـد و آن   دخواست. اگر مردم در تنظيم رفتار 
 كار خود ادامه دهد. تواند به مى بديهى است كه رژيم آن كشور

 

 «نظريه استبداد نفتى»

پردازد. اما براى تبيـين اسـتبداد    دوره ماقبل صنعتى مى به توليد آسيايى عموماو ةنظريه شيو
 ديگرى گشت. هاى دنبال نظريه شرقى در دوره جديد بايد به

داد نـوين  هـاى اسـتب   كند ريشه استبداد نفتى يكى از نظرياتى است كه سعى مى ۀنظري
 دهد. ساخت اقتصادى جديد توضيح شرقى را با توجه به

تا پيش از درآمدهاى نفتى، ضعف مالكيت خصوصى خاسـتگاه و منشـأ اسـتبداد در    
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نفتى خاسـتگاه و منشـأ اسـتبداد     بوده است. اما بعد از كشف نفت، درآمدهاىدوره اين 
 :ردايرانى گرديده است كه پن  ويژگى مهم دا

او تـوان اعمـال    دولتى و خدماتى مالى نفتـى در انحصـار دولـت بـه     دارى . سرمايه0
 داد. قدرت خودسرانه را مى

عنوان ي  عامل مفثر در تقويت و اسـتمرار ايـن اسـتبداد     اى ايران بهرپ. فرهنگ دي1
 كند. عمل مى
دارى در ايران گشوده شد. اما قدرت انحصارى دولت و فرهنگ  . گرچه راه سرمايه1

 توسعه سياسى شود. به اقتصادى منجر ۀه نداد كه توسعاستبدادى اجاز
تنهايى شكل گرفت. اما فرهنگ و سياسـت   دارى در ايران به . نظام اقتصادى سرمايه9

 دارى همراه كرد. شاهنشاهى خود را با اقتصاد سرمايه وجود نياورد. و نظام خاص خود را به
باستانى ايران دركنـار نظـام    . نظام سياسى قديم مبتنى بر ساختار فرهنگى و سياسى5

هـا و نيازهـاى خـاص     ضـرورت  به حيات خود ادامه داد و توجهى جديد اقتصادى به
 دوران نداشت.

 

 «فرهنگ استبدادى»

شواهد متعدد از وجود تأثير عوامل فرهنگى و تاريخى بر حفظ و تداوم نظام اسـتبدادى  
 ايران وجود دارد.

با وجود تحوالت و تغييرات مختلـف در  شود كه  وجود چنين فرهنگى باعث آن مى
 محكم و پابرجا باقى بماند. امور سياسى و اقتصادى، ساختار سياسى هميشه

هاى مختلف از او حمايت كرده  مًال بارز، رضا شاه بود. عده زيادى از افراد و جناح
 سوى ديكتـاتورى  را هر چه بيشتر به ها و نخبگان اقشار مختلف بودند كه او و اين گروه

 خواه، رضاخان ديكتاتورى ساختند. سوق دادند. و از رضاخان جمهورى
 

 «نقش استعمار و امپرياليسم و استبداد ايرانى»

ا ، انگليسى، امريكايى، فرانسوى، آلمانى و ژاپنـى و يـا هـر     استعمار در اشكال مختلف
يشـيده اسـت.   خود از بازار ايران اند بازار و سهم نام و نشان ديگر، كه پيش از هر چيز به
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دهـد بـا حكـومتى خودكامـه،      ا  تـرجيح مـى   براى عقد قراردادهاى اقتصادى و سياسى
 رو گردد. مجلسى ابتر روبه دولتى وابسته و
انـد   بعد هر زمان كه جنبش انقالبى قدرت گرفته است و مردم توانسـته  از مشروطه به

ربى بوده است. پـس  بار غ قراردادهاى اسارت اندام بكنند اولين خواست مردم لغو عرض
 ا  هاى مالى، فرهنگـى و نظـامى و سياسـى    ها استعمار با حمايت ها و سده در طول دهه

 ديرپا كردن استبداد در ايران كم  كرده است. به
 

 «دارى وابسته در تحكيم استبداد نقش سرمايه»

غـرب  خـواه   هدارى زيـاد  دارى كه از ابتداى قرن بيستم در رابطه با هجوم سـرمايه  سرمايه
و رفـتن مـواد خـام، از پنبـه و      شكل گرفت. پلى بود براى آمدن اجنـاس بنجـل غربـى   

 خشكبار گرفته تا فر  و نفت.
هـاى اسـتبدادى، پـس     دارى غرب بود و مادر  حكومت فرزندى كه پدر  سرمايه

اى از  تـه كاسـه   راند و به از صحنه مى اين دو بايد بورژوازى ملى را براى وفادار ماندن به
كرد. تا كشمش و نفت برود، دالر بيايد. دمكراسى هـم كـه نباشـد چـه      بسنده مى قدرت

جـا و آنجـا    هاى اسلحه و معامالت پشت پرده كه هست. در اين پورسانت بهتر. داللى و
پـر كنـد. و راه و شـيوه     هاى دانشـگاهى  هاى استبدادى را با تئورى هاى حكومت ضعف

هـا   اموزاند و در چشم توده خاك بپاشد. جز اينها بي ها و قزاق گزمه جديد سركوب را به
 توان گفت. مى در مورد بورژوازى دالل چه

 

 نتيجه:

 تبيين دسپوتيسم شرقى از دو محور اساسى:
 . ساخت اقتصادى0
 . ساخت فرهنگى1
شـان چشـم    خـاطر نـوع معيشـت    هاى بسيارى بـه  گذرد، مردمى كه در طول سده مى
هـا   روح و خـاطره جمعـى آن   اسـتبداد در ذهـن و  دست حاكمان داشتند. رفتـه رفتـه    به
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 ۀها كه سـاي  نوعى سنت و فرهنگ بدل شد. و مردم پذيرفتند كه شاه نه انسانى چون آن به
 است. خدا و انسانى فرازمينى

حاكمان نيز رفته رفته باور كردند كـه آنـان را نيـروى مـاوراءِ زمينـى بـراى هـدايت        
 كارهاى انسانى خلق كرده است.

 استبداد شرقى، دركى تاريخى از اقتصاد ـ فرهنگ اين مرزوبوم است. ديالكتي 
 

 بعد به 11وضعيت اقتصادى ايران از قرن 

هاى شكست انقالب مشروطه چه بود و رهبـرى فكـرى ايـن     كه پى ببريم ريشه براى آن
دسـت بـورژوازى    ملى بـود، چـرا بـه    شكل تاريخى در دست بورژوازى جنبش بزرگ به
كه تاري  اقتصادى پن  قـرن گذشـته    اى نيست جز آن اجار افتاد. چارهتجارى و اشرا  ق

بزنيم و ببينيم در ساخت اقتصادى ما چه اتفاقى افتاد كه در ايـران مًـل    اجمال ورق را به
و نتوانسـت بـا    اروپا بورژوازى ملى و در رأس آن بـورژوازى صـنعتى شـكل نگرفـت.    

درت براند و بـا برپـايى انقالبـى بـورژوا ـ      ها را از ق استقرار نهادهاى مدنى خود فئودال
پاى آن ساخت سياسى را دمكراتيـزه   كند. و پابه دمكراتي  ساخت اقتصادى را بازسازى

 نمايد. و با برقرارى دمكراسى و تشكل حزب قدرتمند خود  دمكراسى را بـراى تمـام  
 ارمغان بياورد. اقشار به

ر حـد آزادى بيـان و آزادى   دمكراسى كه در چارچوب دمكراسى بورژوايى اسـت  د 
 ۀمذه  و در ايـن پروسـه بـا ايجـاد طبقـ      قلم، آزادى اجتماعات، آزادى احزاب، آزادى

هاى  كارگر صنعتى، جنبش سوسيال دمكراسى هم بتواند از پروسه كار صنفى در اتحاديه
كــار سوسياليســتى در مجــامع كــارگرى حــزب نيرومنــد طبقــه كــارگر را    كــارگرى و
 دهى كند.سازمان
هـا را   هـاى آن  هـا و عـدم كاميـابى    توانيم تاري  احـزاب و شكسـت   بيان ديگر نمى به

كـه بسـنده كنـيم     باشيم. و يا اين بررسى كنيم اما تحليل دقيق از ساخت اقتصادى نداشته
اين نكته كه علت شكست احزاب در ايران نبود دمكراسـى بـود. ايـن گـزاره نيازمنـد       به

داد كه دمكراسى نيازمند متحقق شدن انقالبى بورژوا  بايد توضيح تحليل اقتصادى است.
دسـت   رهبرى آن به كه رسد مگر اين اهدا  خود نمى ـ دمكراتي  است. و اين انقالب به
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گيـرى و   بورژوازى ملى قدرتمند باشد. و اين بورژوازى ملى قدرتمند بايد پروسه شـكل 
به مونوفاكتورها را پشـت   هاى دستى ملى و انكشا  كارگاه انباشت سرمايه تشكيل بازار

اگـر در   نحو احسن انجـام دهـد. و   سر گذاشته باشد. تا بتواند رسالت تاريخى خود را به
 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      
نوشـته دكتـر    01ايـران در قـرن    كتـاب اقتصـاد   به مانديم و چرا؟ پس ابتدا نگاهى بكنيم

 احمد سيف و اقتصاد سياسى ايران نوشته دكتر كاتوزيان.
 

 (1011ـ1011)نماى كلى اقتصاد ايران طى سه قرن 

قـدرت   كه مصاد  با روى كار آمـدن سلسـله صـفوى و بـه     0811لغايت  0511از سال 
دارى در اروپـا شـكل    سرمايهاست كه  قاجار است. درست مقارن دورانى ۀرسيدن سلسل
 شود. گيرد و روند تحت سلطه در آوردن جوامع ديگر چون ايران آغاز مى و قوام مى

 

 مهم در اين مقطع ةدو دور

دو دوره  تـوان بـه   هاى اقتصاد ايران را در اين مقطع مـى  طور كلى تحوالت و دگرگونى به
 تقسيم كرد:

يابـد.   خاتمـه مـى   07اواسـ  قـرن   شروع و در  01نخست كه از اواخر قرن  ة. دور0
 رونق و شكوفايى نسبى است. ةدور
و نـوزده ادامـه    08آغـاز و در تمـام طـول قـرن      07دوم كه از اواس  قـرن   ة. دور1
 ركود بحران است. ةيابد دور مى
 

 «شاه اسماعيل و رفرم اقتصادى»

در دو حـوزه  عمل آمد كه  شاه اسماعيل اقداماتى براى بهبود شراي  اقتصادى به ةدر دور
 ها اثر گذاشت: ها و هم بر توزيع فرآورده توليد فرآورده

 هايشان كار انداختن ثروت به درـ تشويق مردم 
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 هاى آبيارى زيركشت. ها و شبكه ـ ساختن جاده
 هاى زير كشت. ـ افزايش زمين
 ـ افزايش توليد

0 ـ كاهش ماليات بر دهقانان به
1
 محصول  

 

 «طهماسبتوقف اصالحات توسط شاه »

ومرج ايران را فرا گرفت و امكانات توليـدى دچـار آسـي      در زمان شاه طهماس  هرج
بـراى   0511ـ55هاى  در فاصله سال هاى ايران و عًمانى جدى شد. از سوى ديگر جنگ

اقتصاد ايران پيامد مخربى داشت كه باعث توقف اصالحات اقتصادى شاه اسماعيل شد. 
هـا و   هاى آبيارى و افزايش نـر  ماليـات   ها و شبكه ح راهاصال توجهى به بى آن ۀكه نتيج

نابخردانه اخذ مازاد  ةشيو هاى داخلى و خارجى و هاى جديد بود. جنگ اضافه شدن باج
 در پيدايش و تشديد بحران اقتصادى مفثر بودند.

 

 «توليدبر آن  وءِگنج شاه طهماسب و اثرات س»

خـروار   111ميليون دينار طـال و نقـره    1811، 0571شاه طهماس  هنگام مرگ در سال 
سالح براى سـربازان در خزانـه انبـار     11111قيمت و  دست البسه گران 11111ابريشم، 

معنى خارج شدن ثروت ملى از روند توليد و باز توليد بود. كـه   كرده بود. كه اين گن  به
ه زد. نتيجه خارج آن لطم بهبود قابليت توليدى در اقتصاد نداشت بلكه به تنها نقشى در نه

شـدن رونـد مبادلـه     شدن اين ميزان از طال و نقره كـه وسـيله مبادلـه بـود. سـب  كنـد      
 ها يعنى كندتر شدن تجارت داخلى و خارجى بود. فرآورده

 

 «شيوع طاعون و اوج بحران»

 اوج خـود رسـاند.   بحران اقتصادى را بـه  0570همراه قحطى گسترده در سال  شيوع طاعون به
 برابر خود رسيد. 5ماليات به  0571ـ0581 هاى سال ۀهش يافت و در فاصلتوليدات كا
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 «عباس و كاهش بحران اقتصادى حكومت شاه»

 اصالحات زير شد: سلطنت رسيد. و او موفق به شاه عباس به 0587در سال 
 ها يت داخلى و راهنـ تًبيت حكومت مركزى و ام
 ـ تغيير نظام آبيارى قنوات

 ـ حفر قنوات تازه
 0571هاى قبل از  سطح سال كاهش ماليات به ـ

 ها ـ ساختن كاروانسرها و تعمير راه
 كه سب  كاهش بحران اقتصادى شد.

 ،افزايش بازدهى، فراوانى نيروى كار، رشد جمعيت و رشـد و گسـتر  شهرنشـينى   
امكانات حمل و نقل، افزايش تجـارت   ها، بهبود افزايش جمعيت در روستاها، امنيت راه

 خارجى، نماى كلى اقتصاد شاه عباس است. داخلى و
 

 «علل شكنندگى اقتصادى ايران در عصر صفوى»

معناى مشكل ساختارى اقتصاد نبود. مشـكل   بهبود وضع اقتصادى در زمان شاه عباس به
در اقتصاد بود كه علت آن نقش دوگانـه   ساختارى اقتصاد ايران فقدان پويايى خودگردان

 ران بود:استبداد سياسى حاكم بر اي
 كرد. ا  بود تشويق مى نفع . استبداد حاكم توليد را تا آنجا كه به0
اى  كـرد. و از پيـدايش طبقـه    . از سوى ديگر قابليت افراد را براى انباشت نابود مـى 1

 كرد. جلوگيرى مى مستقل از دولت كه داراى قدرت اقتصادى باشد
خـوار ثروتمنـدان    ميـراث تجارت خارجى در انحصار شاه بود. و از سوى ديگر شاه 

 جامعه بود و اين يعنى مختل شدن انباشت سرمايه.
قدرت رسيدن شاه عباس سهم بزرگى داشـت و   خان كسى كه در به كشتن مرشد قلى

بعدى تكرار شد مًل قتـل حـاج ابـراهيم     هاى بستگان و دوستان او و اين سنت در دوره
خـان سپهسـاالر نمـودى از     زا حسـن خـان اميركبيـر و ميـر   ميرزا تقـى  ،كالنتر، قائم مقام

توانست در انباشت سرمايه نقـش   اى بود كه مى اشرافيت و شكل نگرفتن طبقه اضمحالل
 داشته باشد.
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 «سازى در ايران و اثرات سؤ آن بر اقتصاد علل دفينه»

نبود قوانين و نهادهايى قدرتمند براى دفاع از مالكيت خصوصى در مقابل استبداد مطلق 
صـورت   گذارى به جاى سرمايه آمد، به مى دست ازار ناچيزى كه توس  افراد بهشاهان آن ب

توانسـت در بهبـود قابليـت توليـدى اقتصـاد       شد و نمى از چرخه توليد خارج مى 0دفينه
گذارى و در پى آن سود و افزايش قدرت باعـث جلـ     كند. چرا كه سرمايه نقشى بازى

 ان را در پى داشت.توجه مستبدان و مصادره اموال و مرگ و زند
 

 «مرگ شاه عباس و شروع بحران»

هاى استبدادى كه دولت نقش غال  را در اقتصـاد دارد. اخـتالل در حاكميـت     در جامعه
 شود. بحران اقتصادى منجر مى حكومت مركزى به

مرد. و بالفاصله گيالن و مازندران كه جزء امالك سلطنتى  0111شاه عباس در سال 
مراكـز توليـد ابريشـم در الهيجـان و      برافراشتند. در طول شـور  شور   بودند. سر به

 رشت مورد حمله قرار گرفت و توليد ابريشم لطمه شديدى خورد.
دنبال آن مازاد توليد كاهش يابد و از سوى ديگـر   ناامنى داخلى باعث شد كه توليد به

جـاى   بـه از اين مازاد كـاهش يافتـه و    جنگ ايران و عًمانى باعث شد كه بخش عظيمى
 ها و شبكه آبيارى خرج جنگ شود. مرمت راه

ا  نـر  ماليـات را بـاال بـرد و      دولت نيز براى جلوگيرى از كاهش در امـر ماليـاتى  
شدن دهقانان منجر شـد. از طـر     مستمندتر كاهش توان توليد و افزايش نر  ماليات به

اثر منفى گذاشت. چرا كه هند توس  اروپائيان بر اقتصاد ايران  ديگر پيدا كردن راه آبى به
 و بازار عمومى محصوالت هندوستان و ايران بود. قبالو اصفهان انبار

كاهش تجارت خارجى ايران شد و يكباره درآمد گمـرك   كه همه اين عوامل منجر به
 ميليـون دينـار   1ــ 00شـاه عبـاس بـه     ميليون دينار زمان 5/19بندرعباس و بندر لنگه از 

 ان رسيد.زمان سلطنت شاه سليم به

                                                           
 . دفينه: گنج، پول يا چيزى كه زير خاك پنهان كرده باشند.1
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باره مصيبت افغان فـرا رسـيد    اين بحران اقتصادى كاهش جمعيت بود. كه ي  ۀنتيج
نظمـى   دنبـال آن اغتشـا  و بـى    و به ها سقوط كرد دست افغان به 0711اصفهان در سال 

 سراسر ايران را فرا گرفت.
شهرها و روستاها منهدم و نظام آبيـارى لطمـات زيـادى خـورد و شـهرهاى بـزرگ       

 اقتصاد ايران. به ترين ضربه ها يعنى بزرگ يد. و همه اينغارت گرد
هايى از ايران توس  روسـيه و عًمـانى اشـغال شـد و از ايـران       از سويى ديگر بخش

 منف  گرديد.
را داريم. فقر و نادارى مردم باعـث   0715ـ11ها، ما قحطى سال  دنبال اين مصيبت به

 دستى بود.دنبال آن نابودى نسبى صنايع  كاهش تجارت و به
 

 «نادرشاه و نقش مخرب او در اقتصاد ايران»

 پايان يافت. 0711قدرت رسيدن نادر درسال  ساله پايان حكومت صفوى با به 09بحران 
رشـد بحـران اقتصـادى را     نادر در ابتدا توانست با احياء حكومت مركزى مسير روبه

اقتصـاد ايـران    جدى بـه  سال ضربه 00طلبانه او در مدت  هاى جنگ كُند كند. اما سياست
 وارد كرد.

ميليون ليـره   5/87ـ011غنيمت گرفت چيزى در حدود  تمامى آنچه كه نادر از هند به
شود و خسارات جنگ را تـا حـدودى    كه وارد اقتصاد ايران جاى آن استرلينگ بود. اما به

ه آن صورت دفينه در آمد. و احتكار شـد و ثمـر   جبران كند. متأسفانه در كالت نادرى به
حاصل افزايش ماليات، گماردن جوانان در ارتش و كارهاى غيرمولد، مرگ  بى هاى جنگ

 و نيستى و غارت روستائيان بود.
نصي  نماندند. تجـارت خـارجى در    هاى غل  اقتصادى نادر بى تجار هم از سياست

 انحصار نادر بود. تجارت داخلى هم در كنترل او بود.
شـد و چـون    ها گرفته مـى  هاى گزا  از آن ار، مالياتهاى ناچيز تج در كنار موقعيت

 دادند. خريد و فرو  مى به تجار از مصادره اموال و قتل بيمناك بودند. كمتر تن
تنهـا بـراى    عنوان وسيله مبادله مشكلى جدى بود. نادر نه در اين دوران كاهش پول به

كرد. ماليات  طل  مى اوها را نقد ماليات خواست بلكه تأمين لشكركشى ماليات بيشترى مى
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بـود. سياسـت    0791دو برابر كل ماليات ايالت گـيالن در   0797رشت و حومه در سال 
ر باعـث از بـين رفـتن    تجاگرانه باعث كاهش مصر  و سياست سركوب  غارت مالياتى
 گذارى و در نتيجه كاهش توليد بود. سرمايه ةانگيز

توليد در اقتصاد بود. توليد كشاورزى  در اين ميان با انهدام امكانات عمومى كه الزمه
 شور  و يا هر دو بود. ا  مهاجرت يا ها نتيجه كاهش يافت. و همه اين

آورى ماليات و با وجود افزايش نـر  ماليـات و    با وجود ستمگرى نادرشاه در جمع

0 نادر  هاى جديد، درآمد مالياتى در زمان وضع ماليات
1
 بود. يهزمان صفو  

 

 «دكريمخان زن»

قدرت  بار ديگر ايران را در جنگى داخلى فرو برد. تا كريمخان زند به 0797قتل نادر در 
بـود. جامعـه روى آرامـش ديـد و او      رسيد. در طول سلطنت كريمخان زنـد كـه كوتـاه   

توانست با احياء نظام آبيارى، تشويق صنعتگران و كـاهش نـر  ماليـات، بهبـود وضـع      
ار از رشد بحران اقتصادى جلوگيرى كند. امـا مـرگ او در   تج امتيازاتى به تجارت با دادن

بار ديگر در بحـران   اين روند بهبود اقتصادى را نيمه تمام گذاشت و ايران را 0771سال 
 فرو برد.

 قدرت رسيد. آخر قرن هيجده، آقا محمدخان قاجار به ۀتا سرانجام در ده
 

 11تحوالت اجتماعى و اقتصادى ايران در قرن 

 يابد: با چهار وجه مشخصه زير تعيّن مىاين دوره 
هـا و   . تورم قيمت1. گستر  تجارت، 1. گرايش كلى در جهت افزايش جمعيت، 0
 . كاهش ارز  داخلى و خارجى واحد پول ملى.9

سـه دوره مشـخص    براى درك بهتر اين دوران بهتر است بـا تقسـيم ايـن دوران بـه    
 تحوالت هر مقطع. نگاهى داشته باشيم به
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 «11بندى قرن  لهمرح»

   0811ـ0851 (0081ـ0111) اول: دوره سلطنت فتح على شاه و محمد شاه از ة. دور0
 0851ـ0871( 0111ـ0151دوم: دوره سلطنت ناصرالدين شاه ) ة. دور1
 0871ـ0811( 0151ـ0171سوم: تا ترور ناصرالدين شاه ) ة. دور1
 

 «دوره اول»

ـ  اين دوره عليرغم جنگ ثبـات و تحكـيم اسـت. امـا      ةنسـبت دور  ههاى ايران و روس، ب
دنبـال آن خرابـى اوضـاع     سنگين و بـه  هاى هاى ايران و روس، اخذ ماليات آمد جنگ پى

شود كه به نادرسـت   ( مى0111ـ0111شهرى ) هاى عمدتاو قيام اقتصادى است كه منجر به
 شود. مذهبى انگاشته مى واقعه صرفاو

 

 «دوره دوم: حكومت ناصرالدين شاه»

 شود: هاى زير مشخص مى دوران، با وجه مشخصهاين 
 هاى خارجى در سياست ايران گستر  قدرت ـ دخالت روبه

 ـ فرو  امتيازات تجارى
 هاى خارجى ـ انباشت وام

 ها ـ افزايش كسرى تراز پرداخت
 ـ كاهش سريع ارز  پول

 ـ سست شدن كنترل مركزى اياالت و واليات
هـاى فزاينـده    فزاينده اقتصادى مـردم و نـاآرامى  نارضايتى  تمامى عوامل فوق منجر به

 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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 «11هاى قرن  بررسى مشخصه»

هـر   شود كه الزم است به ا چند مشخصه كلى مشخص مىدر پيش گفتيم كه اين دوران ب
 مشخصه نگاهى اجمالى داشته باشيم.

 

 افزايش جمعيت ايران

مى رفاه نسبى ي  كشور است. جمعيت كشـور  هاى كّ افزايش جمعيت يكى از شاخص
 است.% 0افزايش ساالنه آن در حدود  برابر شد كه ميانگين 1، بيش از 01درطول قرن 

ميليون نفر است. در آغاز اين قـرن   1حدود  01يران در اواخر قرن جمعيت تقريبى ا
اى در افزايش جمعيت وجـود دارد كـه    چرخه در اثر ثبات اقتصادى ـ اجتماعى، گرايش 

ميليون نفـر طبـق گـزار      1كند.  اى دوران قبل را جبران مى اين افزايش، كاهش چرخه
 تگران است.مدت صنع اين ثبات نسبى مديون رونق كوتاه كاردان و

علت درگيرى ناپلئون با انگلـيس و ديگـر كشـورهاى اروپـايى، اروپائيـان مهـاجم        به
فرو  كاالهـاى خـود بزننـد. در     قبيه كردن بازار ايران براى يابند، دست به فرصت نمى

يابنـد تـا حـدودى روى پـاى      وران و صنعتگران ايرانى فرصت مـى  اين مدت كوتاه پيشه
سوى بازار ايـران   ت فرانسه، بالفاصله سيل كاالهاى خارجى بهشكس خود بايستند. اما با

 شود. آغاز مى شود. و در واقع انحطاط صنايع دستى ايران از همين جا سرازير مى

هـاى   دهد. بازارهـاى ايـران مملـو از پارچـه     مى 0811طبق گزار  كه ژوبر در سال 
دهـد، لبـاس    ئه مىموريس روكوتز بو طبق گزارشى كه 0807فرانسوى است. و در سال 

 كند. اشرا  ايران و قشون عباس ميرزا را از ماهوت انگليسى ذكر مى
 

 هاى آن كاهش جمعيت و علت

 روئيم و علت آن را بايد دردو عامل جستجو كرد. در اواس  قرن با كاهش جمعيت روبه

مـان   اى ـ در اين زمان با از دست رفتن بخشى از سرزمين  هاى ضد چرخه . گرايش0
 روئيم. روسيه روبه به ميليون نفر و ضميمه شدن آن 0عيتى حدود با جم
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 0081ــ 0151هاى  ( درفاصله سال0811ـ0811) 0101ـ 0191. شيوع وبا از اواس  1
هـاى مسـرى و    علت شـيوع بيمـارى   است )به ميليون نفر 1جمعيت ايران ثابت و حدود 

 هاى خارجى( طلبى قدرت توسعه
هـاى   ميليـون در سـال   1روئـيم. جمعيـت از    روبـه  در اواخر قرن با افزايش جمعيت

رسد. امـا ايـن افـزايش جمعيـت      مى 0111ـ0181هاى  ميليون در سال 8به  0811ـ0191
 نمايشى از بهبود روند اجتماعى ـ اقتصادى نيست.

 رود. ويرانى مى هاى آخر قرن اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى ايران روبه در دهه
داران  سـرمايه »دهـد.   چنين گزار  مـى  0898ـ1اى ه تالبوت كنسول انگليس در سال

كاالهـاى خـارجى تقاضـاى كمـ       ايرانى از شاه براى حفـظ صـنايع داخلـى از هجـوم    
 811بـه   8111هـاى بافنـدگى در كارشـان از     اند. و اين در حالى است كه دسـتگاه  كرده

 اصفهان و يزد نيز همين اتفاق افتاده است. رسيده است در
پوشند و  حقيرترين افراد اجناس ساخت منچستر يا مسكو مى»سد: نوي لُرد كروزن مى
 شود. تن زنان روستايى است از بمبئى وارد مى كرباس كه به

 

 . ماليات و تجارت خارجى2

اضمحالل بود. دسـتگاه ديـوانى    اقتصاد ايران در اين دوران نمونه ي  جامعه سنتى روبه
بگيرد. پس درآمد دولت عمدتا ناشى از  ودقدر گسترده نبود كه اياالت را زير نفوذ خ آن

 دو منبع بود:
 . فرو  مناص  دولتى1ها،  . ماليات0

 بيشترين سهم ماليات، سهم ماليات ارضى بود.
شـد   وران گرفتـه مـى   ماليات ارضى، ماليات سرانه و ماليات بر درآمـد پيشـه   عالوه به

 افزود.قسمت  اين هاى گمركى و مصادره اموال را نيز بايد به تعرفه
هـاى خـارجى و    كشـورهاى بيگانـه و وام   منبع دوم درآمد دولت، امتيازات تجارى به

 فرو  مناص  دولتى بود.
درصد در حـال نوسـان بـوده     5ـ11در اين زمان ماليات درصد مشخصى ندارد. بين 

آن مصادره نـامنظم   است. كه بايد به درصد بوده 5است از فقيرترين مناطق ميزان ماليات 
 روستاييان را افزود.اموال 
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 اقتصاد سياسى كاتوزيان( 02برآورد جمعيت ايران )صفحه  1جدول 

 

دهة 
0011

م 
 

0001
م. 

 

0010
م. 

 

0081
م. 

 

0089
م. 

 

0008
م. 

 

0000
م. 

 

0090
م. 

 

0919
م. 

 

0901
م. 

 

0گاردان
      ــ ــ ــ ــ 90111 

1تامسون
      81108 ــ ــ ــ ــ 

1هوتوم ـ شيندلر 
     85801 ــ ــ ــ ــ ــ 

     (98800) ــ ــ ــ ــ ــ شهری

     (10103) ــ ــ ــ ــ ــ روستایی

     (90100) ــ ــ ــ ــ ــ عشایری

9زولوتوليف
 

 
    11108  ــ ــ ــ ــ ــ

 (51100)  ــ ــ ــ ــ ــ شهری

   

 (11103)  ــ ــ ــ ــ ــ روستایی

   

 (51100)  ــ ــ ــ ــ ــ عشایری

   

   90111        5كرزن     

   15101   ــ ــ ــ ــ ــ شهری

 8؛511  ــ ــ ــ ــ ــ روستایی
   

 (15101)  ــ ــ ــ ــ ــ عشایری
   

        8مدروف      

111001 
  

   ــ ــ ــ ــ ــ شهری

(51101) 
  

   ــ ــ ــ ــ ــ روستایی

(11105) 

  
      ــ ــ ــ ــ ــ عشایری

 1بومون        
 

   11100   ــ ــ ــ ــ ــ

 Medredev فارسى(. ة)ترجم 1011ـ1111منبع: بر پايه چارلز عيسوى. تاريخ اقتصادى ايران 

زارعان در حداقل معيشت است. و اين شيوه گـرفتن ماليـات،   زندگی در اين دوران 
گذاشت. و ايـن نكتـه    ىباقى نم بردارى بيشتر و افزايش بازدهى انگيزه چندانى برای بهره

                                                           
1. Gardane 
2. Thompson 
3. Hotum-Schindler 
4. Zolotoliv 

Carazan .5  
6. Medredev 
7. Bomont 
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هـر   رسـيد. بـه   ذهن كودن و خرفت مقامات مركزى و مباشرانشـان نمـى   مهم و كليدى به
درصـد محصـوالت    05ماليات بر زمين در كـل كشـور حـدود     صورت ميانگين موزون

اضـافه كـرد.    آن درصد مصادره نامنظم اموال را بـه  01ـ05كشاورزان بوده است. كه بايد 
 يابد. افزايش مى 15ـ91درصد دوره اول و دوم به  15ـ91در اواخر قرن ميزان 

 

 علت تورم

علت تورم را بايد از ي  سو در كاهش توليد مواد غذايى قابل عرضـه در بـازار شـهرى    
 تجارى روى آورده بودند. سوى محصوالت جستجو كرد عوامل توليد به

رز  خـارجى  علت سقوط بهاى نقره درسطح جهانى، ما باكاهش ا از سويى ديگر، به
 شود. عمومى عيار پول داخلى مى كاهش روييم كه اين خود منجر به پول ايران روبه

 

 كاهش نرخ پول كشور

در عمل پايه پول ايران نقره  اهاى راي  از جنس طال و نقره، مس و ورشو بودند. ام سكه

بود. ريال 
0
8
ب شـد  كه سكه صاح  قرانى ضـر  م( 0801) 0015تومان بود. اما از سال   

 ارز  ريال به 
0
01
 دو صورت انجام گرفت: رسيد. كاهش ارز  پول به  

 . تنزل غيررسمى مرغوبيت اوزان سكه1. كاهش رسمى وزن سكه، 0

 ي  قران 0115ـ سال 
 ـ فتح على شاه ي  قران
 ـ محمد شاه ي  قران

 ـ ناصرالدين شاهى ي  قران
 ي  قران 0181ـ در سال 

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

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

درصـد كـاهش يافـت     51طور رسمى نزدي  به  طى ي  قرن عيار نقره پول كشور به   

 كه 
9
5
 و  اين كاهش در دوره اول )زمـان فـتح علـى شـاه(      

0
5
بقيـه در نيمـه دوم قـرن      

 صورت گرفت.
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 علت كاهش عيار مسكوكات

معمـولى بـراى افـزايش دلبخـواه      ةدر اقتصاد ماقبل صنعتى كاهش عيار مسكوكات شيو
افزود و با فـرض ثابـت مانـدن     مى توان مالى حكومت حجم پول بوده است. اين اقدام به

كل عرضه كاال و خدمات و سرعت گرد  پول، موج  افزايش بهاى كاالهـاى داخلـى   
شـد. بـا ايـن همـه      مردم تحميل مـى  ةى بر تودمًابه ماليات نامشهود به شد و در واقع مى
 زاى كاهش معتدل عيار پول خيلى جدى نبود. آمدهاى تورم پى
 

 اقتصاد سياسى كاتوزيان( 00)صفحه       2جدول 

 هاى منتخب كاهش عيار نقره پول ایران: در دوره
 )به درصد(

 0111ـ0101 0131ـ0101 0131ـ0151 0001ـ0151 0001ـ0131 ش 0001ـ0101 
 0011ـ0911 0051ـ0911 0051ـ0011 0011ـ0011 0011ـ0051 م. 0011ـ0911 

 ¼ 1/01 9/5 9/85 1/81 1/51 كل
 0/1 1/1 3/1 8/1 0/1 5/1 ميانگين ساالنه

 111ـ11و  11ـ11(، ص 1411منبع: بر پايه سعيد نفيسى. تاريخ اجتماعى و اقتصادى در قرون معاصر )تهران، بنياد، 

كاهش يافـت كـه    90ميزان % به 01رابرى پول ايران در طول قرن طور كلى ارز  ب به
 توزيع آن بسيار ناهمگون بود.

 
 اقتصاد سياسى كاتوزيان( 58)صفحه       1جدول 

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

 

0101
ـ

0001
 

 ش

0131
ـ

0001
 

0151
ـ

0001
 

0151
ـ

0831
 

0101
ـ

0131
 

0101
ـ

0151
 

0111
ـ

0001
 

0111
ـ

0151
 

0101
ـ

0111
 

 

0911
ـ

0011
م 

 

0051
ـ

00111
 

0011
ـ

0011
 

0011
ـ

0051
 

0911
ـ

0011
 

0911
ـ

0011
 

0091
ـ

0011
 

0091
ـ

0011
 

0911
ـ

0011
 

 051 011 181 151 191 081 081 011 801 كل
 0/00 5/8 0/1 3/0 0/5 1/1 3/1 8/1 0/8 ميانگين ساالنه

 414ـ1منبع: بر پايه عيسوى. تاريخ اقتصادى ايران، ص 
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درصد كل كـاهش   11سال آخر قرن بيش از  11دهد كه در  هر حال آمار نشان مى به
 1/8درصـد و در دوره سـوم    1/1ساالنه  ارز صورت گرفت. در دوره اول و دوم كاهش

 درصد بود.
 

 داليل كاهش ارزش پول كشور

( 0898ـ0817) 0117ـ0191هاى  كشف طال در امريكاى شمالى و استراليا درفاصله سال
 طال شد. بهاى نقره نسبت به باعث باال رفتن عرضه طال و در نتيجه افزايش

 درصد افزايش داد. 15افزايش بهاى نقره در بازار جهانى قيمت كاالها را 

بازار جهانى نقره سقوط كـرد   م( با عرضه جديد نقره به 0871) 0151در اواس  دهه 
 درصد رسيد. 011 ميزانى بيش از و نر  اين سقوط در پايان قرن به

 
 اقتصاد سياسى كاتوزيان( 58)صفحه       9جدول 

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

 )به درصد(

 

0101
ـ

0001
 

 ش

0131
ـ

0001
 

0151
ـ

0001
 

0151
ـ

0131
 

0101
ـ

0131
 

0101
ـ

0151
 

0111
ـ

0001
 

0111
ـ

0151
 

0101
ـ

0111
 

 

0911
ـ

0011
م 

 

0051
ـ

00111
 

0011
ـ

0011
 

0011
ـ

0051
 

0911
ـ

0051
 

0911
ـ

0011
 

0091
ـ

0011
 

0091
ـ

0011
 

0911
ـ

0091
 

 1/088 1/98 1/101 9/185 1/301 0/38 0/008 1/11 1/381 كل

 1/00 8/8 3/1 1/0 8/5 1/0 1/0 8/0 8/3 ميانگين ساالنه
 

 .4ـ4و  4ـ1هاى  جدول
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 4آمار ارائه شده در جدول  با نگاهى به

 درصـد  1/1 (0081ــ 0170 ـ  0811ــ 0811هش ارز  پـول بـراى دوره )  نر  ساالنه كا
 درصد بوده است. 7/08معادل  پايان قرن مانده به هاى باقی كه براى سال حالى . دراست

درصـد   1/1بـه   01هر حال ميانگين نر  ساالنه كاهش ارز  پول براى كل قـرن   به
 اى مًل ايران بوده است. هافتاد عق  بوده است كه اين رقم بسيار بااليى براى كشور

 

 بازرگانى خارجى ايران

طل  اروپا براى خريد مواد اوليه و فـرو    علت فشار بورژوازى توسعه در اين دوران به
روئيم. اما اين رشد ناشى  خارجى روبه محصوالت ساخته شده اروپايى با رشد بازرگانى
 از توسعه قابل مالحظه اقتصاد داخلى نيست.

آمـدهاى   م و تركي  صادرات و واردات ايران تغييراتى داد كـه پـى  حج اين روند در
بـا روسـيه مـازاد بازرگـانى      01قـرن   نامطلوبى براى اقتصاد كشور داشت. ايران تا پايان

اين مازاد  11رسيد. اما در سرآغاز قرن  ميليون روبل طال مى 91/9داشت كه اين مازاد به 
 كسرى بدل شد. به بازرگانى

هـا   وسيله روسيه و سپس ساير قـدرت  تعرفه گمركى كه ابتدا به 5رغم % حال به با اين
موفقى در بازرگـانى خـارجى    دوره نسبتاو 0111ـ0199هاى  بر ايران تحميل شد. در سال
م( تا پايان قرن با كسرى چشـمگيرى و فزاينـده در    0811) 0191ايران است. اما از دهه 

 روئيم. بازرگانى خارجى روبه تراز

 رسد. اوج خود مى م( به 0881) 0111ها در دهه ) كسرى پرداختافزايش 
 
 
 
 
 
 



 37   فرقه اجتماعیون ـ عامیون         

 

 اقتصاد سياسى كاتوزيان( 11)صفحه       5جدول 

 واردات0 صادرات و تراز بازرگانى:
 ميزان تغيير )درصد(

 0188ـ19 0181ـ88 0138ـ81 0119ـ38 سال قمری

 0005ـ0911 0080ـ05 0051ـ80 0011ـ51 سال ميالدی
 0/1 1/00 -8/08 51 واردات

 (3/18) (8/038) (-3/0) (01) كل      
 81/1 1/5 -5/0 0/0 ميانگين

 (9/8) (9/1) (-01/1) (1/3) ساالنه
 1/10 8/55   صادرات

 (8/019) (1/95) ــ ــ كل      
 1/10 8/55 ــ ــ ميانگين

 (1/1) (9/1) ــ ــ ساالنه
 -5/08 -1/038   كسری

 (1/39) (8/093) ــ ــ كل      
 -98/1 -9/1   ميانگين

 (8/1) (8/00) ــ ــ ساالنه
 

 .1منبع: جدول 

 ناشـى  ( عمـدتاو 0815ـ0885) 0197ـ0119شكا  فزاينده صادرات و واردات در دوره 
( درصـد  1/1ــ 1/5ميـزان )  واردات است كـه بـه   از تفاوت بارز ميان افزايش صادرات و

 يابد. افزايش مى

آميز در اوضاع اقتصادى ايران در سه دهه آخـر قـرن    لتكليه شواهد از چرخشى دخا
 كند. گذشته حكايت مى

 

 المللى: ايران صادركننده مواد خام تقسيم كار بين

طل  اروپـا، ايـران را از يـ  صـادركننده      المللى توس  بورژوازى توسعه تقسيم كار بين
ـ   بـدل مـى   ي  صادركننده مواد خام اوليه مًل پنبه منسوجات به ن تغييـر الگـوى   كنـد. اي

اى است كـه   بازرگانى منت  از افزايش توليد مواد خام نيست. بلكه ناشى از فشار فزاينده
جـاى رقابـت بـا منسـوجات      كنـد تـا بـه    توليدكنندگان ايران وارد مـى  به بورژوازى اروپا

 هاى منچستر باشند. اروپايى، توليدكنندگان مواد خام كارخانه
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 درصد ران ـ سهم كاالهاى مختلف بهتركي  تجارت خارجى اي  1جدول 
 اقتصاد سياسى كاتوزيان( 15)صفحه 

 0181/0001 ة ده 0131/0051  ةده  

    واردات

 10 14 منسوجات نخی 
 11 14 منسوجات پشمى و ابریشمى 
 64 66 كل واردات منسوجات 
 1 1 چای 
 0 1 قند و شکر 
 1 1 كاالهای فلزی 
 ــ ــ پارافين 
 111 111 متفرقه 

    صادرات
 40 10 هاى ابریشمى ابریشم و فرآورده 
 1 14 منسوجات پشمى و ابریشمى 
 11 61 *منسوجات صادراتكل  
 16** 11 غالت 
 6 1 جات ميوه 
 1 1 تنباكو 
 7 1 پنبه 
 16 ــ تریاک 
 61 11 كل صادرات مواد اوليه 
 1 ــ فرش 
 17 11 متفرقه 

 111 111  كل
      
 ايد شامل ابريشم خام نيز باشد.* ب

 .برنج ** عمدتاً

 .141ـ6منبع: بر پايه عيسوى. تاريخ اقتصادى ايران، صص 

، 01بـه %  11م( سهم منسوجات صادر شده از % 0851ـ0881) 0111ـ0111در دوره 
 0رسد در عوض سهم صدور پنبـه از %  مى 0% به %11سهم منسوجات نخى و پشمى از 

 رسد. % مى7به 
المللى قيمت مواد اوليـه   يير الگوى صادرات در دورانى است كه در مبادله بيناين تغ
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حال صعود بـود. آمـار موجـود كـاهش      در حال نزول قيمت محصوالت ساخته شده در
 دهد. طور مطلق نشان مى طور مطلق و افزايش واردات پارچه را به صادرات پارچه را به

ى كاالهـاى خـارجى كـه جـايگزين     كنـد بهـا   در اين زمان اقتصاد ايـران سـعى مـى   
هـاى   مالحظه در توليـد فـرآورده   محصوالت داخلى شده است را از طريق افزايش قابل
 كشاورزى مًل پنبه، توتون، تنباكو و ترياك بدهد.

 

 درآمدهاى دولتى و توليد ملى

ناپذير اجتمـاعى كـه باعـث كـاهش      نبود بازدهى در افزايش كار، وجود نهادهاى انعطا 
افزايش جمعيـت، عـواملى بودنـد كـه      شدند، نبود پيشرفت فنى، و واد غذايى مىتوليد م
 زدند. افزايش تورم دامن مى به

 
 اقتصاد سياسى كاتوزيان( 17)صفحه  *هزار تومان( ها و درآمدها )به ماليات  7جدول 

 

 منابع اوليه

ده
ة 

0001
ـ

0011
 

0105
ـ

0038
 

0188
ـ

0081
 

0185
ـ

0008
 

0181
/9

0000ـ
 

 ــ ــ ــ ــ 3111 گاردان
 ــ ــ ــ ــ (1111) «منظم»
 ــ ــ ــ ــ (0111) «نامنظم»
 ــ ــ ــ ــ 8111 ملکم
 ــ ــ ــ ــ (3111) «منظم»
 ــ ــ ــ ــ (3111) «نامنظم»

 ــ ــ ــ 1880** ــ بریتانيا ةوزارت امور خارج
 ــ 5511 5/8901 ــ ــ پارلمان بریتانيا
 ــ 5511 (1/3015) ــ ــ مستقيم نقدی

    (8051)  
 ــ 5511 (1/551) ــ ــ مستقيم جنسى

  (851)***  (1/531) ــ ــ گمركات
 5531 ــ ــ ــ ــ كرزن
 (8031) ــ ــ ــ ــ «منظم»
 (111)*** ــ ــ ــ ــ «نامنظم»

ل ماليات ارضـى  درستى از ك درآمد، پس از كنار گذاشتن درآمد گمركات، انعكاس نسبتاً * ارقام مربوط به
ويـهه ماليـات    وران و بـه  ها مانند ماليات بر درآمد پيشـه  ماليات دهد؛ اگرچه ارقام مزبور ساير انواع دست مى به

شـدند،   مـى  كه مستقل از توليد كشاورزى تعيين و گرفتـه  هاى مزبور با اين گيرد. ماليات سرانه را نيز در بر مى
 دادند. ار مىجامعه دهقانى را تحت تأثير قر ولى صرفاً
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 دهد. ** احتماالً كل درآمد را كمتر از ميزان واقعى آن نشان مى
 *** برآورد نگارنده )احتماالً كمتر از رقم حقيقى است.(

 .0منبع: عيسوى. تاريخ اقتصادى ايران، فصل 

ميليـون   11هاى كشاورزى منظم و نامنظم )مصادره امـوال( هـر يـ  حـدود      ماليات
ميليـون   51م( بـه   0811) 0081 ميليون تومان در سـال  11ظم از تومان است. ماليات من

 رسد. م( مى 0881) 0111تومان در سال 
گرچه تشخيص قدرت خريد واقعى مردم دشوار است بـا ايـن حـال تـورم سـاليانه      

 است. درصد 1/1حدود
هـاى   گـذارى  كنـد و سـهم سـرمايه    ببينيم دولت درآمدهاى خود را چگونه هزينه مى

 چه ميزان است. زيربنايى تا
دستگاه ديوانى و بقيه صر  مسـتمرى   بهدرصد  11ارتش،  درآمد دولت بهدرصد  11

دهنده اهميـت ارتـش    اين نشان شود و هاى ويژه مى اشرا  و روحانيون و ساير پرداخت
ــوز  در ســال   ــان اســت. بودجــه آم ــى در آن زم ــ0119هــاى  و دســتگاه دولت  0111ـ

 بلغ بسيار ناچيزى صر  خدمات عمومى شده است.بودجه و م كل درصد 1( 0889ـ0885)
 

 هزار تومان( برآوردهاى ماليات ارضى توليد كشاورزى از توليد ملى )به 1ـ1جدول 
 اقتصاد سياسى كاتوزيان( 71)صفحه 

 0000ـ0180/9 0008ـ0185 0018ـ0188 0038ـ0105 0011ـ0019دهة  

 ماليات ارضی

 توليدات كشاورزی

 توليد ملی

0111 

3/00333 

8/08088 

0/1190 

3/03985 

8/01830 

1109 

3/18193 

8/31990 

8011 

11801 

38351 

8000 

11818 

3/38151 
 

درصـد ميـانگين    05جدول فوق براى محاسبه توليد ملى و با در نظر گرفتن  با نگاهى به
درصد كل اسـت. مـردم    81چيزى حدود  ماليات ارضى در سراسر قرن، سهم كشاورزى

شكل محدودى  گيرد، مگر به اندازى صورت نمى كنند. پس گى مىدر حداقل معيشت زند
 بزرگ مالكان و تجار. در نزد

 يابد. گيرى نزول مى طور چشم در اواخر قرن سطح زندگى مردم به
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 يك ارزيابى كوتاه

توان اقتصاد ايران را بـراى مـدتى قابـل مالحظـه در      سختى مى پس از انحطاط صفويه به
 دهد. همه جانبه را نشان مى ع اقتصادى ي  درماندگىموقعيتى مطلوب ديد اوضا

تر شدن اوضاع را بايد در آثار سف درهم ريختگى و فساد مزمن اجتماعى  علت وخيم
ديگـر تشـديد فقـر نسـبى يـ  اقتصـاد        اقتصادى طوالنى مدت از ي  سو، و از سـوى 

 ى دانست.الملل ناپذير در موازنه قدرت بين جايى اجتناب مانده در نتيجه جابه عق 
 

 براى اقتصاد ايران 11آمدهاى تحوالت قرن  پى

 هم خوردن تعادل اقتصادى . به0
 هايى از كشور و محدود شدن ظرفيت توليدى و بازار داخلى . از دست رفتن قسمت1
 . كاهش قدرت سياسى1
بنيـه ـ و از حيـث فنـى      اى ويـژه كـه صـنعت كـم     هـاى تعرفـه   نامه . انعقاد موافقت9
 دفاع گذاشت. خلى را بىافتاده دا عق 
 . از دست دادن صادرات كاالهاى ساخته شده.5
 هاى كشاورزى ـ تجارى سمت توليد فرآورده . گرايش به1
 . كاهش توليد مواد غذايى7
 . افزايش عمومى واردات8
 ها و تشديد تورم شد . سقوط نقره دربازار جهانى كه باعث افزايش كسرى پرداخت1
 ديگرى در كاهش سطح زندگى مردم بود. افزايش جمعيت عامل 01
 . فقدان پيشرفت فنى در امور00
 انداز و انباشت. . ناچيز بودن پس01
 ها ها و افزايش مصادره تر شدن بار ماليات . سنگين01
 . كاهش ارز  پول09
 . محدود شدن تقاضاهاى خارجى05
 . بحران و تشديد ناامنى اجتماعى و سياسى01
 جز صنعت فر  ران به. افول صنايع سنتى اي07
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 . رشد بورژوازى دالل تحت تأثير رشد بازرگانى خارجى08
 . تجارى شدن اقتصاد ايران01
 . گستر  سرمايه تجارى11
هاى غربى و نظام سياسـى آن بـر روشـنفكران ايـران و گسـتر  و       . تأثير انديشه10

 تشديد انتقاد كردن
 

 المللى آمدهاى شوم ادغام ايران در تجارت بين پى

 ـ زوال توليدات صنعتى بومى و تكنولوژى سنتى
 اميد پرداخت بهاى واردات فزاينده توليد مواد اوليه، به ـ تخصيص هرچه بيشتر منابع به

واسـطه افـزايش توليـدات     ـ از بين رفتن خودبسـندگى در توليـد مـواد غـذايى، بـه     
 كشاورزى ـ تجارى قابل صدور

 تطاعت واقعى كشور نبودـ افزايش مصر  كاالها و خدماتى كه در اس
 ـ ورود كاالهاى مصرفى جديد

اندازها و انباشت سرمايه و كسرى فزاينده در پرداخت خارجى كشور  ـ تيعيف پس
 علت از بين رفتن صنعت بومى كشور. به

 

 11ايران در آستانه قرن 

، دوران توفـانى تـاري  جهـانى اسـت. در اروپـاى غربـى بـورژوازى        01نيمه اول قـرن  
عقـ    بـورژوازى تجـارى را بـه    سياسى عمده مبدل گرديد. بورژوازى صنعتى، قدرت به

راند و در صف اول قرار گرفت. نيروهاى توليدكننده در مسير تكاملى خـود بـا تسـخير    
 تسخير بازارهاى جهانى افتادند. فكر بازارهاى داخلى به

. در رأس اين شود در اين دوران مبارزه بورژوازى اروپا بر سر بازار جهانى شروع مى
چنـين رقـابتى فرانسـه بـا روسـيه متحـد        مبارزات، فرانسه و انگليس قرار دارند. در پى

شـوند.   هايى از روسيه و فرانسه )ژنرال كاردان و ژوبر( راهى ايـران مـى   شود و هيئت مى
قرارداد تيلسيت بين ناپلئون و روسيه، سر جان ملكـم و سـر هـارد فـورد و      دنبال عقد به

 شود. بسته مى 0119محرم  15آيند و قرارداد  ران مىاي جونس به
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شوند. در همين زمان  دنبال عقد اين قرارداد نمايندگان فرانسوى از ايران اخراج مى به
هجرى، و عهدنامه تركمان چـاى   0118 ايران با شكست مقابل روس و عهدنامه گلستان

 ت.سا رو درپى روبه يل قراردادهاى پىم( و تح0191)پنجم شعبان 
 

 ها و اقشار موقعيت طبقاتى گروه

كرد و  هاى اقتصادى خود را محكم مى دارى صنعتى ريشه كه سرمايه 01درنيمه اول قرن 
 درپى استحكام مواضع سياسى خود بود.

مانده با ي  اقتصاد فئودالى توليد  ميليون، كشورى عق  1ـ8ايران، با جمعيتى حدود 
يكنواخـت تكنيـ ، نظـامى اربـاب رعيتـى و       و براى مصر  نه براى مبادله، وضع نازل

 رو بود. خانى ـ عشيرى روبه
 

 . حكومت1

 چيان، زنان حرمسرا سرايان، غالمان نسق . شاه، شاهزادگان، درباريان، اشرا ، خواجه0
 . صدراعظم، وزيران، مستوفيان )كارمندان( امور مالياتى1
 . لشكريان1
 . ايلخانان9
 . اشرا  و انبوه شاهزادگان5
 

 . روستائيان2

 الف: ايالت و عشاير
 ها، كردها و لرها ها، بلوچ ها، عرب ـ ترك

با نفوذترين ايالت، عشاير ترك بودند. كـه در شـمال و شـمال غربـى ايـران سـاكن       
هـاى   هـاى اردبيـل، تـركمن    شاهسون بودند. كه شامل قاجار، افشار، قراگزلوهاى مهران،

 دند.ش هاى فارس و الرستان مى گرگان، قشقايى
صـورت چادرنشـين، نـيم كوچنـده و اسـكان يافتـه زنـدگى         ايالت و عشاير همه به
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بودنـد. و بـا تمـدن و شهرنشـينى      باك كردند. و از آنجايى كه مردمانى جنگجو و بى مى
 كردند. ميانه خوبى نداشتند، مدام شهرها را غارت مى

 ودند.ماندگى اقتصاد ايران ب در مجموع ايالت و عشاير يكى از علل عق 
 كار ب: روستائيان زمين

گـذارى   سـرمايه  . سوداگران شهرى كه در شر  ورشكستگى بودنـد و تمـايلى بـه   1
يا رهـن امـالك خالصـه، فـرو       صنعتى نداشتند و تمامى سرمايه خود را صر  خريد

 كردند. محصوالت اروپايى و صدور ترياك، پشم، كتيرا و ابريشم مى
 رولترشهرى يا قشرهاى ماقبل پ ی. فقرا9

هـا و شـاگردان    ها، حماالن، سقاها، شاگردان دكـان  اين قشر شامل دستفروشان، عمله
اجتماعى ـ اقتصـادى در حـال خـرد      ورى بودند كه در زير فشار شديد هاى پيشه كارگاه

شــدن بودنــد. در ســوى ديگــر فقــراى شــهرها، اراذل، روســپيان، درويشــان، قلنــدران،  
 ران و رماالن قرار داشتند.گي معركه بندان، باجگيران، قداره
 . روحانيون5

 ها افزوده شد. روز بر قدرت آن بعد روزبه م بهنهاز قرن 
اى پيدا كردند. با استقرار سلسـله صـفويه بـر     و در سلسله مرات  فئودالى جاى ويژه

طبقـه آريسـتوكرات را تشـكيل     ها افزوده شد. و با سلسله مراتـ  خـود يـ     قدرت آن
نشست. و  حانى صدر خاصه نام داشت كه در سمت راست شاه مىترين رو دادند. بزرگ

ترين مقام بود. صدر خاصه را نواب يعنـى نايـ  شـاه و نايـ       بزرگ پس از صدراعظم
داشـت. و حكـام    ها معـاونينى  ناميدند صدر خاصه در تمام اياالت و شهرستان محمد مى
 توانستند هي  حكمى را بدون نظر آنان اجراءِ كنند. نمى

نشسـت. و   گفتند. كه در طر  چپ شاه مـى  ن صدر خاصه را صدرالممال  مىمعاو
نـام نايـ     نيـز معـاونينى داشـت بـه     رياست و حاكم مدنى و شرعى را داشت. كه خود

 عهده داشت. صدارت. صدرالممال  رياست محاكم مدنى و شرعى را به
 االسالم يا عالم طراز اول: آخوند يا شي 

امـور   ةدعـاوى مـردم و ادار   شرعى و مدنى بود و به ترين صاح  منص  امور بزرگ
 كرد. دريافت مى شرعى مشغول بود. و حقوق خود را ساليانه از شاه
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دعاوى مـدنى و   االسالم دومين صاح  منص  مأمور رسيدگى به قاضى: پس از شي 
 شرعى بود.
 نماز و امام جماعت: كه تشريفات نماز در اعياد رسمى و تشـريفات عروسـى را   پيش
كرد. در مراسـم مـذهبى ـ     تدريس مى داد. عالوه بر آن علوم معقول و منقول را انجام مى

 كرد. سخنرانى مذهبى مى
گويان ـ طالب فقير علوم دينى بودند كه خارج از سلسله مرات    ماليان فقير و مسئله

 اشرافى طبقه روحانى بودند.
 . روشنفكران1
 

 «شد مىانواع مالياتى كه از روستائيان گرفته »

 ها، قنوات و تأسيسات آبيارى . كار اجبارى و مجانى براى ساختن كا 0
 . ماليات جهت عبور قشون دولتى1
 . ماليات جهت سفرا خارجى و درباريان1
 . ماليات براى ازدواج افراد خاندان سلطنت9
 . ماليات براى مخارج مأموران حكومت5
 ولتى در خانه روستائيانهاى د . تأمين هزينه اتراق قشون دولتى و پي 1

 . پرداخت 7
0
1
 محصول ديم )اراضى بدون آب( و   

0
1
 هاى آبى محصول زمين  

 . بهره مالكانه كه شامل 8
0
1
 جنس و   

1
1
 شد. پول نقدى مى  

 بازار انبار يا به . تأمين هزينه حمل سهميه خان به1
 ارباب . خريد اجبارى سهم ارباب در صورت فرو  نرفتن سهم01
 هاى مال  . تأمين هزينه نگهدارى اس 00
 . تهيه وسايل سوخت ارباب01
 ها . حمل رايگان نامه بين چاپارخانه01
 نشينان هنگام زمستان . تأمين غذاى كوچ09
 . خدمت سربازى براى دولت و مال 05
 خانوار 15ازاى هر  . تأمين هزينه و آذوقه و اس  و اسلحه به01
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 ارخان. تأمين هزينه شك07
 هاى مختلف توس  خان . پرداخت جريمه08
 

 انواع مالكيت

 . امالك شاه و درباريان0
 . امالك خالصه يا دولتى1
 . امالك موقوفه1
. امالك اربابى كه صاحبان آن اشرا  شهرنشين و مالكـان شهرنشـين بازرگانـان و    9

 روحانيون بودند.
 

 علل رشدنايافتگى بورژوازى ملى

ت ضعف تاريخى كه داشت نتوانست رسالت تاريخى خود را ايفـاءِ  عل بورژوازى ملى به
آزادى سياسـى و اقتصـادى را بـراى     كند و با متحقق كردن شعارهاى انقـالب مشـروطه  

 خود و ديگران فراهم آورد.
 قرار زير است: ها به ترين آن اما اين ضعف تاريخى علل مشخصى دارد كه اساسى

 ايران . هجوم اقوام وحشى به0
 هاى داخلى نگ. ج1
 . هجوم غرب استعمارگر1
 

 . هجوم اقوام وحشى1

گرد بـوده   ويژه شرق مورد تهاجم قبايل بيابان ايران از ديرباز از طر  غرب و شمال و به
خطـايى و مغـوالن بـوده     قوريان، قـره  است بيشترين حمالت از شرق توس  تركان غز،

هـا و   و عًمـانى هـا   عـرب هـا،   ا، ازب ه ها، يونانى ها، رومى ها، هون ها، آالن است اسكيت
 اند. اند كه ايران را در مقاطع مختلف مورد تهاجم قرار داده بوده هايى ديگر قبايل و قوم
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 ها اثرات اين هجوم

 . ويرانى شهرها و روستاها0
 آب( هاى خش  )كم . ويرانى تأسيسات آبيارى و شاهرگ حياتى سرزمين1
 ى مردمجمع . كشتار جمعيت و امحاءِ دسته1
 هاى كشاورزى، مراتع، تأسيسات آبيارى و كليه منابع ثروت . تصر  و تسل  سرزمين9
 . برانداختن حكومت قبلى و تشكيل حكومت جديد5
. سقوط توليد كشاورزى )در نتيجه ويرانى روسـتاها، خرابـى تأسيسـات آبيـارى و     1

 وسايل كشاورزى و كشتار كشاورزان(
 علت: . كاهش سطح توليد كااليى به7

وران  ها و اسير شـدن پيشـه   تخري  شهرها، كشتار توليدكنندگان، خراب شدن كارگاه
 كشور مهاجم ها به و صنعتگران و انتقال آن

 وران . خالى شدن روستاها از زارعين و شهرها از بازرگانان و پيشه8
 جاى زندگى شهرى و روستايى اى و چادرنشينى به . جايگزين شدن زندگى عشيره1
وران و  هـا بـر پيشـه    اكن شدن رؤساى عشاير و قبايل در شـهرها و تسـل  آن  . س01

انواع فشارهاى مالياتى و سياسى  ها در امور بازرگانى و توليدى و بازرگانان و شركت آن
و عدم امنيت اقتصادى كه مانع پيشرفت اقتصاد شهرى و توسعه شهرها و روسـتاها شـد   

 عمل آورد. و بازرگان ممانعت به ور تقويت و تشكل طبقه پيشه و از رشد و
ها و فرهنگ اشـرافى   . پا نگرفتن ي  طبقه اشرا  با اصل و نس  همراه با ارز 00

هـا   دست شدن مدام زمـين  و دست به دست مهاجمان كه علت آن كشتار مكرر اشرا  به
 ها بود. بين خان
 

 هاى داخلى . جنگ2

ايش و رشـد و گسـتر    . عصر صفويه كـه از نظـر تـاريخى مصـاد  اسـت بـا پيـد       0
هـاى   در گيـرودار جنـگ   وقفـه  هاى خارجى و بى جنگ درگيربورژوازى در اروپا، ايران 

داخلى است. از هجوم اشر  افغان به اصفهان گرفتـه )افغانسـتان در آن روزگـار جـزء     
سـقوط   شد( كه منجر بـه  عنوان ي  درگيرى داخلى تلقى مى به ايران بود و هجوم اشر 
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بعد از مـرگ   هاى نادر و درگيرى به قدرت رسيدنمت محمود و بعد صفويه شد تا حكو
هـا بـين    الرعايـا(، كريمخـان، و بعـد مـرگ او و درگيـرى      نادر و آمدن خان زند )وكيـل 

آخر ايـران   خواجه قاجار )آقا محمدخان( تا به هاى داخلى زنديه و بازماندگان او تا جنگ
 قبايل وحشى بود. بيه هجوم بههاى داخلى بود كه اثرات آن چيزى ش درگيرى جنگ

 

 . هجوم استعمار3

ها بود. كـه   تر از هجوم مغول تعبيرى مخرب هجوم غرب استعمارگر براى اقتصاد ايران به
شد )شهرهاى جـدا شـده در قـرارداد     هاى حاصلخيزى از ايران جدا در اين هجوم زمين

 گلستان و تركمانچاى كه چيزى نزدي  به 
0
1
ا شـد و افغانسـتان كـه    از خاك ايران جد  

ورشكسته شدن صـنايع داخلـى شـد هجـوم      دست رفت( و يا منجر به توس  انگليس از
شـاه عبـاس    زمان بود. و از آنجـا كـه اقتـدار و اسـتبداد     غرب با حكومت شاه عباس هم

دسـت افاغنـه افتـاد ادبـار و      اساس و ريشه استوار اقتصادى نداشت. با مرگ او ايران بـه 
نيروهاى مولـد، يعنـى    سرمايه و آسي  جدى به از بين رفتن انباشت هاى داخلى و جنگ

دارى در ايـران را خشـكاند. شـاه     دو پايه بنيادين براى بنياد نهادن صنعت، ريشه سرمايه
ا  تمام مخالفان خود را سركوب كرد. اما ساخت اقتصـادى و   در مدت حكومت عباس

 حكومت مركزى ادامه يابد. داد كه اقتدار اجتماعى و سياسى ايران اجازه نمى
سـياق   خوانين و مالكين قدرتمند در موضع خود باقى ماندنـد. ايـالت و عشـاير بـه    

 .زندگى كردند سابق زندگى توأم با جنگ و غارت
 

 هاى رشد بورژوازى در دوران صفوى زمينه

يه توليـدات كشـاورزى و دامـدارى    در سايه آرامش و امنيت ايجاد شده در دوران صـفو 
 توسعه بود.حال در

هـاى دسـتى    ادامـه داشـت. كارگـاه    صادرات انواع محصوالت كشاورزى و دامدارى
بازرگانى داخلى و خـارجى در حـال    ورى رونق گرفته بود. حال گستر  بودند. پيشهدر

دارى  بس  بود. شهرهايى مانند اصفهان، تبريز، قزوين و مشهد با رونـق اقتصـاد سـرمايه   
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دارى  طور كلـى بـراى توسـعه اقتصـاد سـرمايه      شراي  به پُرجمعيت شده بودند. بزرگ و
 آماده بود.
 

 يك اگر تاريخى

يافت و اگر هجوم استعمار آغاز نشـده بـود. امكـان     اگر اقتدار حكومت صفوى ادامه مى
اقتصادى و سياسـى برسـد كـه بتوانـد      آن بود كه بورژوازى ايران به آن حدى از قدرت

ا   داخلى و خارجى حفظ كند و يا الاقـل نـابودى  هاى  موقعيت خود را در برابر دشمن
 سهل و ساده نباشد. بدين شكل
 

 علل پيروزى غرب

زمان است با توسعه صـنايع دسـتى و مانوفـاكتورى و رونـق      . هجوم غرب به ايران هم0
 بازرگانى و رشد بورژوازى در اروپا.

هـاى سياسـى و اسـتقرار حكومـت      . بورژوازى در غرب در جهـت كسـ  آزادى  1
 پيروزى رسيده بود. ها به فئودال پارلمان و امحاءِ استبداد فردى و قدرت سياسى

هاى محلى را از بين ببرد و حكومتى مركزى و قدرتمنـد   . غرب توانسته بود قدرت1
 تحت نام ميهن ايجاد كند.

 . تشكيل ارتش نوين با اسلحه جديد و كادر افسران ثابت و سربازان وظيفه9
 ديگر از اين دست غرب را نيرومند كرده بودند. ها دليل عمده و ده
 

 علل شكست ما

در همان حال كه اروپا با تغييرات فـوق در حـال توسـعه و بازسـازى خـود بـود. نظـام        
 برد سر مى اخالقى به فئودال ايران در ركود و اضمحالل اقتصادى، فرهنگى و

ازرگانـان و  قدرت سياسـى در اختيـار شـاهان مسـتبد و خـوانين و مالكـين بـود. ب       
 وران و كشاورزان و رعايا از قدرت سياسى محروم بودند. پيشه

جايى نرسيد، و سـپاه   هاى صفويه، افشار و زند براى وحدت ملى به هاى دولت تال 
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بود ياراى مقابلـه بـا ارتـش مسـلح بـه       ن آموز  كه به اسلحه سرد مجهزونامنظم و بد
 ديده استعمار را نداشت. سالح گرم و آموز 

شد و رهبران ايرانـى از ايـن    ها مربوط مى دارى آن اقتصاد جديد سرمايه وم غرب، بههج
 فرهنگى آن شناخت و درك درستى نداشتند. نظام جديد و مبانى اقتصادى، سياسى و
كرد و از  تجارب و علوم جديد دست پيدا مى ا  به غرب هر روز با توسعه اقتصادى

جُسـت. و از ايـن رهگـذر     بهـره مـى   ى و نظامىهاى اقتصادى، سياس اين علوم در زمينه
 يافت. فرهنگ و اخالقيات جديدى دست مى به

نسل ديگر آمـوز  داده   اين فرهنگ و اخالقيات و خصوصيات اجتماعى از نسلى به
 يافت. شد و هر نسل توانايى اداره جامعه جديد را مى مى

خت چگونـه  دانست كـه شـيوه شـنا    ها ضرورى بود و مى براى غرب شناخت پديده
 را آموز  داد. است و چگونه آن

را پيـدا كـرد.    هاى نفوذ و فتح آن اى شرق را شناخت و راه غرب بر بستر چنين زمينه
شناخت براى آنان ضرورت نبـود و راه   شناختند. و اين كه ايرانيان غرب را نمى در حالى
 .را نيز نداشتند دانستند. و امكانات آن چنين شناختى را نمى ورود به

ــلحه   ــه اس ــت قاجاري ــر حكوم ــرب در اواخ ــايى غ ــان   شناس ــين و نظامي ــاى آتش ه
فكـر اسـتفاده از اسـلحه و     بـه  هاى وقت تنها شد و حكومت ا  خالصه مى ديده آموز 

آموز  نظامى بودند. و دركى از مبانى اقتصادى، سياسى، فرهنگـى و اجتمـاعى كـه آن    
 د.وجود آورده بودند نداشتن به سالح و ارتش نوين را

هاى بازرگانى بود، غرب راه خود را از طريـق   هجوم غرب در ابتدا در پوشش هيئت
 قراردادهاى اقتصادى باز كرد.

ها بود. بنادر جنـوب در اختيـار    گمركات جنوب دست انگليس و شمال دست روس
همين سياق.  معادن و نيروى نظامى به ها و ها بود. بان  انگليس و شمال در اختيار روس

موقـع   برد كه ضرورت بود ضـرورتى كـه بـه    ها زمانى از پيروزى نظامى سود مىغرب تن
 خود كارگر بود.
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 ايالت و استعمار

هـا را   طلـ  را سـركوب كـرد. و بعـد آن     انگليس ابتدا ايالت و عشاير مبارز و اسـتقالل 
 خدمت خود در آورد. به

هجوم و  خود قادر به ها تنها به اشاره اربابان از قدرت خوانين ايالت كاسته شد. و آن
 داشت حكومت مركزى را تيعيف كند. هم زمانى كه غرب تصميم غارت بودند. و آن

آشوب عشاير و قبايل افغان و بلوچ در زمان اميركبير از اين دست است. در انقـالب  
و عشـاير متحـد روسـيه حـامى      مشروطه نيز عشاير متحد انگليس حـامى مشـروطه  

 استبداد بودند.
 

 نطفه خفه شدن در

رفت، يكبـاره   بورژوازى ملى ايران كه در زمان صفويه در جهت رشد و توسعه پيش مى
 رو شد. با هجوم سرمايه خارجى روبه

 سود خويش همت گماشت. سازماندهى بازرگانى ايران به . انگلستان نخست به0
شناسايى محصوالت كشاورزى دامى، صنايع دستى، كاالهاى صـنعتى در هـر گوشـه    

 خارج از كشور توس  بازرگانان انگليس. داخل و ها به يد و فرو  و محل آنكشور، خر
 بافى دررقابت با توليدات انگليسى درمدتى كوتاه . نابود شدن صنايع رقي  مًل پارچه1
 وجود آمدن بورژوازى دالل )كمپرادور( . به1

د استعمارگران براى فرو  كاالها و محصوالت خود، خريد محصوالت داخلى، ايجا
هاى طر  معامله داشت. ايـن   و شركت افراد جز دولت نياز به گذارى دادن وام، به سرمايه

 رشد و تولد بورژوازى دالل شد. نياز منجر به
گذارى نكردند بلكـه   هاى صنعتى در ايران سرمايه تنها در رشته . انگليس و روسيه نه9
ن بخــش زيــر بنــايى ملــى در ايــ داران وســيله عوامــل خــود اجــازه ندادنــد ســرمايه بــه

 گذارى كنند. سرمايه
هاى تفريحى شاه و درباريان شد. و دينـارى   هاى خارجى تنها صر  مسافرت . وام5

 كار نرفت. گذارى صنعتى به از آن در جهت سرمايه
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صنعت نفت محدود شـد. كـه تمـام و كمـال آن در      گذارى خارجى به . تنها سرمايه1
 انحصار انگليس بود.

بـافى، قندسـازى، كاالهـاى     نگ اول و بعد در ايران از صنايع پارچههاى ج . در سال7
 مصرفى و ساختمانى خبرى نيست.

 هاى اقتصادى نيز در محاق فراموشى. آهن و راه شوسه و آسفالته و شاهرگ . راه8
ورى در چند شهر بزرگ شـامل چنـد كارگـاه، و دكـان      هاى دستى و پيشه . كارگاه1
هـم در حـد    نجارى و نانوايى است آن هنگرى و مسگرى ودوزى و آ بافى و كفش پارچه

 توليد محلى.
 .بود و ادويه یفر ، چند قلم محصوالت كشاورزى، دامى وگياه . صادرات محدود به01
 

 حزب

 مدخل

مبارزه سياسى و بررسى تاري  مبارزات سياسى كه در واقع مبارزه احـزاب   براى ورود به
 حزب، گروه، دسته و فرقه چيست. دانست نخست بايد و دستجات با يكديگر است.
فرقه ترجمه شد. و مراد از فرقه همـان پـارتى    )حزب( به Partyهرچند در ايران ابتدا 

همـه حـزب و فرقـه     ب داد. با ايـن حز به انگليسى و غرب بود. بعدها فرقه جاى خود را
 ي  راستا از نظر معناى دقيق نيستند.در

بايد از تعريف حزب شـروع كـرد. امـا در مـورد     هر حال براى بررسى حزب ابتدا  به
هر كـس براسـاس منـافع طبقـاتى      رو نيستيم. تعريف حزب ما با ي  تعريف واحد روبه

 دهد. خود تعريف خاصى از حزب مى
 

 تعريف حزب

 است. Partyمعناى گروه و دسته، اما مراد از حزب واژه غربى  اى غربى است به . حزب واژه0
پيشرو و آگاه ي  طبقه اجتماعى اسـت بنـابراين تعريـف     . حزب، جناح متحرك و1
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گيـرد،   تمام افراد ي  طبقه را در بر نمى مصداق ندارد. و حزب« حزب ـ طبقه »اصطالح 
 حزب در واقع جناح پيشرو ي  طبقه است.

 آيند. . گروهى از افراد مملكت كه در اطرا  ي  دكترين گرد مى1
 اند. ت كه دور ي  ديسيپلين گرد آمده. حزب ي  گروه از افراد ي  مملكت اس9
 . حزب سازمان نبرد ي  طبقه عليه طبقه ديگر است.5
 . حزب تشكيالتى است سياسى مبين منافع ي  طبقه1
ها كه بـه دكتـرين سياسـى     . حزب ي  گروه ايدئولوژي  است. اجتماعى از انسان7

 (0801امين كنستان سال ژواحدى عقيده دارند )بن
وسـيله سـازمانى متشـكل     شود كه بـه  همفكر و همگرا اطالق مى گروهى . حزب به8

 كند. تبليغ و مبارزه مى منظور كس  قدرت براى تأمين امورات خود و به
. بخش پيشرفته و آگاه ي  طبقه اجتماعى كه براى تأمين منافع طبقـاتى و رسـيدن   1
خصوصـى را كـه    مبارزه كرده و طبقه به حكومت و اجراى مرام خود با ي  نظام معين به

 كند. هاى اجتماعى رهبرى مى اين حزب نماينده آن است در كشمكش
توانـد   شـود و مـى   . حزب گروهى سياسى است كه با عنوان رسمى شـناخته مـى  01

 هاى دولتى منتخ  كند. كانديداى خود را براى سمت
درت هاى بنيان يافته، منظم و مرتبى هستند كه براى مبارزه در راه ق . احزاب گروه00

اجتماعى گوناگون را )طبقـات، واحـدهاى    هاى نيروهاى اند و منافع و هد  ساخته شده
 كند. هاى نژادى، جماعاتى داراى منافع خاص( بيان مى محلى، دسته
بينـى، ايـدئولوژى،    . حزب عبارتست از سـازمان اجتمـاعى متشـكل داراى جهـان    01

گيـرى طبقـاتى، رهبـرى     جهـت  آل، پايگـاه طبقـاتى،   فلسفه تاري ، نظام اجتمـاعى ايـده  
گيرى سياسى، استراتژى و تاكتي  مبارزه و آرمـانى كـه    اجتماعى، فلسفه سياسى، جهت

اى خـاص )جهـانى، ملـى،     موجود را در انسان، جامعه يا ملت يا طبقـه  خواهد وضع مى
 طبقاتى( تغيير دهد و وضع مطلوب را جانشين آن سازد.

زيده اجتماعى كه مانند دايره در بين تمـام  . حزب اجتماع روشنفكران و طبقه برگ01
 تر هستند. طبقه كارگر مشخص اند، ولى هميشه از هاى كارگرى قرار گرفته نهيت
فعاليت انقالبى اشتغال دارنـد. اينـان    اى است كه به . حزب سازمان انقالبيون حرفه09

 اند. گرفته خوبى فرا كارى و مبارزه با پليس را به شيوه مخفى
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 تيجه عادى )بدون تال ( كشمكش طبقاتى است.. حزب ن05
هاى ديگـر كـه بـا او     . يكى از حقوق طبيعى هر انسان آن است كه بتواند با انسان01
صورت يـ  گـروه سـازمان     هم به هدفند همكارى نزدي  داشته باشد تا با فكر و هم هم

شـد بـه تبليـغ    يافته در آيند و با رعايت موازين كه در مورد آزادى بيـان و تبليـغ گفتـه    
 هاى اجتماعى ديگر بپردازند. فعاليت نظرات خود يا

. حزب سياسى عبارتست از قسمت پيشرفته و فهميده يـ  طبقـه اجتمـاعى كـه     07
اجـراى مـرام خـود بـراى يـ  نظـام        حكومـت و  براى تأمين منافع طبقاتى و رسيدن به
ـ      اجتماعى معين مبارزه كرده و طبقه به ده آنسـت در  خصوصـى را كـه ايـن حـزب نماين

 كند. اجتماعى رهبرى مى هاى كشمكش
. گروهى سازمان يافته كه براى كس  قدرت سياسـى و تحقـق اهـدا  مـادى و     08

 كنند. غيرمادى خود مبارزه مى
منظور كس  قدرت سياسـى و تحقـق    . حزب عبارتست از گروهى از افراد كه به01
 اند. هاى خود سازمان يافته آرمان
 

 بندى جمع

توان دريافت كه تعريف مانع و جـامعى از   تعريف داده شده از حزب مى 01به با نگاهى 
تعريـف بـا چنـد وجـه اشـتراك       01 ايـن  حزب نداريم كه مورد قبول همه باشد. اما در

 روئيم. روبه
. كسـ   9هـا و   . برگزيدگان و نخبـه 1. ايدئولوژى واحد، 1. سازمان و تشكيالت، 0

 قدرت سياسى
ه كه با يـ  ايـدئولوژى در يـ  تشـكيالت بـراى كسـ        گان سياسى ي  طبق نخبه

 شوند. قدرت سياسى متشكل مى
 

 پيشينه تاريخى و تشابه اسمى

شـدند حـزب    هـا مـى   هـايى را كـه موجـ  تقسـيم جمهـورى      هاى باستان گروه در نظام
شـدند   دور افرادى مجتمع مـى  هايى را كه خواندند و در ايتاليا در عهد رنسانس دسته مى
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هايى را كه محل اجتماع نمايندگان مجـالس   هاى بعد باشگاه دند. و در دورهنامي حزب مى
مقـدمات انتخابـات بـا     ةآورند هايى را كه فراهم گفتند. و همچنين كميته مى بودند حزب

 ناميدند. دهندگان بودند حزب مى شرط ميزان پرداخت ماليات رأى
 

 اشتراك و اختالف

هاى وسيع مردم  گرى هستند كه مرك  از سازمانهاى دي گروه فوق، دستهچهار در برابر 
 شدند. اينان نيز حزب ناميده مى هاى نوين هستند، كه مبين افكار عمومى در دمكراسى

 اين تشابه اسمى نيازمند ي  توضيح است.
ها يـ  وجـه اشـتراك وجـود دارد و آن كسـ        در ي  سو ميان تمامى اين سازمان

 قدرت سياسى و اعمال آن است.
ها از لحاظ كيفيت كـامالو مشـابه هـم نيسـتند. پـس بـا        سوى ديگر اين سازمان اما از

 رو هستيم. اشتراك هد  و تباين كيفيت روبه
 

 تاريخ اولين حزب

شمسـى( كـه در امريكـا     0110گـردد )  ميالدى بر مى 0851سال  تاري  نخستين حزب به
قـالب مشـروطه،   شود در ان تشكيل مى سال بعد 51تشكيل شد. نخستين حزب در ايران 

 فرقه اجتماعيون ـ عاميون.
مفهـوم نـوين كلمـه     جز امريكا داراى حزب سياسـى بـه   در آن تاري  هي  كشورى به

هـايى جهـت اجتمـاع     نظر )باشـگاه  نبود. البته در بسيارى از كشورها مراكزى براى تبادل
مانى( وجود هايى در چارچوب امور پارل ها و يا گروه هايى براى بيان انديشه مردم انجمن
 معنى خاص حزب نبودند. ي  از اين مجامع به داشت اما هي 

 

 علت گسترش احزاب

توسـعه دمكراسـى، يعنـى شـركت      طور كلى گستر  احزاب بستگى مستقيم داشت به به
 سياسى جامعه. عامه مردم در انتخابات و سهيم شدن آنان در حيات
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خـويش از اسـتقالل بيشـتر    تر شوند و در انجام وظايف  هرچه مجامع سياسى بزرگ
را بيشتر و اهميـت كـار گروهـى و     مند گردند اعياى آن مجامع لزوم متشكل شدن بهره
 جمعى صميمانه را بهتر احساس خواهند كرد. دسته

هايى براى  دهندگان در كميته هرچه انتخابات آزاد گستر  يابد. متشكل ساختن رأى
 شود. شتر محسوس مىبي معرفى كانديداها و تنظيم و ترتي  اخذ رأى
هاى انتخابات مرتب  است  هاى پارلمانى و كميته گرچه پيدايش احزاب با ايجاد گروه
ها خـارج از حسـاب    هستند و تكوين آن هايى با وجود اين برخى احزاب داراى ويژگى

 دهد. احزاب مى هاى پارلمانى و انتخاباتى است و اين امر كيفيت خاصى به دوره
پاس  به دو سفال بنيـادى   ى كه در ايران نيفتاد و اين خود نياز بهدرست همان اتفاقات

 زير است:
 . چرا دمكراسى در ايران توسعه نيافت.0
 . چرا مردم در سرنوشت خود سهيم نشدند.1

گيرى و پيروزى و شكسـت انقـالب    پاس  به اين دو سفال را در بررسى شروع، اوج
 مشروطه خواهيم داد.

 

 زابمكانيسم كلى تكوين اح

 وجود آمدند. در مجلس مفسسان احزاب فرانسوى به 0781در فرانسه در سال 
مـيالدى(   0881ابين، حزب كارگر )فهاى روشنفكرى مًل انجمن  در انگليس انجمن

 وجود آوردند. و سنديكاها و احزاب سوسياليست را به
ا بنيان فراماسونرى در فرانسه حزب راديكال فرانسه و در بلژي  احزاب آزاديخواه ر

ايران  فراموشخانه بود كه سركوب شـد و   گذاشتند. )نخستين تشكيالت فراماسونرى در
هاى بعدى مًـل انجمـن آدميـت از اهـدا  اوليـه خـود دور شـدند. در انقـالب          تشكل

 هاى جاسوسى شدند(. استبداد پشتيبانى كردند. و بعدها زائده سازمان مشروطه از
 ژي  را پايه گذاشت.كار كاتولي  بل كليسا حزب محافظه

هـا   در ايتاليا مجامع رزمندگان قديم حزب فاشيست را تأسيس كردند در كانادا، بان 
حـزب   0895سنديكاهاى كارفرمايان در سـال   هاى صنعتى، و مفسسات بزرگ، مجموعه

 كار كانادا را تأسيس كردند. محافظه
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زب تبـديل شـدند.   ح هاى مخفى نيز با رفع ممنوعيت در بسيارى از كشورها به گروه
 در نهيت مقاومت فرانسه،

هـاى انتخابـاتى    هاى پارلمانى دست به ايجاد كميتـه  اى ديگر از كشورها دسته در عده
پارلمـانى در نهايـت منجـر بـه تأسـيس       هاى ها و دسته زدند كه ارتباط دائمى بين كميته

 حزب شد.
 

 در ايران

ق نشد حزب خود را ايجاد كند و در ايران فراماسونرى در اولين گام سركوب شد و موف
هـاى   منحـر  شـد. و بـه زائـده سـازمان      استبداد گرائيد. از مسير اصـلى خـود   بعدها به

تأسيس حزب نزد. و با هر نوع تشكل مخالفـت   جاسوسى در آمد روحانيت نيز دست به
 نوع تشكلى را مغاير بااتوريته مذه  تلقى كرد. كرد. و هر
قدر رشد نكردند تا حزب خود را سازماندهى كننـد.   نها و مفسسات مالى نيز آ بان 

هاى انتخاباتى خـود را   اجازه نداد تا كميته هاى پارلمانى دسته نبود دمكراسى فراگير نيز به
هـاى پارلمـانى احـزاب     هـاى انتخابـاتى و دسـته    تشكيل بدهند. و از ارتباط دائمى كميته

وجـود   شـدند حـزب خـود را بـه    تنها روشنفكران سوسيال دمكرات موفق  متولد شوند.
سوســيال  خــاطر نزديكـى بــا  هـا نيــز بـه   بياورنـد، فرقــه اجتمـاعيون ـ عـاميون، كــه آن    

 اين مهم دست يافتند. هاى روس به دمكرات
 

 انواع حزب

 . احزاب كمونيست9. احزاب سوسياليست و 1. احزاب ليبرال، 1كار،  . احزاب محافظه0
 

 ويژگى احزاب بورژايى

شـوند. ايـن احـزاب بـا ايـن       ار و ليبـرال احـزاب بـورژايى تلقـى مـى     ك احزاب محافظه
 شوند. ها تعريف مى مشخصه

 .هاى پارلمانى است ها متوجه انتخابات و گروه ـ فعاليت آن
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 .ها در دست نمايندگان مجلس است ـ دستگاه رهبرى آن
 .پردازند مسائل سياسى مى ـ فق  به

 .ب داردـ دكترين و ايدئولوژى نقش غير مهمى در حز
 .صاحبان امالك، صنايع و بازرگانان متكى است ـ از نظر مالى به

 اند. وسعت هاى انتخاباتى كم كميته ظر تشكيالتى متكى بهنـ از 
 .افزايش اعياءِ خود نيستند دـ درصد
 هاى كًيرى از مردم نيستند. متشكل كردن گروه دـ درصد

 .ها هستند ـ در صدد گرد آوردن شخصيت
ليـدر پارلمـانى    هايى است كـه دور  ى دراين احزاب دردست گروهـ قدرت حقيق

 اند. گرد آمده
 اين احزاب بيشتر بر اساس منافع و عادت است. ـ پيوستن به

 ـ مستقل و غير متمركزاند.
 

 ويژگى احزاب سوسياليست

 ـ ايدئولوژى در اين احزاب نقش مهمى دارد.
مسـائل اقتصـادى،    ياسـت بـه  ـ برخال  احزاب بورژوايى قلمرو فعاليت حزب از س

 يابد. اجتماعى و خانوادگى نيز گستر  مى
 اند. هاى مردم سازماندهى توده ـ اين احزاب متكى به

 .ها متكى به حق عيويت اعياءِ است ـ بودجه آن
 .ـ عيويت در اين احزاب همراه با پرداخت حق عيويت است

 .كند ى در حزب عمل مىداخل حزب كادر ثابت وجود دارد و دستگاه ادارى سهم رـ د
 .هاى انتخاباتى دارند ـ تربيت سياسى اعياءِ مقام مهمى در كنار فعاليت

ها و تفكي  واقعى قـوا   ها، شوراها، دفاتر و دبيرخانه ها، كميته علت وجود كنگره ـ به
)برخال  احـزاب بـورژوايى كـه     .يابد مى صفت شخصى و فردى رهبران حزب كاهش

 ها هستند( حزب شخصيت
 .انتخابات حاكم بر همه مراحل حزبى است ـ
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 ترى دارند. هاى كار وسيع ها و گروه ها و بخش ـ كميته
 

 ويژگى احزاب كمونيست

 .ـ سخنگو و مدافع طبقه كارگر است
 ـ ايدئولوژى در آن نقش مهمى دارد.

 .بين است ـ از نظر فلسفى خو 
 .ـ طرفدار مساوات است

 ىهاى حزب ـ متكى است به سيستم هسته
 .ـ در اين حزب زندگى سياسى از زندگى خصوصى جدا نيست

كه در احزاب سوسياليست سانتراليسـم   ـ سانتراليسم در آن نقش مهمى دارد در حالى
 .اين حد نيست به

 است. ـ اعمال انيباط شديد
ـ اعمال ي  سيستم ارتباط عمومى كه حزب را عليه هـر نـوع تشـتت و تفرقـه     

 كند. حمايت مى
 نمايندگان پارلمان بر حزب )برخال  احزاب بورژوايى(ـ نفوذ كم 

 ـ داشتن ويژگى تشكيالتى براى كار در شراي  مخفى و علنى
 هاى خود ـ استفاده كردن از اعتصاب جهت نفوذ خواسته

 د.طلب ىمـ عيويت در آن تعهدى همه جانبه 
 

 انواع ساخت حزب

 . ساخت غيرمستقيم1. ساخت مستقيم، 0
 

 ساخت مستقيم حزب

هـاى اجتمـاعى    حزب با ساخت مستقيم حزبى است كه افراد بدون وساطت ديگر گروه
 )حزب سوسياليست فرانسه( پردازند شوند و حق عيويت مى حزب ملحق مى به
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 ساخت غيرمستقيم حزب

ها اعياء  حزب با ساخت غيرمستقيم و مستقيما اعيايى ندارد بلكه سنديكاها و اتحاديه
هـا تشـكيل    وسـيله سـنديكاها و اتحاديـه    بـه  واقـع حـزب  شوند. در  حزب محسوب مى

 )حزب كارگر انگليس( .شود مى
حزب با ساخت غيرمستقيم در واقع نتيجه قدرت سنديكاها در برابر احـزاب اسـت.   

سنديكا شـكل گرفتـه اسـت. سـاخت      كه در كشورهايى كه احزاب زودتر از در صورتى
 احزاب مستقيم است.

 

 عوامل پايه در حزب

دهنده سازمان حزب اسـت. عوامـل پايـه را     هاى تشكيل عوامل پايه مبين حوزهاصطالح 
هـاى   اطرا  حزب هستند و يا با سـازمان  هاى وابسته و تشكيالتى كه در نبايد با سازمان

 سمپات )هوادار( حزب اشتباه كرد.
هـاى فرهنگـى و ورزشـى     هاى حزبى با سازمان جوانان، سازمان زنان و گـروه  حوزه
 د.تفاوت دار

 ها از عوامل پايه هستند. ها، اتحاديه دراحزاب با ساخت غيرمستقيم، سنديكاها، تعاونى
 

 انواع عوامل پايه

 . سازمان چريكى9. كميته و 1. قسمت، 1. حوزه، 0
 

 حوزه )سلول(

 شود. اى و شغلى يا عامل ديگر تشكيل مى حوزه بر پايه حرفه
 كنند مانند: ر ي  محل كار مىمسلكان است كه د حوزه نخستين واحد اجتماع هم

 كارمندانهاى مربوط به كارگاه و حوزههاى مربوط به كارخانه، حوزههاى مربوط به حوزه
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اقامتگاه و محل سكونت و منزل اعياى حوزه اهميت ندارد. در احـزاب كمونيسـت   
 ضرورت دارد. عيو 1براى تشكيل ي  حوزه وجود حداقل 

 

 انواع حوزه

 هاى محل . حوزه0
 هاى واحدهاى شغلى حوزه .1
وران، پزشـكان،   هاى متشكل از افراد صـاح  مشـاغل مختلـف مًـل پيشـه      . حوزه1

 وكالى دادگسترى، بازرگانان، كشاورزان و صاحبان صنايع
 

 اهداف احزاب

امعه مطلـوب،  ـن جـاختـ. س1دئولوژى حزب، ـ. تعميم اي1ى، ـياسـ  قدرت سـ. كس0
 فرهنگ سياسى جامعه . ارتقاء1ِالل و . كس  استق5. تأمين وحدت ملى، 9

حزبى اسـت. بـدون چنـين هـدفى حـزب       ترين هد  هر كس  قدرت سياسى مهم
اتحاديه صنفى و انجمنى فرهنگى تبـديل   ي  دهد و به ا  را از دست مى فلسفه وجودى

كننـد.   هاى بيشتر درمجلس را جزء اهدا  حزب قلمداد مى شود. بعيى كس  كرسى مى
 ارلمانى در واقع بخشى استراتژى كس  قدرت سياسى است.هاى پ كرسى كس 

هاى استبدادى كه احزاب غيرقانونى هستند و اجازه شركت در انتخابات  در حكومت
شـود و اگـر حـزب اجـازه پيـدا كنـد        مـى  را ندارند اين پارامتر از اهدا  حزب حـذ  

ضـدانقالبى  علت ماهيت ارتجـاعى و   هايى در انتخابات شركت كند. به چنين حكومتدر
انتخابات مجلس اسـتفاده از يـ  تريبـون بـراى افشـاء ماهيـت ضـد         نگاهش به مجلس

 انقالبى رژيم است.
هر حال سه پارامتر اول جزء اهدا  اصلى حـزب اسـت. امـا سـه پـارامتر بعـدى        به

بعيى ديگر مطرح نباشـد. مـًالو    ممكن است براى و بعيى احزاب مطرح باشد و براى
 كنند. زبى مطرح است كه در كشورهاى مستعمره فعاليت مىكس  استقالل براى ح
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 كاركرد احزاب

تواند داشته باشد كـه اهـم    هاى مختلف كاركردهاى متفاوتى مى ها و مكان حزب در زمان
 قرار زير است: آن به
 دمكراسى و سهيم كردن مردم در انتخابات پارلمانى ۀ. توسع0
 . جل  آرا و مشاركت مردم در انتخابات1
 شكل و پراكنده هاى بى توده سازمان دادن به .1
 ها . آموز  سياسى توده9
 هاى كارگرى دهى كردن اتحاديه . سازمان5
 . گستر  فعاليت سياسى در جامعه1
هـاى   هـاى دمكراتيـ  )جوانـان، زنـان، انجمـن      سـازمان  وسو دادن بـه  . سمت7

 فرهنگى و ورزشى(
 و جلوگيرى از اتال  نيروها . استفاده حداكًر از نيروهاى كيفى در جامعه8
 هاى پيشاهنگان طبقه ها در پشتيبانى از آرمان توده . سازمان دادن به1
 . آموز  سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و اخالقى اعياءِ حزب01
 . تحكيم وحدت ملى00
 هاى سياسى و اقتصادى . حفظ حقوق اقليت01
 هاى حزب . هدايت رفتار مردم در جهت برنامه01
 ايدئولوژي  )پس از كس  قدرت سياسى(تحقق وحدت  .09
 

 هاى حزب زيان

 تواند كاركردهاى منفى نيز داشته باشد  در برابر كاركردهاى مًبت حزب، حزب مى
 هاى توتاليتر . برپايى رژيم0

هاى مملكـت   اى توس  آن بر تمام ارگان ابزارى تبديل شود كه عده تواند به حزب مى
هاى توتاليتر با برپـايى نظـامى    حكومت ى استبدادى را برقرار كنند.تسل  يابند و حكومت

 شوند. ت  حزبى بر تمامى ابعاد زندگى مردم مسل  مى
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 . ديكتاتورى حزبى1
شـود. بعـد كميتـه مركـزى جانشـين       نخست سازمان حزب جانشين تمام حزب مـى 
  رهبر بر شود. و با تسل مركزى مى سازمان حزب و سرانجام رهبر حزب جانشين كميته
صورت يكى از چند سرچشمه  دهد و به حزب، حزب حالت نهادى خود را از دست مى

 آيد. درمى قدرت رهبرى
 . برترى منافع حزب بر منافع جامعه1
 . تشديد اختالفات ملى9

 اختالفات ملى دامن بزند. اى به تواند با عمده كردن مسائل منطقه حزب درمقاطعى مى
 هاى حزبى اهميت براى استفاده و بى . بزرگ كردن مسائل كوچ 5
 هاى متخاصم گروه . تبديل جامعه به1
 هاى حكومتى، تفاخر و تبعيض طبقاتى پست . استفاده از سكوى حزب براى رسيدن به7
 

 ها نمونه

 توان نام برد: هاى تاريخى فراوانى است. اما از سه حزب مهم مى نمونه
رهبـرى   م در ايتاليـا بـه  سـ . حـزب فاشي 1رهبرى هيتلر،  . حزب نازيسم در آلمان به0

 رهبرى استالين . حزب كمونيست در شوروى به1موسولينى و 
 

 هاى اساسى يك حزب مؤلفه

 سه مفلفه اساسى و دو مفلفه فرعى براى حزب وجود دارد.
. مبـارزه  5. قـانونى بـودن و   9. كس  قدرت سياسى، 1. ايدئولوژى، 1. تشكيالت، 0

 قهرآميز داشتن
طبقـه اسـت. نـه تمـامى طبقـه. كـه        قع سازمان رزمنده پيشاهنگان يـ  حزب در وا

يـدئولوژى معينـى اسـتوار اسـت. و     ا جويند و اين مبارزه بر مبارزه طبقاتى شركت مىدر
 پس اين مبارزه كس  قدرت سياسى نهفته است.در

اى  انـد. عـده   هاى اصلى پس سه مفلفه تشكيالت، ايدئولوژى و كس  قدرت از مفلفه
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كننـد. كـه تعريـف حـزب را از جامعيـت       مى هاى حزب اضافه ودن را نيز مفلفهقانونى ب
 هاى اصلى حزب باشد. تواند جزء مفلفه اندازد. و نمى مى

رو  كس  قدرت سياسى دير يا زود با مخالفت آشكار و پنهـان طبقـات حـاكم روبـه    
 ها غيرقانونى اعالم كردن حزب است. شود و اولين حربه آن مى

دانند كـه حـزب را از رده    بارزه قهرآميز داشتن را جزء پارامترهايى مىاى ديگر م عده
 كند. احزاب سياسى خارج مى
وضـعيت نيروهـاى متخاصـم و كـارآيى و      آميز يا قهرآميز( بـه  شكل مبارزه )مسالمت

هـايى   هـا و شـيوه   واقع جـزء تاكتيـ    ها بستگى دارد و در پذير  جامعه از اين تاكتي 
 رسند. ها مى آن سه مبارزات خود ضرورتا بهاست كه احزاب در پرو

 هاى اساسى ي  حزب نيست. هاى مبارزه جزء مفلفه شيوه
 

 حزب هاى ورود به انگيزه

يـا شـغلى    یبند سنت، الـزام طبقـاتى، عـادات خـانوادگى، محلـ      اى كه پاى . براى عده0
 .آن تعلق دارد غيرارادى به خود و هستند. حزب ي  اجتماع است كه فرد خود به

دنبـال   اند يا ذوق كار سياسى دارنـد يـا بـه    . براى برخى كه مجذوب امتيازات مادى1
 اند، حزب ي  جامعه است. مسائل اخالقى و عاطفى

آن ي  الزام و يـ    . براى روشنفكران حزب ي  نظام يا طريقت است كه ورود به1
 تعهد باطنى است.

 ها . خودخواهى9
 تأئيد . نياز به5
 ماقدا . عالقه به1
 . نوعى سرگرمى7
 

 اى كليدى نكته

 .تواند عيو ي  حزب شود انگيزه مى 7دركشورهاى دموكراتي ، هر انسانى با يكى از اين 
مًابه ي  طريقـت،   هـ. حزب ب1مًابه جامعه،  هـ. حزب ب1مًابه اجتماع،  هـ. حزب ب0)



 65   فرقه اجتماعیون ـ عامیون         

 

حـزب   .1محل براى مـاجراجويى،   مًابه ي  . حزب به5مًابه ي  سرگرمى،  . حزب به9
 ها(. خودخواهى مًابه پاس  به . حزب به7نوعى تأئيد ديگران،  مًابه پاس  به به

هـا را   توانـد انگيـزه   ت. حـزب مـى  خودى خود شرط ورود به احـزاب نيسـ   انگيزه به
 تغيير دهد. هاى حزب و مبارزات اجتماعى پروسه آموز در

نون اما در كشورهاى دسپوت كـار سياسـى و عيـويت در يـ  حـزب از حـد كـا       
مًابـه اجتمـاع و    اسـت )حـزب بـه    خانوادگى، صنفى، فرهنگى، ورزشى و خيريه خارج

توانـد   ترين تماس، نزديكى، همدلى و يا عيويت در احزاب مى جامعه( چرا كه كوچ 
هاى جسمى، روحى، اجتماعى و اقتصادى همراه باشد. از شـكنجه   تبوقع ترين با سخت

تواننـد تـاب    مرگبار كسـانى مـى   زير اين فشارگرفته تا محروميت از حقوق اجتماعى. و 
مًابه ي  طريقـت(   حزب ارادى و متعالى باشد )حزب به ها به ورود آن ةبياورند كه انگيز
مًابه يـ    احزاب در كشور ما، كسانى بسيار با اشتباه گرفتن حزب به در تاري  صد ساله

هاى  پي شدند در ابكانون خانوادگى يا ي  انجمن فرهنگى، ورزشى و خيريه وارد احز
كه با فشـار خردكننـده عقوبـت عيـويت در حـزب       تند سياسى گرفتار شدند و هنگامى

 نجات خود همه چيز و همه كس را فروختند. رو شدند فرو ريخته و براى روبه
هـا دقـت    انگيـزه  عهده اين افراد نبود. احزاب مفظف بودنـد بـه   اما تمامى اين گناه به
انـد   اگر آدرس را اشتباهى آمده اند و چرا. و كجا آمده كنند كه به كنند. و اعياءِ را توجيه

هـاى فرهنگـى، ورزشـى و خيريـه      انجمـن  هـا را بـه   جاى جمع كردن سياهى لشكر آن به
 هدايت كنند.

 ست.ا ها ها و فروريختن حزب توده نمونه تاريخى اين اشتباه آمدن
 

 ها بندى احزاب از نظر انگيزه تقسيم

 يك اجتماع مثابه . حزب به1

 احزاب سوسياليست در اوايل قرن بيستم
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 مثابه يك جامعه . حزب به2

 روى كنونى و احزاب امريكايى و احزاب ميانه 01احزاب بورژوايى قرن 
 

 مثابه طريقت . حزب به3

 احزاب كمونيسم، فاشيسم و نازيسم
ـ    خواهى كهن بـه  هاى معنوى نظام سنت جنبه احزاب فاشيسم به  ه دارنـد شـكل افراطـى تكي
 ترين افراد طبقه كارگر تكيه دارد. مفمن ترين، و ترين، شجاع آگاه احزاب كمونيسم به

 

 هاى حزبى بيمارى

شـود.   هـاى حزبـى قلمـداد مـى     ا  بيمـارى  گيـرى  هاى شكل انحرا  حزب از ضرورت
رسيدند كه براى مبارزه علـم مبـارزه و    مردمى كه براى تحقق جامعه آرمانى بدين نتيجه

آن  اى براى رسـيدن بـه   مبارزه الزم است. و اين سازمان نه هد  كه خود وسيلهسازمان 
توانند بر بسترهاى خاص تاريخى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصـادى   آرزوهاست مى آرمان و
 هاى اصلى باز مانند. هد  به هاى حزبى دچار شوند و از رسيدن بيمارى به

 

 . حزب همه چيز1

: برنامه در مرحله دقيق كار حـزب نقـش اساسـى دارد. و    گويد هيوم بيان جالبى دارد مى
مرحله بعدى سازمان و تشـكيالت   شود كه افراد پراكنده گرد هم آيند. اما در موج  مى

 كند. شود و مقام اول را احراز مى تر از برنامه مى مهم
سر منزل مقصود برساند. رفته رفتـه   هاى حزبى را به حزبى كه ي  وسيله بود تا توده

كشـد. حـزب قـادر     تقدس دور حزب مى اى كم هاله شود و تبليغات حزبى كم   مىهد
 شود. مطلق و خطاناپذير و غيرقابل انتقاد مى

افسانه، اثبـات   حزب متعالى شده، ديگر در دسترس اعياءِ و هواداران نيست. ايده به
رفتـه  كه اكنون در ملكوت اعلـى جـا گ   شود. و حزبى علمى به اعتقاد غيرمنطقى بدل مى

 شود. حد ذاته هد  مى كنند فى خاطر آن جان خود را فدا مى هاى حزبى به است و توده
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 مثابه مذهب . حزب به2

 براى فهم بيشتر اين قييه الزم است با سه مقوله بيشتر آشنا شويم:
 . طريقت1. جامعه و 1. اجتماع، 0
 

 اجتماع

 :ويژگى اساسى است دواجتماع مبين 
 روئيم. كه اين مجاورت و نزديكى گاهى  مسايگى و مجاورت روبه. دراجتماع ما با ه0

 الف( جغرافيايى است مًل دهكده و بخش، ب( گاهى خونى است مًـل خـانواده و  
 ها ج( گاهى معنوى است مًل همبستگى انديشه

 آن تعلق دارد. خودى و غيرارادى به پيوندد، خود به اجتماع نمى . فرد به1
 
 جامعه

شـود. زيـرا در ايـن     ادى است فرد بـا تصـميم خـود  وارد آن مـى    جامعه ي  گروه ار
 عيويت نفع دارد. اين نفع گاهى:

 ها ـ مادى است: مًل سنديكاها و تعاونى
 هاى خيريه ـ معنوى است: مًل انجمن

 ـ عاطفى است.
 

 (Bound)طريقت يا نظام 

وه بـر  آيـد امـا عـال    ت آن در مـى ياختيار خود  به عيـو  در طريقت مًل جامعه فرد به
الحاق كامل است. عيـويت يـ     عيويت تعهد نيز مطرح است. تعهد ي  عيويت و

شود تمـام وجـود او را    ي  قسمت از فعاليت عيو مى تعهد محدود است. فق  راجع به
شود. عيويت همـراه تعهـد    اما تعهد شامل همه شئون زندگى عيو مى شود. شامل نمى

 ي  لزوم باطنى و ي  احساس تكليف است.
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 جوه متمايز طريقتو

 . مبتنى بر نفع نيست بر خال  جامعه كه عيويت در آن مبتنى بر نفع است.0
 . نيازمند فداكارى، گذشت و گذشتن است.1
گذشتن از زندگى فردى، ادغام فرد در ي  گـروه   . مبتنى بر نياز عميق هميشگى به1
 خونى معنوى. تر است نوعى هم عالى
 .ي  شور و ي  شوق است. مبتنى بر ي  شعور باطنى، 9
 . طريقت ي  مذه ، ي  نظام معنوى ي  همبستگى عاطفى است.5
 

 تشابه و تباين حزب با مذهب

 هاى مذهبى تشابهات و تبايناتى وجود دارد. بين بعيى احزاب و نظام
 

 تشابهات

 كند. ترين افراد تكيه مى ترين، مفمن ترين، شجاع . بر آگاه0
 دانند. اخالقيات و تعهدات مى را ملزم به. در تمام شئون زندگى خود 1
 برادرى باور دارند. . به1
 اند. عالقه زندگى مادى بى . به9
 زندگى سخت توأم با امساك باور دارند. . به5
 كنند. . ديسيپلين شديد را رعايت مى1
 

 اختالفات

هـا و تشـابهاتى يافـت     بين الزامات اخالقى احزاب و باورهاى اخالقى مذاه  نزديكـى 
شود. ي  عيو حـزب آگاهانـه    مى ها آغاز شوند. اما تباين اين اخالقيات از تبيين آن مى
كه براى ي  فرد مفمن مذهبى اين اخالقيـات   دهد. در صورتى اخالقيات حزبى تن مى به
 ماوراءِالطبيعى دارند. اى جنبه
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پذير  نخست، پذير  ارادى و مبتنى بر آگاهى فردى است. اما پـذير  نـوع دوم   
 بدى است.تع

مًابـه اجتمـاع يـا حـزب      عيويت در احزاب كشورهاى استبدادى، از حد حزب بـه 
 آيد. مًابه طريقت در مى رود و حزب به مًابه جامعه فراتر مى به

آيند تـا در زنـدگى    عيويت حزب در مى ترين افراد به ترين، فداكارترين و مفمن آگاه
ين شـراي  دفـاع كننـد. حـزب     تـر  ختسـ  هاى حزب در طلبانه مذهبى از آرمان رياضت
 دهد. زندگى خود ادامه مى ماند و به دو  چنين اعيايى استوار مىبر

هاى زندگى ي  رزمنده  اما اين تعهد همه جانبه در آن زندگى مرتاضانه كه ضرورت
فرم آگاهانـه و داوطلبانـه بـه يـ  آيـين       تواند از حزبى است)در ي  رژيم توتاليتر( مى

 آيد. مًابه مذه  در مى وركورانه بدل شود. حزب بهمذهبى و متعهدانه و ك
 

 كيش شخصيت

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

 

 استبداد تشكيالتى

شوا يا رهبر، مرد مـأمور خداونـد اسـت. مـردى     در احزاب فاشيست و شبه فاشيست، پي
ذات الهـى اسـت مـردى اسـت كـه       قول نيچه سوپرمن، تجلى هاى ديگر به مافوق انسان

اى كـور( او را در وضـعى قـرار داده اسـت كـه رهبـرى        تقدير )سرنوشت آگاه يا حادثه
 عهده گيرد. حزب را به

 ست.در اين احزاب دستور رهبر جانشين انتخابات درون حزبى ا
 

 دمكراسى حزبى

 يابد: ترتي  زير ادامه مى شود و به ها آغاز مى در احزاب غيرفاشيست انتخابات از حوزه
 دهند. ها كنفرانس قسمت را تشكيل مى . نمايندگان حوزه0
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 دهند. ها، كنفرانس فدرال را تشكيل مى . نمايندگان قسمت1
 هند.د . نمايندگان كنفرانس فدرال، كنگره ملى را تشكيل مى1
 كند. . نمايندگان حاضر در كنگره ملى، كميته مركزى را انتخاب مى9
 كند. . كميته مركزى دبير كل حزب را انتخاب مى5
 

 شماى حزب كمونيست

 هاى بسيارى دارد. سلسله مرات  حزبى در حزب كمونيست با شماى قبلى نزديكى
 كند. ها: نمايندگان كنفرانس قسمت را انتخاب مى . حوزه0
كند و كميته قسـمت را   نفرانس قسمت: نمايندگان كنفرانس ايالتى را انتخاب مى. ك1

 كند. انتخاب مى
 كند. كند، كميته فدرال را انتخاب مى . كنفرانس ايالت: نمايندگان كنگره را انتخاب مى1
 كند. . كنگره: كميته مركزى را انتخاب مى9
 كند. . كميته مركزى: دفتر سياسى را انتخاب مى5
 كند. دفتر سياسى: دبير اول حزب را انتخاب مى. 1
 شود. . دبيرخانه كل: نيز توس  كنگره انتخاب مى7
 .شود . كميسيون نظارت: توس  كنگره انتخاب مى8

توانـد بـا موافقـت كميتـه مركـزى       در مواقع اضـطرارى كميتـه فـدرال )ايـالتى( مـى     
 فرا بخواند. رانمايندگانى را براى كنگره انتخاب كند. و يا كنفرانس ملى 

 

 ذات اليگارشى رهبران

شـان   شكل كادر حزبى در آيند. كه تمامى زندگى تواند به از آنجايى كه تمامى حزب نمى
خـدمت   اى بـه  شـكل نيروهـاى حرفـه    بـه  در خدمت فعاليت حزبى باشد. عده محدودى

هاسـت. بـالطبع ايـن افـراد در      آيند. كـه حـزب مسـئول تـأمين زنـدگى آن      حزب در مى
اى  اى است كـه طبقـه   گيرى پروسه گيرند. و اين سرآغاز شكل قرار مى هاى رهبرى پست

نـوعى بوروكراسـى يـا     آيد و اين طبقه در ذات خود  وجود مى اى به از انقالبيون حرفه
 كند. اليگارشى حزبى را حمل مى
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 راه مقابله با اليگارشى حزبى

 . محدود كردن شركت كادرهاى حزبى در رهبرى حزب0
 هاى مختلف حزبى براى تمام افراد كان گذراندن دوره. ام1
 

 طلبى رهبران حزبى هاى قدرت زمينه

پذيرند. ديسيپلين اطاعت حزبى راز  پذير و اطاعت هاى متشكل شده حزبى ديسيپلين توده
هـا   اطاعت حزبى، حزب در گرداب نافرمانى هاى حزبى است. بدون ديسيپلين و موفقيت
 شد. ها نابود خواهد و انشعاب

ديسيپلين و اطاعتى كوركورانه و  تواند به اما اين ديسيپلين و اطاعت آگاهانه حزبى مى
آئين بدل شود آئينى فاشيستى هرچند  نوعى پادگانى تبديل شود. و رفته رفته از حزب به

 كه حزب، حزبى فاشيستى نيست.
شـود   مىرهبرى مركزيت محدود  بر زمينه اين بستر، رهبرى جمعى در حزب ابتدا به

شـود. و حـزب رفتـه رفتـه منتفـى       مـى  و آرام آرام مركزيت در وجود رهبـرى خالصـه  
شود كه از هر نوع اشتباه مصون است كـالم   قادر مطلق بدل مى شود. رهبرى حزب به مى

 شود. شود. و اراده او اراده حزب تلقى مى واقعيت مطلق مى و نگاه او مظهر
 .گيرد كيش شخصيت در همين پروسه شكل مى

 

 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

. تأييد صفات 1. درخواست عيويت و 1هاى تابع حزب،  . فعاليت در يكى از سازمان0
 دار حزب. توس  دو عيو سابقه عيويتاخالقى، سياسى و اجتماعى كانديداى 

شـود و   كميسيون خاص تحقيق فرسـتاده مـى   همراه تأييديه به درخواست عيويت به
 گيرند. عيويت تصميم مى مقامات كميسيون تشكيالت در مورد قبول يا رد

 

 وظايف يك عضو

. پرداخـت  1مرامنامـه حزبـى و    . تبليغ برنامه و1. مراعات كردن ديسيپلين حزبى، 0
 عيويت حق
 

 حق عضويت

 .ـ حق عيويت پايه و اساس تأمين مالى حزب است
 كند. ها زندگى مى ـ حزب با اين حق عيويت

 شود. ـ حق عيويت متناس  با ميزان درآمد هر عيو تعيين مى
 حزب است. ـ پرداخت حق عيويت عالمت وفادارى به

 

 ها چه كسانى هستند سمپات

 تشكيالت نيستند.ها يا متمايلين حزبى داخل  . سمپات0
 كنند. هاى حزب موافقند و از آنان دفاع مى . با برنامه1
 دهند. كانديداهاى حزب رأى مى . در انتخابات به1
 هاى جنبى حزب فعال باشند. . ممكن است در سازمان9
 كنند. حزب گاهى كم  مالى مى . به5
 كنند. نفع كانديداهاى حزب تبليغ مى . به1
 كنند. لعه مى. مطبوعات حزب را مطا7
 كنند. . در اجتماعات و تظاهرات حزب شركت مى8
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 كنند. نفع حزب مى هاى تبليغاتى به . فعاليت1
 

 آيند عضويت حزب در نمى ها به چرا سمپات

. نداشتن وقت )كـه مـانع از   1. محدوديت شغلى )نظاميان و كارمندان ادارات دولتى(، 0
افتـادن اسـتقالل فـردى، مًـل      طـر خ . تـرس از بـه  1شـود(،   انجام تعهـدات حزبـى مـى   
. عدم توافق ايدئولوژي  با حزب. درست است كـه از نظـر   9روشنفكران و هنرمندان و 
دهند. اما بـا تمـامى نظريـات سياسـى و      ساير احزاب ترجيح مى سياسى اين حزب را بر

حزبنـد  ۀ هـا پشـت جبهـ    . با اين همه سـمپات 5اقتصادى و فلسفى حزب موافق نيستند. 
 عيويت حزب در آيد. گيرى كردن هر لحظه امكان دارد ي  سمپات بهبراى عيو
 

 هاى ضميمه حزب سازمان

 هاى ضميمه استفاده كرد. توان از سازمان هاى حزب مى براى متشكل كردن سمپات
هاى ادبى،  . كلوپ9ى، ـهاى ورزش انـازمـ. س1ان، ـ. انجمن جوان1ان، ـ. انجمن زن0
 المللـى،  هاى دوستى بـين  . انجمن8ها،  . تعاونى7 سنديكاها، .1. مجامع تفريحى و سرگرمى، 5
 هاى صلح . انجمن00هاى مستأجرين و  . انجمن01دار،  هاى زنان خانه . اتحاديه1

 

 سلسله مراتب حزبى

 . رهبران حزب5. كادرهاى حزبى و 9. اعياء حزب، 1. هواداران، 1ها،  . سمپاتيزان0

 

 يك نكته

تواند در ي  بخش قرار گيرند.  ها و هواداران حزبى مى يزانهاى دمكرات سمپات در رژيم
 حزبند. ترى به نزدي  هاى هاى توتاليتر هواداران حزبى اليه اما در رژيم

كننـد از   برد آن فعاليت مـى  برنامه و ايدئولوژى حزب را قبول دارند و در جهت پيش
عهـده دارنـد و    اعيـاء را نيـز بـر    دادن كم  مالى دريغ ندارنـد. و بخشـى از وظـايف   
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عيويت حزب در آيند. اما ساخت بسـته و محـدود تشـكيالت     اند در هر لحظه به آماده
 كه هواداران وارد حزب شوند. دهد سياسى اجازه نمى
 هاى حزب بر دو  اين افراد است. بيشتر فعاليت

 

 كادرهاى حزب

ر اداره انـد كـه د   كادرها يا رزمندگان حزبى در واقـع كارمنـدان حـزب هسـتند. كسـانى     
تمـام وقـت در خـدمت     اى و شـكل حرفـه   سازمان حزب شركت مسـتقيم دارنـد. و بـه   

 شود. اند. زندگى اين افراد توس  حزب اداره مى حزب
 كنند. در اجتماعات حزبى شركت مى اين افراد منظماو

 كنند. در پخش دستورات حزب فعاليت مى
 اند. هاى رهبرى حزب رؤساى حزب نيستند اما از مجريان فرمان

 كنند. هاى درون حزب را ايشان اداره مى سازمان
 در انتخابات تعيين رهبرى شركت دارند.

 

 وضعيت يك عضو احزاب بورژوايى

. گـاهى در جلسـات كميتـه شـركت     1. حزب مقام بسيار ضعيفى در زنـدگى او دارد.  0
ى حزبش ها . روزنامه9رود.  مملكتى مى هاى سياسى محلى و بندى . دنبال دسته1كند.  مى

انتخابـات آينـده    كانديـدا شـدن و اختالفـات مربـوط بـه      . راجع به5خواند.  را گاهى مى
 هاى ضميمه حزب كه فعاليت خيلى زيـادى الزم نـدارد،   . گاهى درسازمان1 نظرياتى دارد.
. زنـدگى او  8دهـد.   اختصاص مـى  حزب . چند ساعت از وقت خود را به7عيو است. 

هاى حزبى ذات منحصرا سياسـى دارد   ركت در فعاليت. ش1تحت تأثير حزب نيست. در
 كند. تجاوز نمى و از اين حد

 

 وضعيت يك عضو احزاب انقالبى

فعاليـت   . در محـل كـار بـه   1هـاى حـزب اسـت،     . تمام زندگى در تحت تأثير فعاليت0
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خواند و تفسير  هاى يوميه را مى روزنامه هاى حزب و . روزنامه1دهد،  ا  ادامه مى حزبى
. حزب در زندگى شخص او 5گذرد.  . تمامى وقت او در اجتماعات حزبى مى9ند. ك مى
كنـد   . سعى مـى 7. تفكيكى بين زندگى سياسى و خصوصى او نيست. 1رسو  دارد.  نيز

 حزب عيو كند. هاى ضميمه همسر و فرزندان خود را در سازمان
 

 هاى فشار گروه

 شوند: مترها مشخص مىنفوذ با اين پارا هاى ذى هاى فشار يا گروه گروه
 . قصد كس  مستقيم قدرت يا شركت در آن را ندارند.0
 روند ولى جزء هيئت حاكمه نيستند. شمار مى . از طبقات حاكم به1
 كنند. . براى اهدا  و منافع طبقاتى و صنفى خود اعمال فشار مى1
 اند. هاى پنهان و غيررسمى . حكومت9
شكل قانونى و ابر قانونى  هاى خود را به استهاى حكومتى خو . با نفوذ در سازمان5

 برند. پيش مى
 شان نفوذ بر قدرت است. ترين فعاليت . اساسى1
 

 گروه حمله

رو  نظـامى   هـا بـه   هاى خصوصى هستند، اعيـاءِ ايـن سـازمان    هاى ارتش اين سازمان
 شوند و تابع همان ديسيپلين ارتش هستند. متشكل مى
نظم و انيباط رژه بروند و بـا سـالح بجنگنـد و پيكـار     توانند انيفورم بپوشند، با  مى

 بدنى كنند.
و هاست كه با دكترين فاشيستى سورل و موراس و پاركو  گروه حمله ابداع فاشيست

 .انطباق دارد حفظ قدرت با لزوم اعمال زور براى تحصيل و
گروه حمله از ابزار كار بورژوازى و طبقات متوس  است، براى جلوگيرى از تسـل   

 احزاب چپ.
هـاى حـزب كمونيسـت و     تشـكل  اين گروه نخستين بار در آلمـان بـراى حملـه بـه    

 سوسياليست آلمان سازماندهى شد.
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 دهى گروه حملهسازمان

جوخـه،   1ـ1كل از ـمت = گروه حمله متشـ. قس1نفر،  ـ019كل از ـ. جوخه = گروه حمله متش0
 1= گـروه حملـه متشـكل از    . گـردان  9 قسمت، 9. گروهان = گروه حمله متشكل از 1

. بريگـارد = گـروه حملـه    1گـردان،   1ــ 5. هنگ = گروه حملـه متشـكل از   5گروهان، 
 بريگارد 9ـ7. ديويزيون = گروه حمله متشكل از 7 هنگ و 1متشكل از 
منطقه تقسيم كرده بودند. و هر منطقـه يـ  ديويزيـون     10هاى آلمان را به  فاشيست

نفر سازماندهى شده  111,111,0 باشد براى كل آلمانر نف 111,11داشت. اگر ديويزيون 
 راحتى بتوانند مخالفين را سركوب كنند. بود تا به
 

 سازمان اتحاديه رزمندگان جبهه سرخ

تشـكيل   هـاى حملـه فاشيسـتى اقـدام بـه      حزب كمونيست آلمان براى مقابلـه بـا گـروه   
تماعـات و حمايـت از   در اج ها مسئول حفظ نظـم  هاى رزمندگان كردند. اين گروه گروه

 سخنرانان و افراد حزبى بودند.
 

 دهى رزمندگانسازمان

گـروه و   9كل از ـش = متشـ ـ. بخ1اكن ي  منطقه، ـنفر، س 5ـ8كل از ـ. گروه = متش0
 بخش 1. گروه رفقا = متشكل از 1

هـاى حملـه توانسـتند احـزاب      هيتلر در آلمان و موسولينى در ايتاليـا توسـ  گـروه   
سـركوب بقيـه قـدرت بالمنـازع      ياليست را از صحنه خارج كنند و باكمونيست و سوس
 آلمان و ايتاليا شوند.

 

 يك نكته تاريخى

دهى گروه حمله گرچه ي  ابداع فاشيستى بود. اما با از بـين رفـتن فاشيسـم در    سازمان
 رفت.نآلمان و ايتاليا از بين 
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هاى سياسـى   گرفت. متينگهاى ديگر اين شيوه مورد استفاده قرار  ها و مكان در زمان
شدند و مـردم مـورد حملـه و تهديـد قـرار       هم زده شد. فعالين سياسى ربوده و كشته به

 گرفتند. و مردم مرعوب شده صحنه سياست را خالى كردند.
كـار   هاى حمله افشـاگرى اسـت. ايـن    اى بر اين باور بودند كه راه مقابله با گروه عده

رزمنده تاكتي  مناسـبى بـود كـه از     هاى تشكيل گروه انجام شد. اما نتيجه مطلوب نداد.
هـاى حملـه را در    آورد. و گـروه  عمل مـى  ها جلوگيرى به مرعوب شدن مردم و سمپات

 كرد. اقداماتشان محدود مى
 

 علت پايدارى احزاب در اروپا

 .دارد پايدارى احزاب در اروپا نسبت مستقيم با دمكراسى و توسعه دمكراسى در اروپا
شعار شركت مـردم در سرنوشـت خـود را داد امـا مـردم را از شـركت در        شود نمى
 هاى سياسى باز داشت. سازمان

تر شوند احساس تشكل و كار گروهى و سـازمان يافتـه بيشـتر     هر قدر مردم سياسى
 دهد. خود را نشان مى
گيـرى تـاريخى    براى بررسى علل پايـدارى احـزاب در اروپـا پروسـه شـكل     پس بايد 
 بررسى كرد. و نشان داد كه چه تفاوتى در:دمكراسى را 

 . ساخت فرهنگى1. ساخت سياسى و 1. ساخت اقتصادى، 0
 ها به دمكراسى رسيدند و ما نرسيديم. اروپا بود كه آن

 

 اى علل حاشيه

 احزاب در ايران: یهايى از اين دست كه علل ناپايدار بررسى
 . وابستگى1ي  بومى و روى و نشناختن مح . چپ1ها،  . وارداتى بودن انديشه0

 و مواردى ديگر است. نشناختن موانع مهم دمكراسى در ايران است.
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 انع مهم دمكراسى در ايرانوم

 . استبداد مذهبى1. استبداد سياسى و 0
براى بررسى استبداد سياسى بايد از ساخت اقتصادى شروع كرد. و ديد كـه سـاخت   

 سى در ايران ماندگار شد.سيا اقتصادى ايران چه ويژگى داشت كه استبداد
ي  بررسى تـاريخى زد. و ايـن بررسـى از     در مورد استبداد مذهبى نيز بايد دست به

شود. و ديد كـه نهادهـاى مـذه      مى زمان ساسانيان اوج قدرت نهادهاى مذهبى شروع
 چه نقشى در سير تكوين انديشه در ايران داشته است.

انـد. و رابطـه    در استبداد سياسـى داشـته   اى كننده و نهادهاى مذهبى چه رابطه تقويت
 است و چرا. ها در طول تاري  با استبداد سياسى چگونه بوده آن
 

 دفتر اول

 هاى سياسى پيش از مشروطه تشكل

هاى مخفى بوده است.  خاور زمين از روزگار كهن شاهد تشكيل انواع مختلف جمعيت»
از «. 0اند كه مفثر واقع گردند داشته يا سعى اند و ها در مسير تاري  مفثر بوده اين جمعيت

گرفته كه خود را برديا خواند، تا تشكيالت وسـيع و پيچيـده    1كودتاى مغ انقالبى گئوما
درجات متفاوت، ابتدايى تـا   اسماعيلى، ما در كشور خود، با تشكيالت سياسى به فدائيان

ا در ايـران ارزيـابى   هـ  جمعيـت  ايم. ارزيابى خانم لمبتون از تاري  رشد يافته مواجه بوده
هاى سياسـى در عصـر    ها و تشكل سازمان دقيقى است. اما اين بررسى هدفش، نگاهى به

 عصرى كه با پيدايش، رشد و نمو بورژوازى همراه است. جديد ايران است.
 

 سه تشكل مهم فراماسونرى

 روئيم: ما با سه تشكل در پيش از شروع انقالب مشروطه روبه

                                                           
 . لمبتون ـ فئوداليسم در ايران1
گيـرد و گئومـا و بـرادرا بـا      دتا توسط برديای واقعی صورت میدهد كه كو های جديد نشان می بررسی. 1

 اند. آواز بوده برديا هم
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 . مجمع آدميت1انجمن سرى فراماسونرى و . 1خانه،  . فرامو 0
 

 خانه . فراموش1

خـان  خانه توسـ  ميـرزا ملكـم    ميالدى( فرامو  0850قمرى )برابر  0181االول  در ربيع
و سرپرست آن ميـرزا يعقـوب پـدر     بنياد نهاده شد. اعياءِ آن شاگردان دارالفنون بودند.

 خان بود. ملكم
 

 خانه انحالل فراموش

 وز شكل نگرفته بود كه منحل شد.خانه هن فرامو 
محـض اطـالع    حكومت استبدادى قاجار كه از هر گونه تشكلى وحشت داشـت. بـه  

 خانه را داد: اى دستور انحالل فرامو  طى اطالعيه
اى از اشـخاص نادرسـت و    قرار اطالعى كـه بـه دربـار رسـيده، عـده      اين روزها به»

اروپـا تشـكيل بدهنـد. بنـابراين      هـاى  خواهند مجامعى به سب  فراماسـون  ماجراجو مى
خانـه را كسـى بـر زبـان بيـاورد و يـا        رساند كه اگر منبعد اسم فرامو  اطالع عامه مى به

 «.ترين مجازات محكوم خواهد شد سخت به را بدهد ترتي  تشكيل آن
 استانبول تبعيد شد. دنبال اين فرمان شاه، ميرزا يعقوب دستگير و به به
 

 اسونرىهاى سرى فرام . انجمن2

ساله مظفرالدين شاه، اولين لُژ با اجازه مركـز گرانـداوريان   چهارده در نيمه دوم سلطنت 
 ميالدى تشكيل شد. 0118 شمسى و 0187نام لُژ بيدارى در سال  در فرانس به

 

 لُژ مولوى

هاى علنـى آن   لُژ همايون يكى ديگر از لژهاى فراماسونرى بود كه باشگاه حافظ از ارگان
مكاتبه داشـت. و لـژ مولـوى را كـه وابسـته       لُژ با لُژ گراند ناسيونال دو فرانس،بود. اين 

 سازمان جهانى فراماسونى بود را تشكيل داد. به
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 لُژ گراند ناسيونال دو فرانس لژهاى وابسته به

مركز مهم درجهان داشت. كه هر كدام از اين لُژهـا تشـكيالت خـاص     فراماسونرى چند
 بود.« گراند ناسيونال دو فرانس»وابسته به  لژ درايران 8دهى كردند. خود را درايران سازمان

. لـژ  9، 18. لـژ حـافظ شـماره    1، 17. لژ مولـوى شـماره   1. لژ بزرگ ناجى ايران، 0
 71سينا شـماره   . لژ ابن7، 91شماره  . لژ مولوى1. لژ مولوى، 5، 71شمس تبريز  شماره 

 71. لژ مزدا شماره  8و 
 

 هاى آن اخهلژ روشنايى و ش

 اين لژ وابسته به گروه لژ اسكاتلند بود.
. لـژ كـور    9، 0590. لژ تهـران  1، 0585. لژ قيام 1، 0010. لژ روشنايى در ايران 0
 . لژ اصفهان1. لژ شاپيتر داريو  و 5، 0579
 

 لژهاى وابسته به گراند لُژ آلمان

 . لژ صفا1. لژ آفتاب و 1. لژ مهر، 0
 

 ها اقدامات ماسون

شـد از مقامـات دولتـى و     هايى كه توس  دستگاه ژالتينـى چـاپ مـى    ها با شبنامه نماسو
خان معتمد خاقـان مـدرس   نصراهلل ها توس  ميرزا كردند. و اين شبنامه درباريان انتقاد مى

شـد. و   و موقرالسلطنه داماد مظفرالدين شاه كه فراماسون بودند در اتاق شاه گذاشته مـى 
خانه هند ـ اروپا كه دولـت ايـران بـر آن حـق نظـارت        گرا توس  تل با ارسال تلگرا 
هـاى   سياسـت  هـا و  رو  وزراى خارج ديگر كشورها، اعتراض خـود را بـه   نداشت و به

 داشتند. استعمارى روس اعالم مى
 دهد. خوبى نشان مى ها را به ها درك رفرميستى آن هاى اتخاذ شده توس  ماسون تاكتي 
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 ها اولين دستگيرى

هـا دسـتگير شـد. و طـى      وقرالسلطنه، داماد شاه در دزاشي  همراه بـا شـبنامه  مستخدم م
دنبـال آن   هـا كشـف و بـه    شـبنامه  عمـل آمـد محـل چـاپ     هايى كـه از وى بـه   بازجويى

 موقرالسلطنه دستگير شد.
 نفر رسيد. 91ها ادامه يافت و به  دستگيرى

ايون، وزيـر  كننده اوراق دسـتگير و كشـته شـد. وزيـر همـ      خان چاپسيد محمدعلى
 كاشان تبعيد شدند. به خاناهلل همراه عمويش حبي  پست و منشى شاه به

الدوله، رئيس امور مالى ارتش را سوار بر قاطر كردنـد. پاهـايش را بسـتند و بـا      قوام
 زنجيرى گران بر گردن، در كوچه و بازار گرداندند.

 

 تاريخ شكنجه

رى و شكنجه مستخدم موقرالسلطنه آغاز تاري  شكنجه زندانيان سياسى را بايد از دستگي
گيرد.  سيستماتي  جزءِ ابزار مستنطقين قرار مى شكل كرد. داغ و درفش از همين زمان به

 شود. تر مى مرور زمان متكامل و به
 

 حلقه برادرى فراماسونرى

هـاى   خان مشيرالدوله تأسيس شـد و برنامـه آن خواسـت   اين محفل توس  شي  محسن
 د.مشخص و سياسى بو

 ديگر اعياءِ اين محفل:
 خان، مخبرالدوله و نصرالمل الدوله، مشيرالدوله و ميرزا نصراهلل حكيم المل ، قوام

 

 . مجمع آدميت3

خان، ديگـر   خانه توس  ناصرالدين شاه و مسئله التارى و رسوايى ملكم انحالل فرامو 
 جمعيت آدميت بزنند. تأسيس همكاران ملكم را واداشت كه دست به

خانه بـود. چـرا كـه مرامنامـه آن همـان نوشـته        عيت آدميت دنباله همان فرامو جم
 خان بود.ملكم« حقوق اساسى افراد»
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ان خود بود كه در تهران و بعيى ايـاالت  ماين جمعيت تنها سازمان سياست منظم ز
 آدميت بود. خانشعبه داشت. مفسس آن ميرزا عباس قلى

 «فتتاح مجلس شوراى ملى شد:شاه خواستار ا اى به آدميت طى نامه
 ست. و تأخير آن بيش از اين جايز نيست....ا ايع خدادحقوق ملت و»

حقوق قاطبه ملت ايران بفرماييد. دستخ  مختاريـت   واج  است كه اذعان صريح به
فرمايند... مجلس شوراى ملى بايـد دائمـا و    عامه و تأسيس مجلس شوراى ملى را صادر

 «.ار باشدبدون تعطيل مفتوح و برقر
 عيو از جمله: 151جمعيت آدميت با بيش از 

ميرزا محمدخان احتشام السلطنه )رئيس بعدى مجلس شوراى ملى(، سـليمان ميـرزا   
السلطنه، ميرزا محمدخان  فرصت شيرازى، مصدق اسكندرى، ميرزا جوادخان سعدالدوله،
 كمال المل  و شاهزاده عيدالسلطان

 ان در دوران مظفرى بود.خواهان اير كانون آزادى و آزادى
توضـيح نظـرات    اهلل سيدمحمد طباطبايى بهاى به آيت خان آدميت طى نامهعباس قلى

در ايران بايد سلطنت مشروطه محدود و  «دارد كه: پردازد و اعالم مى جمعيت آدميت مى
 «.پارلمان ملى و وزراءِ مسئول و استقالل ديوان قيا برپا گردد

 

 دستگيرى آدميت

هاى تبريـز و عيـو    آقا از سوسيال دمكرات ل ترور اتاب  صدرالعظم. توس  عباسدنبا به
 111دنبـال نامـه    دستگير شد. اما روز بعد به خان اوغلى، عباس قلىگروه حيدرخان عمو

 نفر از اعياءِ جمعيت وى آزاد شد.
 

 ها نقش ماسون

گليس، فرانسه( بودند. كدام لژ جهانى )آلمان، ان كه وابسته به تشكيالت ماسونى جدا از آن
هـاى بـورژوايى در ايـران بودنـد.      تشـكل  هـاى اوليـه   خبرى قاجـار هسـته   در دوران بى
هاى بورژوازى ايران بود. بدين خاطر بود كه بـا   ها در راستاى درخواست هاى آن خواسته
 رو هستيم. السلطنه و سليمان ميرزا اسكندرى در اين محافل روبه اى مًل مصدق موجه هاى نام
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 تشكل ديگر 0

جمن مخفـى و  ـ. انـ 9المى، ـركت اسـ. ش1انه ملى، ـابخـ. كت1هاى ملى،  جمنـ. ان0
 . انجمن معار 5

 

 هاى ملى . انجمن1

هـا   علنى تشكيل شدند. شـعار ايـن انجمـن   طور نيمه در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه به
هـا ايـدئولوژى و    مـن فرهنگ بود. انج مندى از آزادى، عدالت و رهايى از استبداد و بهره

 ها بيشتر از افراد طبقات متوس  و علماءِ بودند. برنامه خاصى نداشتند. تركي  طبقاتى آن
كـارگيرى زور و واژگـون سـاختن     از نظر اتخاذ تاكتي  و استراتژى مبارزه معتقد بـه 

 طبقه حاكم نبودند.
م و آگـاهى  با پخش شبنامه تقاضاهاى خود را كه عبارت بود از بيـدارى مـرد   عمدتاو

دادن علوم جديد به مـردم بـود را    دادن از ميار استبداد، تقاضاى ساختن مدارس، و ياد
 كردند. تبليغ مى
تر شـدند   دست ميرزا رضاى كرمانى گسترده ها بعد از ترور ناصرالدين شاه، به انجمن

 شدند. نام ميليون خوانده مى و در انقالب مشروطه به
 

 . كتابخانه ملى2

كوشـش، ميـرزا آقـاى اصـفهانى(      مـيالدى، بـه   0119شمسى ) 0181ر سال اين محفل د
السـلطنه تشـكيل شـد. ايـن      نصـرت  المتكلمين، سيدنصراهلل نقدى، ميرزا احمدخان مل 

 شكل مخفى بود و در تهران، كرمان، اصفهان نيز شعباتى داشت. مجمع به
 طلبان بود. اين محفل از مراكز مهم اصالح

 
 . شركت اسالمى3

 المتكلمين تشكيل شد. ميالدى( توس  مل  0111شمسى ) 0171ل در سا
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جـاى   پوشيدن منسوجات داخلى به اهدا  آن: صنعتى كردن كشور و ترغي  مردم به
 هاى خارجى بود. پارچه

 اين محفل در نجف و ديگر شهرها شعباتى داشت. از اعياءِ صاح  نام اين محفل:
خـان تربيـت و   ان و ميـرزا مهـدى  خـ الـدين، علـى   المتكلمـين، آقـا سـيدجمال    ملـ  

 گنجينه فنون بودند.( خان عدالت )مدير روزنامه الحديد وسيدابوالحسن
 

 . انجمن مخفى4

 ز تشكيل شد.رميالدى( توس  روحانيت مبا 0115شمسى ) 0189در سال 
اهدا  اين انجمن مبارزه با فساد دربار و نفوذ بيگانگان بود. در جلسات اين انجمن 

المتـين كـه نقـد جامعـه      روزنامه حبـل  نامه ابراهيم بيگ و مقاالت سياحتكتاب معرو  
 شد. پوسيده فئودالى بود خوانده مى

در جلسات اين انجمن مسائلى شامل وظايف وزرا و حكام، حقوق و وظـايف كليـه   
هـاى   شد. و در مورد نفوذ دولت بحث مى چنين نوع رابطه با بيگانگان طبقات مردم و هم
 شد. هايى داده مى و عواق  حكومت استبدادى نيز آگاهىروس و انگليس 

االصـل باشـند    كه ايرانى هاى مذهبى، در صورتى طبق اساسنامه اين انجمن كليه اقليت
 عيويت انجمن در آيند. توانند به مى
 

 اقدامات انجمن

. تحصـن انجمـن در   1. انتقاد رسمى ذوالرياستين از مقامات دولتى و دستگاه استبداد، 0
الدولـه و   . صدور اعالميه طالب به عـين 1 ت عبدالعظيم و اعتراض به مسيو نوز وحير

 شرح عدم امنيت و فساد در طبقه حاكم و تقاضاهاى ذيل:
امـالك بـزرگ و    ميو. تقـ 1وزارت عدليـه،   و. تدوين قانون اساسى و تأسيس عدالتخانه 0

 زين عـدل و انصـا ،  ماليات و عوارض طبق موا . گرفتن1تجديدنظر در امالك ثبت شده، 
 . اصالح و تشويق تجـارت داخلـه،  5. روشن شدن وظايف و اختيارات حكام واليات، 9
 سرتاسـر مملكـت،   اى در . تأسيس مدارس حرفه7. تصفيه گمرك از وجود افراد ناصالح، 1
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. تعيـين  01وظـايف وزارت امـور خارجـه و     . روشـن شـدن  1بردارى از معادن،  . بهره8
 احدود و اختيارات وزر

 

 انشعاب در انجمن مخفى

اين انشعاب توس  ميرزا محمد طباطبايى صورت گرفت و علـت آن اخـتال  نظرهـاى    
 اصولى با انجمن بود.
 داد. اى دو بار تشكيل جلسه مى اين انجمن هفته

 

 انحالل انجمن مخفى

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

 . انجمن معارف0

 اين انجمن عبارت بودند از: اعياءِ
 اليرب . حاجى امين9السلطنه،  . احتشام1آبادى،  . حاجى ميرزا يحيى دولت1الدوله،  . امين0
 

 ها سمت و سوى اين تشكل

 هـاى آغـازين احـزاب بـورژوازى در ايـران بـود. سـمت و سـويى         اين محافل كه هسته
س و عدالتخانـه دور  حـو  مجلـ   هـا حـول و   رفورميستى و بورژوايى داشتند. خواست

جانبه براى تحقق ي  انقالب بورژوا  زد. اما در مجموع فاقد ي  برنامه روشن و همه مى
 دمكراتي  بودند. ـ

 

 هاى سوسياليستى نخستين برخورد ايرانيان با انديشه

ايران راه يافت، از غـرب   هاى سوسياليستى از دو سوى به آنچه كه مسلم است انديشه
 و از شرق.
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ورزانى است كه با سوسياليسـم غربـى آشـنا     قاخان كرمانى از نخستين انديشهميرزا آ
طـالبو  تبريـزى از جملـه كسـانى      شد و در شرق كه مراد متفكرين روسى است، ميرزا

 هاى سوسياليستى را از آن سوى گرفت. است كه انديشه
 اما نخستين برخوردها در دو سطح صورت گرفت:

هـاى   منشيان و شاهزادگان قاجارى بـود بـا فعاليـت    هاى ابلهانه . سطح اول، تماس0
 سوسيال دمكراتي  در اروپا و در روسيه

هاى سوسياليستى چـه در شـرق و    . سطح دوم، تماس متفكران ايرانى بود با انديشه1
 چه در غرب

 

 سطح نخست تماس

سوسياليسـم روس   عنوان وزير دولت قاجار بـه  الدوله از نخستين كسانى است كه به امين
روس در »نويسـد:   چنين مـى  0111سال  اى به ملكم در الدوله در نامه كند. امين توجه مى

 «تصرفات بالمانع خود به نيهليست و سوسياليست اعتناءِ ندارد.
و بعدتر اعتمادالسلطنه وزير اطالعات حكومت قاجار از فسـاد طايفـه نهيليسـت در    

اند. و امپراطـور   آتش كشيده غ را بهارانبور كند كه شدت يافته است و شهر روسيه ياد مى
از  0118دفع اين طايفه طاغيه فرمان صادر كرده است. همو ضـمن ثبـت وقـايع سـنه      به

از جلـوس همـايون )ناصـرالدين شـاه( از تـرور الكسـاندر دوم        15مطابق سال  هجرت
نفـر   05»نويسد:  ديگرى مى كند و در گزار  ها ياد مى دست نهيليست امپراطور روس به

عمـارات سـلطنتى ورود    لباس قشون ملبس كـرده خواسـتند بـه    ها خود را به ز نهيليستا
ها را گرفته، حبس كردند. دولت نهايت اهتمـام را   برسانند. آن قتل نموده و امپراطور را به

بعيـى را   در افنا و اعدام اين طايفه طاغيه دارد. و همه روزه جمعى را حـبس نمـوده و  
 «.رساند قتل اخراج و برخى را به

نويسـد:   خـان اعتمادالسـلطنه چنـين مـى    باز هم در روزنامه خـاطراتش محمدحسـن  
دارد. دشمن سالطين مسـتبده هـر    فرنگ مغشو ، طبقه آنارشيست در تمام اروپا قوت»

ها زياده  هاى ايرانى يعنى بابى اند در داخله مملكت خصوصا شهر تهران، آنارشيست ملت
شمن قديم  ظلم و مفسده حكومت تهـران اسـباب رنجـش    ها د نفرند.... بابى 51111از 

 «عامه گشته، مبادا كسى قصد جان شهريار كند.
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 طايفه طاغيه

خـان  گيرنـد. ميـرزا حسـن    ترى مـى  هاى روشن هاى بعدى اين طايفه طاغيه نام در نوشته
نويسد:  روسيه رفته است چنين مى به منشى اسرار كه با هيأتى بعد از ترور الكساندر دوم

نامند  هم رسيده كه خودشان را سوسياليست مى گروهى در اين زمان ميان ملت روس به»
طلبـى اسـت. ولـى عقيـده      الصفا كه در ظاهر خيالشان مسـاوات و مواسـات   اخوان يعنى

ديـن و   گوينـد يعنـى بـى    مـى  هـا را نهيليسـت   باطنشان معلوم نيست. اما ملـت روس آن 
 «اند همين قتل. المذه . همين گروه كرده

گران قاجـارى عقيـده    اند. اما هنوز براى حكومت طايفه طاغيه سوسياليست نام گرفته
ها با آثـار سياسـى    در عدم آشنايى آن شان معلوم نيست. و اين معلوم نبودن را بايد باطنى

سال بعد مجدالسطنه در گزارشى درباره تفلـيس درك   01و فلسفى سوسياليسم دانست. 
نهيليسم اسـم آزاديخواهـان روس بـود. حاليـه ايـن      »دهد:  سوسياليسم مى ترى از روشن

و آنارشيست گرديده.  ها داخل مسل  سوسياليست طايفه منقرض نشده و باقى مانده آن
باشـند، قواعدشـان بـراى     طلبان حاليـه مـى   جماعت سوسياليست و آنارشيست كه آزادى

 «نهيليست بسيار متفاوت است. اجراى آزادى با قوانين
 

 ند در مورد كاربرد نهيليسماى چ نكته

روسيه، تمام انقالبيون را در روسيه، ايران، تركيه نهيليست يعنـى   0115تا قبل از انقالب 
 ناميدند. گرا مى پوچ

حيًيـت و   خاطر لطمه زدن به هاى انقالبى و به محافل ارتجاعى در مبارزه عليه انديشه
تمـدن گذشـته و مخالفـان مـوازين     و  ها آنان را نهيليست يعنى منكران فرهنگ اعتبار آن

 كردند. اخالقى در زندگى فردى و اجتماعى و دشمن حق حاكميت ملى قلمداد مى
در زندانى شدن شي  احمد روحى، ميرزا آقاخان كرمانى، و خبيرالمل  كه هـر سـه   

المل  روحى برادر شي  احمد  فيل اند. متهم بودند در ترور ناصرالدين شاه دست داشته
ناي  سـفارت روس شـد كـه از شـاگردان      رهايى دستگيرشدگان متوسل بهروحى براى 
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ناي  سفارت روس كه واسطه آزادى زندانيان شـد،   سلطان عبدالحميد به شي  احمد بود.
 «شود كرد. اند كارى نمى ها بابى و نهيليستاين»جواب داد: 

 

 يادآورى تاريخى

پنـاه بـرد كـه مركـز روشـنفكران      اسـتانبول   ميرزا رضاى كرمانى از ظلم و ستم قاجار بـه 
اسـدآبادى رفـت كـه بـا ميـرزا       الـدين  تبعيدى و ناراضى قاجار بود. و به نزد سـيدجمال 

آقاخان و شي  احمد روحى و خبيرالمل  محفلى از مخالفين ضد قاجار را تشـكيل داده  
خبيًـه را از بـين بـرد. و ميـرزا رضـا       ةميرزا رضا گفت: بايد شـجر  بودند. سيدجمال به

ناصرالدين شـاه بـا    ساله 51سلطنت  ود سيد جمال را فهميد. و در شاه عبدالعظيم بهمقص
 اى پايان داد. گلوله

هايش از سفر استانبول گفـت. و حكومـت تقاضـاى اسـترداد      ميرزا رضا در بازجويى
داليلى  سلطان از استرداد سيد جمال به چهار ناراضى ايرانى را از سلطان عبدالحميد كرد.

. اما سه نفر ديگر را تحويل ايران داد كه هر سه در تبريـز گـردن زده شـدند.    معذور بود
ها كاه بكنند. و سر سه شـهيد بـزرگ را بـه     خاكستر داغ شد تا در پوست آن سرشان زير

 دارالخالفه تهران بفرستند.
 

 سطح دوم تماس

مـاس  در مقابل سطح تماس ابلهانه و ميح  منشيان دربار قاجار با سطحى ديگرى از ت
 تاري  ادبيات سياسى است. رو هستيم كه حاوى نكات ارزشمندى در روبه
 

 روزنامه ايران

 8مورخـه   901اى است كه روزنامه ايران در شـماره   نخستين برخورد از اين دست مقاله
استانبول درج كرده است. اين مقاله از كمـون   نقل از روزنامه باختر چاپ به 0881مارس 

 پـروس و فرانسـه  پ ۀي  وقت در اثناى محارب»نويسد:  چنين مى كند و پاريس شروع مى
نام كومونى و انترناسيونال شهرت يافته و نزديـ  بـود كـه دولـت      اصحاب اين اعتقاد به
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جمهوريـت بعـد از اعـالن حكومـت      فرانسه را محو و منقرض نمايند ولـى طرفـداران  
 .«ها نموده اين آتش را خوابانيدند فشانى ها و جان جمهور سعى
گروه نهيليسـت و سوسياليسـت كـه در صـحائف اخبـار نوشـته       »دهد كه  و ادامه مى

نماينـد و   دادن مقاصد خودشان مى روز ترقى در رواج اى هستند كه روزبه شود طايفه مى
شود كه در  قدر بيست سال مى شود آنان از از اهل اباحه هستند و االن به چنانكه ديده مى
 «اند. منتشر شده جمع اروپ

 

 اهل اباحه

هـاى جبـار    پـردازد كـه در طـول تـاري  حكومـت      تكـرار اتهـامى مـى    نويسنده سپس به
در جاى ديگرى از اين مقالـه   اند، اشتراك اموال و زنان. اتهامى كه ها خلقى زده جنبش به
شود. شايد اين تصور طبقات حاكم پُر بيـراه هـم نباشـد كـه      جنبش اسماعيليه زده مى به

اند. و اگر جريانى شعار اشتراكى شـدن امـوال را بدهـد.     اموال ن جزءِزنان در فرهنگ آنا
 «.استهالل محرمات و اباحه فواحش»دنبال آن  زنان نيز جزءِ اين شعار خواهند بود. و به

كـه ايـن خيـاالت را از قبيـل مـذه  اباحـه و مسـتلزم         آنان»آيد:  در مقاله چنين مى
است كـه فيًـاغورث حكـيم رواج     ن اعتقاداتگويند اين هما دانند، مى اشتراك اموال مى

 داد و در ميان بعيى يونانيان انداخت.
 

 ها اهداف سوسياليست

اصل مقصود اين گروه آنسـت  »شود:  ها چنين بازگو مى در اين مقاله اهدا  سوسياليست
سـازند. و از ايـن راه معيشـت و سـعادت      كه فقرا و عمله را در كل اموال مردم شـري  

جبران را خاطرجمعى بدهند. و دراين خصوص مـفلفين بسـيار، تأليفـات    حال فقرا و رن
 اند كـه جميـع امـوال اغنيـا     اند و حتى بعيى مصنفين اين عقيده را جايز داشته نوشته شمار بى

 اشتراك عمومى حاصل گردد. بايد بالسويه در ميان فقرا تقسيم شود و در ميان مردم
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 ها رهبران سوسياليست

طـور پنهـانى    ها نوشته، به سال در اين مطال  كتاب 11قدر  اين طايفه بهبالنكى نامى از »
و فرانسـه فرصـت جسـته     كـه در اثنـاى جنـگ پـروس     مـردم رسـانده اسـت تـا ايـن      به
سـالح   اليمير خود را آشكار ساخت و براى تروي  و تأسيس اين اعتقاد دسـت بـه   مافى

 ها برپا كرد. برد. هنگامه
ا  ايـن بـود كـه دسـتگاه احتسـاب را       گروه است. عقيدهمسيو لوئى بالن نيز از آن 

خالصـه از آن  »صـورت داده شـود.    مرجع و مركز عامه قرار داده، اشتراك اموال در اين
بعد اين سودا در سر تنگدستان شورى تمام انداخته رفته رفته چنانكه در فرانسه شيوع  به

سـاير بـالد اروپ نيـز در ميـان     انگلستان و آلمان و اوستريا و روسستان و  يافته بود در
 «.گروه عمله و كارگران شهرت و رواج تمامى گرفته است

 

 هاى تاريخى سوسياليسم قرينه

هاى سوسياليستى ريشه در تـاري  دارد. پـس    نويسنده مقاله بر اين باور است كه انديشه
بتـدا از  دهـد. ا  اجمـال توضـيح مـى    بـه  يابد. و را در تاري  ايران مى هاى تاريخى آن قرينه

آخـش حكـيم در زمـان     كنـد و بعـد بـه    مزدك و مذه  او در زمان سلطنت قباد ياد مى
 حسن صباح و اسماعيليه. قرامطه و در آخر به به رسد و بعد ضحاك مى
 

 تفاوت سوسياليسم تاريخى با سوسياليسم معاصر

ر قرنـى  تفصيلى كه در اين باب از ايام گذشته و از اعتقاد طوايف مذكوره نوشتيم در هـ »
بوده است. اين معنـى كـه در ايـن     اقتياى وضع زمان و طبايع اهالى اند به كه بروز كرده

اوضـاع   طور تمـامى شـباهت بـه    كند معلوم است كه به زمان از سمت فرنگستان بروز مى
نخواهد داشت چون اهـل اروپ مردمـانى هسـتند بـا نظـم و قاعـده و        طوايف مذكوره

 «ميان ايشان بسيار است. كسانى بزرگ و با عقل و فرهنگ
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 ها اهداف و انديشه

اند،  ها كه گاهى آنان را سوسياليست، گاهى نهيليست و گاهى كمونيست گفته اين گروه»
عزمى ندارند. و معتقداتشان ايـن اسـت    هم زدن اديان و مذاه  مانند گذشتگان براى به

د ي  پدر و مادرنـد.  منزله ي  خانه است. اهل آن اهل ي  خانه و اوال كه روى زمين به
عـزت و افتخـار و وسـعت روزى و كمـى زحمـت عمـر        برادروار زندگى كنيم بـه  همه

مسـتبد. ايـن قـدر هـم كـه       هاى بگذرانيم. ديگر نه شاه خودرأى الزم داريم نه حكومت
هاى يكديگر و كشـتن ابنـاى    ها براى خراب كردن خانه قشون و اسباب جنگ كه دولت

جهت و سب  كـرور   روز اسباب آدمكشى را ترقى داده بى به دهند و روز بشر ترتي  مى
مبـالغى   كننـد. و  هي  گناهى فداى خياالت و هواى نفسانى خـود مـى   آدم را بى كرور بنى

ها الزم نيسـت. ترتيبـى بايـد داد     كنند. هي  ي  از اين پول ملت را در اين راه صر  مى
و بـرادروار راه برونـد و   الفـت ورزنـد    كه مردم در كمـال فراغـت و آسـودگى بـا هـم     

 «تنگى و خوارى نشود. گذرانشان هم به
 

 هاى سوسياليستى انديشه انتقاد به

كه براى نگاهداشـتن نظـم    و چند جهت نقصان در پيشرفت مقاصدشان هست. يكى آن»
اتمـام   را بـه  اند آن است و هنوز نتوانسته عالم قانون محكمى الزم است و آن قانون ناتمام

هاى روى زمين از قبيل زبان و سكه و اوزان و مقـادير   كه همه چيز ملت آنرسانند. دوم 
يـ  قاعـده در آورد ولـى بـراى اديـان و       تـوان بـه   حساب و غيره ذل  را مى ها و ذراع

تدري   كه مردم را به توان ي  ميزان كلى قرار دهند و دينى را ملتزم شمارند مذاه  نمى
 آن دعوت نمايند... به

جز سخن از اين مطال  چيزى فهميده نشده است و ترتي  و تأسـيس   ليكن هنوز به
بل از قبيـل محـاالت اسـت. وانگهـى      همچنين اوضاعى ظاهر است كه در كمال اشكال

چنين كارى بشود بايد دريا دريا خون ريخته شود كه همچنـان مقصـودى    هرگاه اقدام به
كـه رؤسـاى بـاهو  و    از آن هم آيا حاصل گردد يا نـه. ايـن اسـت     حاصل گردد. بعد

 «.كرده شود اجراى كليات مقاصد دهند كه اقدام به فرهنگ اين طوايف هنوز فتوى نمى
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 نكات مهم اين مقاله

 نامد. ها را با همان لفظ اروپائيان نهيليست مى . سوسياليست0
دانـد بـين بالنكـى و     گذارد. نمى نمى مهاى متفاوت از سوسياليس . تفاوتى بين درك1

 تفاوت هست.لوئى بالن 
 . از ماركس اطالع زيادى ندارد.1
زنـد   هـاى مردمـى مـى    جنـبش  سيده تاريخى كه ارتجاع بـه و. هنوز همان تبليغات پ9
 باور دارد.« اباحه و اشتراك در اموال زنان»

 .طلبانه را در تاري  ايران بيابد هاى مساوات هاى تاريخى انديشه كند ريشه . سعى مى5
 هاى سوسياليستى ابا ندارد. ديشه. از ذكر نقاط مًبت ان1
 هاى سوسياليستى در اروپا خبرى ندارد. . از ميزان نفوذ انديشه7
 . از رابطه سوسياليسم با دين و مذه  اطالع درستى ندارد.8
 داند. . در شراي  آن روزگار استقرار ي  حكومت سوسياليستى را محال مى1
 توان ترديد كرد كـه نويسـنده   ما نمىدرستى معلوم نيست. ا . هرچند مأخذ مقاله به01

 «.منابع اروپايى استفاده كرده است با مطبوعات سوسياليستى آشنايى داشته است و از
 

 روزنامه فرهنگ

 روئيم. بعد از مقاله نسبتا جدى روزنامه ايران ما با مقاالت روزنامه فرهنگ روبه
باشـى در   رتيپ حكيمخان سالسطان و مديريت ميرزا تقى خرج ظل روزنامه فرهنگ به
 شد. اصفهان منتشر مى

ابطـال مــذاه   »هـايى در بـاب    الـدين اسـدآبادى مقالـه    ايـن روزنامـه از سـيدجمال   
 منتشر ساخت.« ها نيچرى

سيدجمال در اين مقاالت ضمن شرح مبسوطى پيرامون لزوم مالكيـت خصوصـى و   
قـاءِ مالكيـت   رسـد كـه بـا ال    نتيجه مـى  ضرورت اختال  طبقاتى در جامعه انسانى بدين

ها چـون بهـائم دشـتى در ايـن جهـان زنـدگى        خصوصى و محو امتيازات طبقاتى انسان
سـيدجمال آن بـود كـه عقايـد طبيعـين و منكـران الوهيـت يعنـى          خواهند كرد. هـد  

 ( را باطل و مردود دارد.Natureها )طبيعت  نيچرى
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 ميرزا آقاخان كرمانى

كنـد   رشيسم و نهيليسم به اسم و رسم ياد مىهاى سوسياليسم، آنا ميرزا آقاخان از مسل 
اسـت. همـه بـراى مسـئله مقدسـه       جوهر هر سه فرقه مساوات يـا گاليتـه  »نويسد:  و مى

 دانند. كنند و اول وظيفه انسانيت را همين مى مساوات كار مى
قدند همه افـراد بايـد در   تپيروان هر سه طريقه خواهان مساوات در ثروت هستند. مع

بردار نيسـت. و   كه زمين تصاح  از آن مساوى باشند. مالكيت بايد بر افتد امتيازات ملتى
انـد   استحقاق ربوده كه امالك و اراضى را جمعى بى بايد بين مردم مشاع باشد. و حال آن

هـا مًـل گـور     اند. و عمله معدن در سورا  تقل  صاح  دولت و ثروت شده و از روى
هـاى اروپـا مًـل     آنارشيسـت  هـا و  تكشـند. سوسياليسـ   همچون مو  كور زحمت مى

اى  هاى روسيه با كمال گرمى و حرارت در كار برانـداختن ريشـه فقـر و فاقـه     نهيليست
انصافى عالم پيدا شده است. جملگى بكارنـد تـا    ستمگرى بى هستند كه از اثر شناعت و

 «.مساوات و مواسات را در گيتى اجرا نمايند
 

 عبدالرحيم طالبوف تبريزى

نويسـد:   رساله مسائل الحيات در توضـيح عقايـد سياسـى اروپـا چنـين مـى       طالبو  در
 اند: به دو فرقه اصلى تقسيم شده هاى سياسى اروپا بعد از وضع قانون اساسى دسته»

. كنسرواتور ـ كـه همـان عوايـد قديمـه و رسـوم اجـدادى را بـا جزئـى اصـالح           0
ديگران است. ي  قسمت اين فرقه  به تزييد اقتدار و تفوق اند و خيالشان فق  به پسنديده

 گويند. را منارشيست يعنى طال  اقتدار سلطان مى
هـا منكـر رسـوم قـديم و طرفـداران اصـالحات جديـد و طالـ  آزادى و          . ليبرال1

 ملل هستند. مساوات كامله و حفظ حقوق خود و مصدق حقوق ساير
 اند: چند شعبه منشع  ها به ليبرال
 ر خيال رفاهيت حال فقرا و مزدورين هستند.ها كه هميشه د . سوسياليست0
 اند. ها كه طال  تسويه ثروت وزحمت و مخالف خيال متمولين . سوسيال دمكرات1
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 ها كه طال  برافكندن همه نظم و ترتي  هستند. . آنارشيست1
خواهند قانون اساسى را تغيير بدهند و از نو بسازند و زير همـه   ها كه مى . راديكال9

 0م يا قوانين اسال  بزنند.عوايد و رسو
 

 هاى سوسياليستى هاى تماس ايرانيان با انديشه كانال

هايى از سن  سوسياليسم در فكر و باور متفكرين و انقالبيـون بـزرگ ايرانـى در     انديشه
 ادوار مختلف تاريخى بوده است.

هـاى   طلبانه مزدك گرفته تا قرامطه و اسماعيليه و ديگر جنبش هاى مساوات از انديشه
بينـى   در جهـان  01نبوده است. در قـرن   برابرى و مساوات مردمى خالى از نوعى باور به

هـايى از   آليستى مال هادى سبزوارى و ميـرزا ابوالحسـن جلـوه شـايد بتـوان هسـته       ايده
امـرى  »را يافت. آنجا كه مال هادى سبزوارى مالكيـت خصوصـى را    سوسياليسم تخيلى
 «.دانست اعتبارى و اضافى مى

هاى اشتراكى نبود نيـز   زديكى ميرزا ابولحسن جلوه با جنش بابيه كه خالى از انديشهن
 اتفاقى نيست.

هـايى از سوسياليسـم    طلبانـه مـزدك، و نـه بارقـه     هاى مساوات با اين همه نه انديشه
توانست در ساخت مـرده و جامـد    نمى تخيلى در نزد مال هادى و ميرزا ابوالحسن جلوه

 بينى مستقل فرا برويد. ي  جهان هفئوداليسم قاجار ب
از طريق روسـيه وارد ايـران شـد. كـه خـود نيـز در        هاى سوسياليستى عمدتاو انديشه
 آن سرزمين وارد شده بود. از طريق اروپا به 01اواس  قرن 

هاى سوسيال ـ دمكرات در تبريز شـكل گرفـت.     در ابتداى قرن بيستم نخستين هسته
مطبوعـات ماركسيسـتى از اروپـا     )اخگـر( و ديگـر   اسـگر اين هسته در عبور روزنامه اي

روسيه شركت فعال داشت. روزنامـه ايسـكرا نخسـتين روزنامـه ماركسيسـتى سراسـر        به
رسـيد.   طبـع مـى   رهبرى لنين بـه  در شهر البپزي  به 0111دسامبر سال  روسيه بود كه در

                                                           
 كمون پاريس .0

ترين جنبش كارگرى قرن نوزدهم بود. در نتيجـه ايـن انقـنخ نخسـتين دولـت كـارگرى در پـاريس         بزرگ
 دوام آورد. 1071ماه مه  10مارس تا  0روز يعنى از  71تشكيل شد و 

 ام. ز پهوهش عبدالحسين آگاهى در مجله دنيا سال دهم، شماره دوم، سود جسته. در اين بخش ا1
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تبريـز و از تبريـز    ويـن، بـرلن،   هاى انقالبى از موني  به همراه ديگر نشريه اين روزنامه به
 شد. باكو منتقل مى به

تكو، كراسين جزءِ گروهى بودند كه در باكو با ر، كتسخوولى، كوزهزرگاليپرين، نيوكي
بـاكو   در انتقـال ايسـكرا از تبريـز بـه     هاى تبريزى در تماس بودند. و سوسيال ـ دمكرات 
 شركت داشتند.

 

 سند اول

نويسـد:   وچسـلوو مقـيم بـرلن چنـين مـى      به 0110ماه مه  01مارتو  از شهر موني  در 
را از راه رومانى خواهيم  خودمان آن ديروز توفيق نيافتم بسته را براى شما ارسال داريم.»

فرستاد و براى ايران همين روزها با اولين وسيله چهار كيلو ارسال خواهيم داشت. بدين 
ديگـرى كـه مطبوعـات الزم    هاى ويته و بسـته   بايد، ايسكرا، زاريا، يادداشت ترتي  شما

 0ايران بفرستيد. ن خواهند آورد بهرا برايتا آن
 

 سند دوم

 چهارمطبوعات در »نويسد:  كينپوبى مى مه از موني  به 18كروپسكايا همسر لنين در نامه 
 «1 ايران ارسال گرديد. از برلن به بسته
 

 سند سوم

موني  بـراى هيئـت    اى به طى نامه گاليپرين نماينده ايسكرا در باكو در نيمه اول ماه ژوئن
كـه ارتباطـات و اشخاصـى در ايـران      كم  ي  سازمانى به»نويسد:  تحريريه ايسكرا مى

كننـد،   حـداكًر وزنـى كـه پسـت قبـول مـى       آزمايشى و به ۀدارد. اميدوارم فعالو ي  بست
 «1.من اطالع بدهيد ارسال آن را بهو وزن و زمان  بفرستيد آدرس ايران....

                                                           
 مجموعه آثار لنين . 0

 ام. سود جسته 1ـ از اين مقاله از پهوهش عبدالحسين آگاهى در مجله دنيا سال سوم شماره 
 همان  . 1
 همان . 1
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سختى قلم خورده اسـت و   آن اشاره شده است به ه آدرس كه در ايران نامه بهمتأسفان
 قابل قرائت نيست.

 

 سند چهارم

ايـران فقـ  چنـدى پـيش از راه ويـن       بـه »نويسـد:   گاليپرين چنين مى اى به لنين طى نامه
دربـاره عـدم موفقيـت زود اسـت.      مرسوالتى فرستاده شده، بدين ترتي  قياوت كردن

گيرنده در تبريز اطالع دهيد. كه او بايد از برلن كتاب  يق حاصل شود. بهممكن است توف
 «0 ما بنويسد. كه دريافت شد به امىهنگ دريافت كند. و

هـاى سوسـيال    از بررسى اين چهار سند پيداست كه در تبريز و ديگر شـهرها هسـته  
اند. و  شركت داشتهروسيه  از اروپا به اند كه در انتقال ايسكرا شكل فعالى بوده دمكرات به

 ايران بوده است. هاى ماركسيستى به همين راه پنجره نفوذ انديشه
 

 روزنامه غيبى

راه ايسـكرا نبـوده    كانال ارتباطى انقالبيون ايران با نيروهاى مترقى در روسيه محـدود بـه  
شده است پـس   مشروطه نوشته مى است. مقاالت روزنامه غيبى كه توس  متفكران صدر

 شده است. پطرزبورغ براى چاپ ارسال مى دن در اصفهان بهاز آماده ش
 المتكلمين، آقا شـي  احمـد كرمـانى   رؤياى صادقه كه توس  سيدجمال واعظ، مل  ةجزو

اى اسـت در افشـاءِ جنايـات     اسـت. كـه بيانيـه    و حاج ميرزا سيدعلى جناب نوشته شده
 0111انى در سـال  السلطان و روحانيت مرتجع اصفهان شي  محمدباقر مجتهد اصفه ظل
چـاپ رسـيده    هجرى( در مطبعه ميرزا بورغانسـكى و شـركاء بـه    0110پطرزبورگ ) در

و مل  المتكلمـين از اعيـاءِ    هاى بعد خواهيم ديد كه سيد جمال واعظ است. در فصل
اعـدام   انـد كـه بـه    اند. و هر دو كسـانى  اجتماعيون ـ عاميون )سوسيال ـ دمكرات( تهران  

 دهند. توس  عباس آقا سوسيال دمكرات تبريزى رأى مى بداداتاب  صدر اعظم است
 

                                                           
 همان. 0
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 هاى اوليه سوسيال دمكرات

آينـد بـا افكـار     تهـران مـى   گروهى از جوانـان كـه بـراى تحصـيل بـه      01در اواخر قرن 
 برجستگى خاصى دارند: ها چهار نام شوند. كه در ميان آن سوسياليستى آشنا مى

زاده  . ميرزا جعفر ناطق حسين1محسن اسكندرى، . ميرزا 1. ميرزا اسداله غفارزاده، 0
 زاده . عظيم عظيم9و 

هـاى   كننـد و در تشـكيل گـروه    ها در انقالب مشروطه فعاالنه شركت مى همين گروه
 گيرند. عهده مى گيرى به چشم هاى سوسيال ـ دمكرات در ايران و خارج نقش

هايشان  ال در فعاليتزاده در شم زاده در خوى و عظيم عظيم ميرزا جعفر ناطق حسين
 شهادت رسيدند. در راه مشروطه به
اى است كه در محل ايسـكرا از اروپـا     غفارزاده كه يكى از اعياءِ هستهميرزا اسداهلل

باكو مهـاجرت كـرد و در    گرفت. به روسيه شركت داشت. تحت تعقي  حكومت قرار به
 عيويت حزب سوسيال ـ دمكرات در آمد. به 0115سال 

كـه   مفسس و رهبر حزب عدالت بود. و در رشـت هنگـامى   0107ر سال غفارزاده د
توس  عناصـر ارتجـاعى مجـروح در     ايران آمده بود. خان بهبراى تماس با ميرزا كوچ 

 شهادت رسيد. نظميه رشت به
 

 هاى تاريخى فرقه اجتماعيون ـ عاميون ايران زمينه

و  هـا  ميون بپردازيم. الزم است زمينهگيرى فرقه اجتماعيون ـ عا  چگونگى شكل كه به قبل از آن
كنيم. تا بدانيم چرا نخستين حزب سوسيال  درآمدهاى مادى و معنوى فرقه را مرور پيش

هـا   گيرى زمينه ضعف ـ دمكرات ايرانى نه در ايران كه در باكو شكل گرفت. تا اين شكل
ان داد. پـس  هاى چپ ايران خود را نش هاى بعد در فعاليت دهه هايى باشد كه در قوت و

 كنيم. قفقاز آغاز مى ايرانيان به هاى اقتصادى ـ اجتماعى مهاجرت نخست از زمينه
 

 خاك روسيه علت مهاجرت ايرانيان به

اند. و هميشه بخشـى از تـوانگران و    از ديرباز ايرانيان با قفقاز حشرونشر اقتصادى داشته
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قفقـاز   وآمـد بـه   ر مدام در حال رفـت بسيا اند. و ايرانيانى بازرگانان مقيم قفقاز ايرانى بوده
 خاك روسيه افزايش يافت. مهاجرت ايرانيان به 01بودند. اما در پايان قرن 

هـاى   آور، سـركوب  هـاى سرسـام   رحمـى شـاهزادگان قاجـار، ماليـات     قساوت و بى
جـان   پاى مـردم بـه   ي  راه پيش ها، تنها ها و قيام هاى مردمى، شور  رحمانه اعتراض بى

 روسيه يا استانبول. شت، مهاجرت. مهاجرت بهگذا آمده مى
قمـرى   0111االول  ربيـع  18الدولـه در خـاطرات روز دوشـنبه     محمدرضاخان صنيع

خـاك روسـيه    خانوار به 1111دارند.  ايل شاهسون كه در مُغان سكنى»نويسد:  چنين مى
 «پناه بردند.

و  از شدت فشـار » دهد. محمدرضا مساوات در تاري  زنوز و مرتيويان چنين گزار  مى
 «اند. سمت روسيه فرار كرده عيال و اطفال به السلطنه جمعى از اهالى زنوز با ظلم شعاع

از خراسـان  »نويسـد:   خان چنين مـى ميرزا ملكم ا  به و ميرزا آقاخان كرمانى در نامه
اند. مردم شيراز و  آباد رفته عشق همه به چيزى بر جاى نيست، جز همان گنبد مطهر. باقى

ه در هند و عراق عرب مستقر هستند. اهالى آذربايجـان  مشتكوه و كردستان و كرمان هپ
برند. اهـل مازنـدران و اسـترآباد در بنـادر      سر مى و استانبول و آناطولى به همه در قفقاز

 «روسيه. ديگر چه باقى مانده است.
 

 آمارهاى رسمى

ايرانيان مقيم تفلـيس را   0115ا  در تفليس در سال  . ارفع الدوله در خاطرات كنسولى0
 كند. نفر ذكر مى 11111
نفـر در تابسـتان    81111تى راهگـذران ايرانـى در بـاكو در زمسـتان و پـاييز      ح . و1
 كند. نفر ذكر مى 51111
 كند. نفر ذكر مى 71111حدود  0119. ايوانف كارگران ايرانى در باكو را در سال 1

 درصد ايرانى بودند 11اكو كارگر صنعت نفت ب 11111از  0111ـ در سال 
 كارگر ايرانى ويزاى روسيه صادر شده است. 59891براى  0119. در سال 9

 كارگر ايرانى در تفليس بودند. 51111 0119در سال 
 اند. روسيه سفر كرده كارگر ايرانى به 111111حدود  0115. در سال 5
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كـار بودنـد.    بـه  كارگر ايرانـى مشـغول   1511وردى  در معدن مس اهلل 0111در سال 
 وردى را تشكيل دادند. اهلل همين گروه هسته اصلى اعتصاب كارگران معدن مس

 

 هاى تحول فكرى ايرانيان در قفقاز مقدمات و زمينه

و سركوب فكرى  ردرپايان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم درايران قاجارى با جمود، تحج
 رو هستيم. مدنيت جديد روبه انديشه نوين و قراوالن و جسمى انديشمندان و پيش

شـام  ديشـ  سر »نويسـد:   نامه خـاطراتش مـى  خان اعتمادالسلطنه در روزمحمدحسن
خواستم تمجيدى بكنم، عـرض   داند. مى مى )ناصرالدين شاه( فرمودند عالءالدوله فرانسه

شاه نوشـته بـود. در مسـأله     شاه، كاغذى ناپلئون اول به فتحعلى كردم در سلطنت فتحعلى
در  9ــ 5111كسى نبود ترجمه كند. همان طور سربسته پس فرستاده شد. حـاال   مهمى و

مبـارك كشـيدند و فرمودنـد،     سـبيل  دان هستند. بندگان همايونى دستى بـه  تهران فرانسه
 «طور باز نشده بود. وقت بهتر از حاال بود هنوز چشم و گو  مردم اين آن

خـان عالءالسـلطنه   محمـدعلى »نويسـد:   خبرى چنين مى ابراهيم تيمورى در عصر بى
تهران زد. آقا حسن پسـر مرحـوم    را به تلگرا   رمز ذيل 0101الًانى  جمادى 1تاري   به

گويد بـراى معالجـه آمـده اسـت. و ناصـرالدين شـاه پـس از         لندن آمده. مى آقا رج  به
دانـم از   اجازه رفته است نمـى  آقا حسن بى»السلطان نوشت.  امين تلگرا  به مالحظه اين

ايـران مراجعـت بدهنـد.     به شما اجازه گرفته است يا نه. در هر صورت او را بايد زودتر
فرنگسـتان بـاز بشـود اگـر جلـوگيرى       خيلى خيلى بد است كه پاى ايرانى اين جورها به

ده هزار به فرنگستان براى ديدن كـردن خواهنـد رفـت و     نشود بعد از اين البته ده هزار
 «ت.خيلى خيلى اثر بد خواهد داش
نويسـد:   دخترى مخبرالدوله وزير علوم ناصرالدين شاه مـى  ةابوالحسن بزرگ اميد نو

تهـران   بودند. به انزلى رسيد و بايسـتى بـه   براى دارالفنون ي  البراتوار از اروپا خواسته»
صـحه همـايونى    حمل شود. مخبرالدوله وزير علوم برات مخارج حمل را بـرده بـود بـه   

مخبرالدوله خطاب كرده بود كه اين اشـياءِ را بايـد در    ولى بهصحه گذاشت.  برساند شاه
راضى نيستم يـ  نفـر    انبار گذاشت مورد عمليات قرار ندهند. و تأكيد كرده بود كه من

خـواهم كـه در    شاگرد تحصيل كرده از مدرسه خارج شود. فق  از مدرسـه اسـمى مـى   
 «سالنامه ذكر شود.
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اهلل بهبهانى در مورد كسـانى  ايرانيان از قول آيتالدوله كرمانى در تاري  بيدارى  ناظم
نويسـد: ميـرزا    كردند چنين مى تال  مى كه در راه بيدارى مردم در زمان ناصرالدين شاه

 جـايى انداختنـد كـه ديگـر روى     اين كار كند او را به خان خواست كه شروع بهملكم
يديد كه در گوشه دهـى  امين الدوله را با آن كمال زيركى و آن قدرت د وطنش را نديد.

خـاطر نداريـد كـه     به خان راغصه مرگ شد. مگر مدير روزنامه پرور  ميرزا محمدعلى
همين قصد از زاويـه   چگونه در غربت جان داد. مرحوم سيدجمال الدين اسدآبادى را به

احترامـى اخـراج و تبعيـد و بـاالخره      آن حال فجيع و بـى  مقدسه حيرت عبدالعظيم با
 مسمومش كردند.

خان خبيرالمل  را در خـاطر  ميرزا آقاخان كرمانى، شي  احمد روحى، و ميرزا حسن
 داريد كه در تبريز سر از تن جدا كردند.

زيـر   ا  بـه  الشكر را براى همـين گنـاه از بـام خانـه     مفتمن ةخان نوميرزا محمدعلى
شـاهى جـان    را ديديد كه در انبار انداخته و او را شهيد كردند. حاج ميرزا محمد كرمانى

ياد دارد چند ماه در زيـر زنجيـر و كُنـد محبـوس داشـتند.       خوبى به داد. حاج سياح را به
را كه شنيديد چگونه حبس و اموالش را غـارت كردنـد. آقـاميرزا     مرحوم مستشار الدوله

سـال حـبس    سيدحسن برادر مفيداالسالم مدير روزنامه حبل المتين را كه همين ايام دو
 اسالم است. كننده به كه برادر  بيداركننده ايرانيان و خدمت كردند براى اين

محـبس اردبيـل انداختنـد. ميـرزا      آقا شي  يحيى كاشانى را ديديد كه چگونه او را به
سـر    نويسـى چـه بالهـا بـه     روزنامه گناه على آقا مدير روزنامه مظفرى را در بوشهر به

اسـير آن صـدمات اسـت. مـدير      ها بر وى زدند كه هنوز گرفتـار و  آوردند و چه صدمه
هـاى ارگ   چوب نبستند. مگر انبـار شـاهى و ايـن چـاه     در تبريز به روزنامه كمال را مگر

 ها جان دادند. نيست كه هزاران محبوس و مظلوم در آن
 

 آن سوى مرزها

خبرى قاجارى در آن سوى مرزهـا يعنـى بـالد قفقـاز، مـا       در مقابل ظلم، سركوب و بى
هـايى كـه در    مصلحين چون نـام  ها و عرا، نويسندگان، ژورناليستمتفكرين متجددين، ش

 روئيم. آيد روبه زير مى
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 . ميرزا كاظم بندرى   متفكر و نويسـنده، 1. ميرزا فتحعلى آخوندزاده  متفكر و نويسنده، 0
. محمـدآقا شـاه تختنسـكى  مـدير     9برزگـر،   . اسماعيل گاسپرينسكى  مـدير روزنامـه  1

 . رشيد بيـ  1زاده  مدير روزنامه مالنصرالدين،  جليل محمد قلى . ميرزا5روزنامه شرق، 
العابـدين   . حـاج زيـن  8زاده  ژورناليست،  . فائق افندى نعمان7اسمعيلو   ژورناليست، 

. ســيدمحمد صــادق 1فرهنگــى،  كارهــاى كننــده بــه تقيــو   مفســس مــدارس كمــ 
انى  ژورناليسـت    نخجـو اف. عليقلـى نججـ  01الممال   مدير روزنامـه ارشـاد،    ادي 

. مشـهدى  01. صابر  ژورناليست )روزنامـه مالنصـرالدين(،   00 )روزنامه مالنصرالدين(،
شـيخو   نويسـنده و    . نصـراهلل 01تقى صادقى اروبادى  نويسنده و مفسس مدارس جديـد،  

 .  اميـرو   05.   نخجوانى  نويسـنده و مفسـس مـدارس جديـد،     09مفسس مدارس جديد، 
 . مشـهدى 07تنسكى  ژورناليسـت،  خ. بخشعلى آقاشاه ت01جديد،  رسنويسنده و مفسس مدا
ملـت از   معرو  به اصغر اردوبادى  . مشهدى على08زاده  ژورناليست و  قربانعلى شريف

 قدمان نهيت در تبريز پيش
 

 ها روزنامه

. روزنامـه  9. روزنامـه شـرق روس،   1. روزنامه ترجمان، 1. روزنامه برزگر )اكينجى(، 0
 . روزنامه ارشاد1. روزنامه حيات و 5ين، مالنصرالد

نـام   نام: اتحاد و تمـدن و دو نشـريه بـه    در بادكوبه ايرانيان دو مدرسه معتبر داشتند به
 شد. فارسى منتشر مى نويد و حقايق كه به

در همين زمان نويسندگان و انديشمندان بزرگ قفقاز مًل دكتـر نريمـان نريمـانو ،    
اكبـر صـابر بـراى ايرانيـان      ميرزا علـى  ، مسلم مقامايف، وزاده، عزيز حاجى بگلى رسول

 ساختند. نمايشنامه، اُپرا و اشعار قهرمانى مى
 

 ختم كالم

سياسـت، اقتصـاد،    هاى تحول و رويكردى جديد به بر چنين بستر تاريخى است كه زمينه
 كه در داخـل كشـور جامعـه    در حالى گيرد. اخالق در جامعه ايرانى مقيم قفقاز شكل مى

 برد. سر مى خبرى و جمود مطلق به قاجار در بى
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 حزب همت

ميالدى تشكيل شد. با تشكيل اين حـزب   0818حزب سوسيال دمكرات روسيه در سال 
ارمنى و گرجـى كـه جملگـى در صـف      هاى غيرروسى از جمله مسلمانان قفقاز و مليت

 اين حزب پيوستند. مخالفان تزار بودند به
و انحـالل مجلـس دومـاى اول و تشـكيل دومـاى دوم      روسيه  0115پس از انقالب 

تشكيل دادند، اما سياست حكومت  نمايندگان مسلمان قفقاز گروه مستقلى را در مجلس
 تزار، روسى كردن دوماى دوم بود. پس از تعداد وكالى مسلمانان قفقاز كاسته شد.

ى از وجـود آمـد. كـه يكـ     در همين زمان حزب نيرومند سوسيال ـ دمكرات قفقاز به 
همت دكتر نريمان  در بادكوبه به 0119 ا  حزب همت بود. كه در سال هاى اصلى شاخه

 وجود آمد. نجف اوغلو نريمانف، پزش  و متفكر بزرگ قفقازى به
 

 كميته سوسيال دمكرات ايران

در كنار بستر تجـددخواهى و آشـنايى بـا مـدنيت جديـد در قفقـاز، حـزب سوسـيال ـ          
كـارگران جريـان داشـت و بـا      روشان در تاروپود زندگىدمكرات روسيه چون رودى خ

جويانه كارگران ايرانى سـمت و سـويى    روحيه مبارزه تكيه بر فرهنگ غنى ماركسيسم به
 داد. خاص مى

حزب همت كه خود بخشى از حزب نيرومنـد سوسـيال ـ دمكـرات قفقـاز بـود. بـا        
ارى از اعيـاءِ  داشـت و حتـى بسـي    حزب سوسيال ـ دمكرات روسيه ارتباطى تنگاتنـگ  

 فرقه در حزب سوسيال ـ دمكرات روسيه عيويت داشتند.

 

 كميته اجتماعيون ـ عاميون ايران

نـام   اى بـه  اى از اعياءِ ايرانى آن كميتـه  در پروسه رشد و گستر  حزب همت، عده
تماس و سـازماندهى ايرانيـان    كميته اجتماعيون ـ عاميون ايران تشكيل دادند كه مسئول 

 در بادكوبه تشكيل شد. 0115ه را داشتند. اين كميته در سال مقيم بادكوب
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بادكوبـه و   اى بودند كه از آذربايجان و گـيالن بـه   اعياءِ اين كميته بازرگانان و كسبه
 كردند. تأسيسات نفتى بادكوبه كار مى عالوه كارگرانى كه در وآمد داشتند، به تفليس رفت

 

 فرقه اجتماعيون ـ عاميون ايران

كميته ايرانى اجتماعيون ـ عاميون بادكوبه پس از رشد كمـى و    0115ـ1هاى  سالدر بين 
عـاميون ايـران )كـه ترجمـه حـزب       كيفى و تصوي  مرامنامه با نام فرقـه اجتمـاعيون ـ   

وسيله شـعباتش   سوسيال ـ دمكرات بود( وارد حيات سياسى جامعه ايرانى در قفقاز و به 
امعه ايران شد. اين حزب مفلفـه برخـورد دو   وارد حيات سياسى كل ج در سراسر ايران

سـمت و سـوى آن    جريان قدرتمند بود، مدنيت جديد و فرهنگ انقالبى ماركسيسم. كه
 تحول ساختارى جامعه ايران بود.

 

 هيئت رئيسه فرقه اجتماعيون ـ عاميون

 عنوان هيئت رئيسه فرقه انتخاب شدند. در اولين جلسه افراد زير به
. مشـهدى محمـد   9. ميرزا جعفـر زنجـانى،   1. سوچى ميرزا، 1 ، . نريمان نريمانو0

 . نوراهلل خان يگانـه، 7خان، . حاجى1 زاده سلماسى، . محمدتقى شيرين5عمواوغلى، 
. حسـين  00. اكبـر اسـكويى،   01. ميرزا ابوالحسن تهرانى، 1خان،  . مشهدى محمد على8

 يل ميابى. مشهدى اسماع01يى و  . مشهدى باقرخان اروميه01 سرابى،
 

 چند توضيح ضرورى

. نام فرقه اجتماعيون ـ عاميون ايران ترجمه )حـزب = فرقـه، اجتمـاعيون = سوسـيال،      0
 گرديـد  همان معنـا اسـتعمال مـى   به دقيقاو دمكرات = عاميون( حزب سوسيال ـ دمكرات بود و 

و يـا   انقالبيـون  اجتماعيون ـ  سيال ـ دمكرات را به اما گاهى در روزنامه صوراسرافيل سو
 اند. انقالبيون معنا كرده

. اسامى جمعيت مجاهدين، يا انجمـن مجاهـدين، فرقـه فـدائيان معمـوالو، امـا نـه        1
 گرديد. هميشه، بر همان اجتماعيون ـ عاميون اطالق مى
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كـار بـردن لغـت     لفظ مجاهدين لغت ساده و متداولى بود كه گاه بـراى پرهيـز از بـه   
 شد. ر برده مىكا ناآشناى اجتماعيون ـ عاميون به

نام اجتمـاعيون ـ عـاميون     خوانيم: انجمن مجاهدين به اسناد و مدارك آن زمان مى در
 رسمى شعبه اجتماعيون ـ عاميون رشت بود. شعبه قفقاز و يا فرقه مجاهدين رشت كه عنوان

رفت كه هيئت فدايى داشتند. و ايـن هيئـت    كار مى . لفظ فدايى در مورد شعباتى به1
 هاى نظامى ـ عملياتى را بر عهده داشت. يتبيشتر مأمور

نشـين در مقابـل گرجسـتان و     سراسر نـواحى مسـلمان   معناى اخص آن به . قفقاز به9
 شد. دادند، اطالق مى مى ارمنستان كه مجموعا سرزمين ماوراءِ قفقاز را تشكيل

يون هـاى فرقـه اجتمـاعيون ـ عـام      كار بردن مسلمانان قفقاز، كه در زير اعالميـه  . به5
 آمد در واقع جدا كردن و مرز كشيدن با ارامنه قفقاز بود. مى
 . مجاهدين درعين حال كه نام ساده شده فرقه اجتماعيون ـ عـاميون ايـران بـود. گـاهى     1

 رفت. كار مى هاى انقالبى بورژوايى نيز به سازمان درمورد همه انقالبيون و يا برخى از
ـ عاميون نام خود را حزب مجاهد )سوسيال بعد فرقه اجتماعيون   به 0117. از سال 7

 ناميد. ـ دمكرات ايران( و گاهى حزب مجاهد مى
 

 مرامنامه فرقه اجتماعيون ـ عاميون

هاى ايران در پروسه رشـد كمـى و كيفـى خـود بـه مرحلـه تصـوي          سوسيال دمكرات
 مرامنامه است. ست دوا مرامنامه رسيدند آنچه اكنون در دسترس ما

 . مرامنامه مشهد1كو و . مرامنامه با0
كامل نيست. امـا   هدست آمده است، متأسفان مرامنامه باكو كه از بايگانى پليس باكو به

 آيد. دست مى بسيارى به با مقايسه همين متن ناقص با مرامنامه مشهد مطال 
 

 مرامنامه باكو

 تمامى اين مرامنامه موجود نيست، اما آنچه موجود است شامل بندهاى زير است:
. كمـ   1ساعت كار روزانـه،   8. 1كند.  . زمين مال كسى است كه روى آن كار مى0
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. تأسـيس  5منـازل ارزان قيمـت،    . سـاخت 9سرپرسـت،   پيرمردان، زنان و اطفـال بـى   به
هاى دمكراتيـ  )زبـان، قلـم،     . آزادى7هاى مايحتاج مردم و  . تخفيف ماليات1مدارس، 

 اتحاديه و مذه  و اعتصاب(.
 

 ريخىيك نكته تا

حدود ي  قرن پيش اسال  نامبردار ما در پى تحقق شـعارهايى بودنـد كـه آن شـعارها     
استبداد را بايد در سـاختى جُسـت كـه     جانى هاى امروزى ماست. راز سخت جزءِ آرمان

ى مبعد از ي  قرن هنوز تحول جدى پيدا نكرده است. تا ما بعد از ي  قرن و بيشتر گـا 
كـه از يـاد نبـريم     ايـم. و ديگـر ايـن    فته باشـيم. كـه نرفتـه   پدران خود فراتر نر از آرزوى

بهروزى اين مـردم چـه    قراوالن آزادى و خاستگاه شعارهاى امروزى ما كجاست و پيش
 اند. كسانى بوده

 

 متن مرامنامه باكو

او زمين داده شود كـه اخراجـات سـاليانه كلفـت او از      كه بتواند زراعت بكند بايد به»... 
همين ترتي  تقسيم كرد. چون كـار   بايد به زمين را ....هذا  على و قس همان زمين بگذرد

اين طور بگذرد ديگرى رعايا از ذل احتياج مردمان جبار بيرون خواهنـد آمـد و همـه     به
خواهند شد كينه و كدورت برطر  شـده و ديگـر خـون نـاحق در زمـين ريختـه        غنى
ها كه در راه  كرور كرور جان اهانند.شود و ديگر اين فرقه اصالح فتنه و فساد را خو نمى

شـود و   هاى تفنگ و تـوپ مـى   هاى سرو قد هد  گلوله نمايند و جوان دعاوى ملت مى
شوهر و اطفـال مـا يتـيم     ها خراب و زنان ما بى ها در اين جنگ قصبه چه بسيار شهرها و

مرتفـع   ميانـه  كلـى از  مانند. مقصود اين فرقه تمام براى اين عمل مشئوم است كـه بـه   مى
گرديد. منسو  شود و راضى نيستند كه خون احدى در روى زمين ريخته شود خـواه از  

 آدم اعياى يكديگرند(. فرقه و هر ملت باشد تفاوت ندارد )بنى
منظور ايشان اين است كه بالفرق هر مذه  و ملت تحت مساوات و عدالت باشـند  

ايـن   توان نائل گرديد و بـه  ىمقصود عالى نم اين در اين صورت معلوم است ي  هفته به
كه ملت مقدسه مـا حاليـه و در وادى جهالـت     توان عروج كرد چون درجه اعال فورا نمى
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دهند. لهذا بايد مطالـ  را   نادانى گرفتارند و خير خود را از شر تميز نمى شده و به زبون
شـيم از  بايـد در تـداركات او با   متدرجا اظهار كرد و چيزى كه امروز بر ما الزم اسـت و 

 قرار ذيل است:
اول( چون مل  و زمين بايد در تحت اختيار آن كسى باشد كه با رن  دسـت خـود   

 كارد نه با استعانت عمله و فعله. مى
دوم( اربابان صنايع چه شاگرد و چه مزدور و چه اشخاص فعله و عمله چه نـوكر از  

ـ    دار و غيـره كـه از   قبيل ميرزا و دفتردار و سررشته ام خـود را تحصـيل   كسـ  يوميـه ن
ساعت كار نكنند يعنى مجبور نباشند بيشـتر كـار    8كنند بايد در ش  و روز بيشتر از  مى

هـا بايـد    طمع زيادى اجرت و مواج  و اجرت يوميه آن خودشان يا به ميل كنند. مگر به
 افزوده شود.
ر واسـطه سـالخوردگى قـاد    پرستار يا پيرمردان كـه بـه   هاى بيوه و اطفال بى سوم( زن

شود يعنـى از حـق ايشـان اعانـه      كار كردن نيستند از طر  دولت پرستارى و مراعات به
 برقرار شود.

هاى  هاى نمناك و منزل ها و در زيرزمين چهارم( اشخاصى كه از شدت فقر در خرابه
گـردد بايـد از    امراض مزمنه و افلـي  و غيـره مـى    متعفن سكنى نموده كه مورث بعيى

 ها از جان  هاى ارزان ساخته شود و مخارج اين منزل ت منزلجهت ايشان از طر  دول
 قيمت ارزان كرايه بدهند. دولت باشد بعد به

 پنجم( از جهت اطفال يتيم و فقير درهر شهر و قريه مكات  و مدارس تأسيس شود.
ايـن ترتيـ  از اشـخاص     هاى ديـوانى بايـد كـم باشـد )عـوارض( بـه       ششم( ماليات

مگـر اشـخاص دارنـده كـه از      عوارض و ماليات مفاخذه شودبياعت و مفلس نبايد  بى
قدر گذران ساليانه خود زيادتر داشته باشند. هرچه از گذران ساليانه بيشتر بماند ماليـات  

مناسبت مال از كم، كم و از زياد، زياد، خـواه نقـد باشـد يـا      گرفت. به او تعلق خواهد به
 آمد. جنس و چه شهرها، چه دهات چنانچه شرح او خواهد
او هسـتند   آيد كه فقرا محتاج بـه  هفتم( تخفيف گمرك است، اشيايى كه از خارج مى
 ارزان شود. از قبيل قند، چاى و غيره بايد از گمرك آن كاست تا

خورنـد از   كه خـون ملـت مـى    طل  مقصودشان اين است آن كسانى اين فرقه آزادى
ين حكومت مًل فرا  منص  و تابع صاح  قبيل حكومت و سرتيپ و سرهنگ و ساير
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دست اين ستمكاران آزادى بخشـد آيـا ملـت را چگونـه بايـد       و غيره ملت بيچاره را از
 خالص كرد.

اول( بايد از حكومت درخواست كرد آزادى مشـروط را. يعنـى جماعـت در كمـال     
 مصلحت نمايند. آزادى در ي  جا جمع شده در كارهاى خود

دولت بتوانند گفتگو نمايند و چيـزى   دوم( آزادى لسان يعنى جماعت با حكومت و
 را كه مير ملت است رفع نمايند.

 ۀذريعـ  هـا كـه جماعـت بتواننـد بـه      ها و روزنامـه  سوم( آزادى مطبوعات يعنى كتاب
 نمايند از طر  دولت ممنوع نباشد. جات احتياجات خودشان را نوشته منتشر روزنامه

ص احتياجــات نســبت چهــارم( آزادى اتفــاق اربابــان صــنايع و حرفــت در خصــو 
طلـ  نماينـد چـون در هـر      صنعت خودشان اتفاق نمود، هرچه الزم باشد از دولـت  به

 كه ي  نفر يا دو نفر. تواند كارى را از پيش ببرند نه اين كارى جمعيت اتفاق شد مى
هر  هر دينى و به پنجم( آزادى مذه ، يعنى از روى قانون شريعت مطهره هر كس به

دين ديگر  مذه  خود  را بگويد و به او را مجبور كرد كه تركمذه  كه هست نبايد 
ديـن   مختار نباشد كه كسـى را جبـرا بـه    ميل خود  و حكومت هم گرويده شود مگر به

 كه تمام ملل با يكديگر برادروار رفتار نمايند. دعوت نمايد تا اين ديگرى
ل تعـرض  قيد اين فصل نه در خصوص ايران است چونكه در ايـران مًـل سـاير دو   

و نه از طر  رعيت. مًالو روس از  شود نه از طر  حكومت مذه  و ملت ديگرى نمى
حال هميشه مذه  متفرقه كه در روسيه سكنا دارند مًـل مسـلمان و    زمان پطر كبير تا به
روسى كرده ولـى در ايـران اگـر هـم      خيلى از اين مذاه  را جبراو ... يهودى و ارمنى و

 كرده از روى داليل عقليه و براهين قاطع بود.دين اسالم دعوت  كسى به
ششم( آزادى تعطيل يعنى عمله و مزدور هرگـاه خواسـته باشـند متفقـا جمـع شـده       

 محض پيشرفت مطال  خود در خصوص....
 

 مفاد مرامنامه مشهد

 ماده بود: 01مرامنامه مشهد شامل 
رأى  . انتخـاب وكـال از طريـق   1. حـق رأى عمـومى،   1. موجوديت مجلس ملـى،  0
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گانـه )قلـم،    هـاى هفـت   . رعايـت آزادى 5 ها برحس  جمعيت، . تقسيم كرسى9مخفى، 
. تحصـيل اجبـارى و   1هـا و اعتصـاب(،    مطبوعات، نطق، مجامع، بيان، تشكيل جمعيـت 

. گرفتن امالك سلطنتى، خريد امالك زائد مالكين و تقسيم آنان بين دهقانـان،  7، رايگان
. اخذ ماليات برحسـ  دارايـى،   1 ين )خانه بيچارگان(،. تأسيس بيمارستان و دارالمساك8
. 01ساعت روزانه كـار و   8. 00. محدود نبودن قشون و خدمت سربازى براى همه، 01

 مقابل مجلس مسئوليت وزرا در
 

 مقايسه دو مرامنامه باكو و مشهد

دادستان باكو اطـالع داد كـه    شهر باكو به 1رئيس كالنترى بخش  0111دسامبر  9در 
كه صاح  مطبعه اسـت خبـر داد    هاى پراچچنايا و آزياتسكايا كن محل تالقى خيابانسا

اسـلحه كمـرى وارد مطبعـه شـده و      نفر ناشناس مسلح به 8دسامبر  9صبح  1كه ساعت 
چاپ كردند و حـرو  چيـده    آنجا بودند توقيف نموده و شروع به تمام كسانى را كه در

هـا   خـروج آن  ورقه چاپ كردند. پـس از  1111شده حاضر و كاغذ با خود آورده بودند 
و  1ــ 01صفحه و صفحات  8اند پيدا شده است  چاپ رسانده چند صفحه از جزوه كه به

 مرامنامه باكو.
با مقايسه ايـن مرامنامـه، مرامنامـه بـاكو )مـتن نـاقص موجـود در پرونـده محكمـه          

 ابل توجه است:نكات زير ق 0117شهرستان باكو( با مرامنامه حزب مجاهد منتشره در 
 . مرامنامه باكو تحت تأثير برنامه حزب سوسيال ـ دمكرات روسيه است.0
هاى آن در سراسر  . فرقه اجتماعيون ـ عاميون ي  مرامنامه عمومى كه همه سازمان 1

 كشور از آن تبعيت كنند نداشته است.
بـران  . نبود ي  مرامنامه واحد براى حزب را بايد در مواضع طبقـاتى گونـاگون ره  1

 اجتماعى حزب بوده است. آن پيدا كرد كه اين خود نتيجه گوناگونى تركي 
كميته باكو داشته است كـه كميتـه بـاكو،     0111ـ7هاى  ترين نفوذ را در سال . بزرگ9

هاى خود در تبريـز، گـيالن، تهـران و     سازمان شده است و با كميته مركزى محسوب مى
 ساير نقاط ارتباط داشته است.
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 تراك و افتراق دو مرامنامهنقاط اش

. در مرامنامه مشهد در مسئله ارضى بر مصادره امالك شاهى و تقسيم آن بين دهقانـان  0
بان  خريدارى و بـين دهقانـان تقسـيم     شود و اراضى زائد مالكين بايد توس  تأكيد مى

اشد كه كسى ب شود كه زمين بايد متعلق به شود. اما در مرامنامه باكو اين عقيده تروي  مى
 كند. روى آن كار مى

هـا سـخن    . در مرامنامه مشهد از تشكيل نوانخانه براى فقرا و بيمارسـتان بـراى آن  1
سرپرسـت   هـاى بـى   زنـان، بچـه   بيـوه  رفته است. اما در مرامنامه باكو براى سالخوردگان،

 درخواست شده است كه از طر  دولت مستمرى تعيين گردد.
 اند ساعت كار روزانه 8. هر دو مرامنامه خواستار 1
هاى زحمـتكش درخواسـت شـده     . در مرامنامه باكو براى بهبود وضع مسكن توده9

 ها قرار بگيرد. ساخته و در اختيار آن ها و منازل عمومى توس  دولت است تا ساختمان
. در هر دو مرامنامه تأسيس مدارس در همه شهرها و قصـبات و الغـاءِ عـوارض و    5
 وجود دارد. هاى مستمندان ماليات
تقليل عوارض گمـرك   . در مرامنامه باكو برخال  مرامنامه مشهد درخواستى دائر به1

 كاالهاى مورد احتياج زحمتكشان شده است.
هاى زحمتكش از زير فشار صاح  منصبان  . در مرامنامه باكو خواستار آزادى توده7

كـالم و مطبوعـات،    اجتماعـات، آزادى  هاى دمكراتيـ ، آزادى  دولتى و برقرارى آزادى
 ها و مذه  شده است. اتحاديه
هاى دمكراتي  وجـود دارد امـا پيرامـون آزادى مـذه       . در مرامنامه مشهد آزادى8

 ميان نيامده است. حرفى به
ـه   . در مقدمه مرامنامه باكو هد  نهايى حزب برابرى كامل حقوق بين اعيـاءِ 1 جامع
 ست.هاى ملى و مذهبى ذكر شده ا نظر از تعلق صر 
 تر است. تر و انقالبى مرامنامه مشهد راديكال . در مجموع مرامنامه باكو نسبت به01

اين مرامنامه بيشتر تحت تأثير حزب سوسيال دمكرات روسيه و شعارهاى آن حـزب  
 بوده است. 0115ـ7در انقالب 
. اصل سند مرامنامه مجاهدين در مشهد در بايگانى تاريخى آجارى موجود اسـت  00
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 0190سـال   01بايگانى سـر  شـماره    نخستين بار توس  بور دانسكى در مجله و براى
 منتشر شد. 9سال  1چاپ رسيد. و ترجمه آن در مجله دنيا شماره  به

 

 مرامنامه جمعيت مجاهدين

دفاع از شر  ملت و محافظت وطن مقدس و محو ظلم فرييه هر فردى اسـت و ايـن   
مشـروطيت و بسـ  عـدالت و اجـراى      لى ومقتياى زمان فق  از طريق مجلس م نيز به

وكاليى كـه از بـين خـود انتخـاب كـرده باشـد        مساوات ممكن خواهد بود زيرا ملت به
 تواند مورد اين اعتقاد باشد. كه هيئت وزرا نمى معينى دارد و حال آن اعتماد و اعتقاد

صـورت   وزراءِ اعتماد كند زيرا در اين ملت مجاز نيست مًل سابق ساكت بنشيند و به
 ممكن است زمام امور از دستش خارج شود.

پرست همـواره بايـد جمعيتـى از مجاهـدين داشـته       لذا غمخوران ملت و مردم وطن
ملت و مجلس ملى باشـد و بـراى    باشند كه همتشان مصرو  حفظ و مصونيت اساسى

 دفاع از مجلس و بس  عدالت از فدا ساختن جان و مال دريغ نكنند.
منزلـه قسـمتى از    به جمعيـت مقـدس مجاهـدين در ايـران بـه     از اين نظر وجود شع

 متمدن اروپا و آسيا نيز تحت عنـاوين  مشروطيت الزم و واج  است. چنانچه در همه ممال 
منظور بسـ  عـدالت و    ها به هايى تشكيل شده است. اين جمعيت مختلف چنين جمعيت

 كنند. مى مقصود و هد  خود ش  و روز فداكارى مجالس ملى و رسيدن به حفظ
قُـرب و   تـوان بـه   جـا مـى   از اين« اىعليس لى االنسان اال ماس»فرمايد  كالم مقدس مى

ايـن   بر هر كسـى كـه بخواهـد بـه     منزلت عالى و مقدس بودن كوشش مجاهدين پى برد
اهميت واقعى مجاهدت واقف شـود و   جمعيت وارد شود واج  است قبل از هر چيز به

شود بداند و فق  پس از آن خود را با اسـم   شرح داده مىرا كه ذيالو  مقاصد اين جمعيت
مقاصد مقدسـى دارد.   زينت بخشد. بايد دانست مجاهد چيست و چه« مجاهد»پرافتخار 

 مقاصد بدين قرار است:
 ـ موجوديت مجلس ملى و حفظ آن الى االبد 0ماده 
 و غنىـ حق رأى عمومى بدون فرق موقعيت، مليت و بدون تفاوت بين فقير  1ماده 
 ـ انتخاب وكالءِ از طريق مخفى و در زمان واحد 1ماده 
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 هاى مجلس برحس  مقدار جمعيت نه برحس  طبقات و قشرها ـ تقسيم كرسى 9ماده 
 گانه هاى هفت ـ تعميم و رعايت آزادى 5ماده 
 

 الف( آزادى قلم و مطبوعات

ع مردم و ترقـى  يعنى اگر كسى در راه سعادت مملكت و ملت، ارتقاءِ وضع و بهبود وض
اى بنويسـد   خيانتكاران، كتاب، روزنامه يا ورقه مملكت رفع ظلم مستبدين، كشف توطئه

طبع برساند هي  فردى حق جلـوگيرى و يـا توقيـف ايـن مطبوعـه را نـدارد. مگـر         و به
 قانون كه مجلس درباره مطبوعات تصوي  كرده باشد. حكم به
 

 ب( آزادى نطق

د كه براى مملكت و يا حفظ ثغور آن مفيـد بدانـد و يـا    يعنى هر كس مطلبى داشته باش
تواند آزاد نـه مطلـ  خـود را     مى خيانت از جان  حكمداران و مستبدين واقف گردد به

بگويد و هي  فردى حق نخواهـد داشـت از ايـن عمـل شـكايت كنـد و يـا گوينـده را         
 مجازات نمايد.

 

 ح( آزادى مجامع

ميـل خـود بـراى     يت را از اجتماع در محلى بهيعنى دولت و حكمرانان حق ندارند جمع
احتياجـات عمـومى و    هدربـار  رونق وضع مملكـت و ملـت، مجلـس مشـاوره     كم  به
شرطى كـه از   منظور پيشرفت كار داخلى خود منع نمايد به و جريان امور و يا بهسياست 

 قانون اساسى تبعيت گردد.
 

 د( آزادى بيان

قيده و نظر اشـخاص در امـور سياسـى و در زمينـه     تواند مانع ابراز ع كس نمى يعنى هي 
 مقاصد ملت و دولت گردد.
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 ( آزادى شخصيته

يعنى دولت حق ندارد متعرض كسى گردد و يـا بـدون حكـم صـادره از طـر  عدليـه       
 درباره گناه و جنايتكار بودن وارد منزل كسى گردد.

 

 ها و( آزادى جمعيت

حث در امور داخلى و يا سياسى، جمعيـت  منظور ب اى حق دارند به يعنى هر طبقه و عده
هـا   و رادعـى بـراى ايـن جمعيـت     توانـد مـانع   و يا اجتماعى تشكيل دهند و دولت نمى

 وجود آورد. به
 

 ز( آزادى اعتصابات

كـه ايـن كـار     كـار خـود اعـم از ايـن     منظور سروسـامان دادن بـه   يعنى هرگاه كارگران به
ها را  تواند مانع آن شود و يا آن نمى خصوصى و يا سياسى باشد. اعتصاب كنند و دولت

 كار وادارد. اجبارا به
ـ تعليمات بايد اجبارى و مجانى باشد. يعنى دولت بايد در هر شهر و قصـبه    1ماده 

همه اتباع ايران را بدون فرق از حيـث   مدارس ابتدايى، متوسطه يا عالى تأسيس نمايد و
 آنجا بفرستند. اى تعليم بهطبقه و موقعيت مجبور سازد كه اطفال خود را بر

ـ دهات و امالك سلطنتى و همچنين دهات و امالك مالكينى كـه عـالوه بـر      7ماده 
هـا توسـ  بانـ  خريـدارى      دومى ها بالعوض و ها باشد بايستى اولى احتياج زندگى آن

 شود بين اهالى و دهاقين تقسيم گردد.
المسـاكين و بـراى مرضـأ    ـ دولت بايد در هر شهرى براى فقـرا و عجـزه دار    8ماده 

 مرييخانه بنا كند تا محتاجان از فرط احتياج تلف نشوند.
طور سـرانه.   نسبت دارايى و سرمايه اخذ شود نه به ـ ماليات و عوارض بايد به  1ماده 

مل  گرفته شـود و هـر كـس چنـين      هاى دولتى بايد از عايدات تجارت و يعنى ماليات
خت هر نوع ماليات و عوارض اعم از دولتى و سلطنتى عايداتى نداشته باشد بايد از پردا

 معا  باشد.
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ـ تعداد قشون نبايد محدود و معين باشد ولـى هـر ايرانـى بايـد در قشـون        01ماده 
براى خدمت در نظام تنظـيم نمايـد.    هايى خدمت سربازى بنمايد. لذا دولت بايد صورت

سال رسيده باشند طبق  08سن  بهتا اطفال همه اتباع از هر طبقه و داراى هر موقعيت كه 
 هـاى نظـامى بخواننـد و بعـداو     مدارس نظام وارد شـده و دو سـال درس   به ها آن صورت

خصـمانه همسـايگان و    كه در موقـع عمليـات   كارهاى خصوصى خود بپردازند. تا اين به
حدود و حقوق وطن و ملت همه اتباءِ وطن مًل ي  فرد بتوانند زندگى خـود   تجاوز به
 راه آن فدا كنند.را در 
 ساعت تجاوز كند. 8ـ مدت كار روزانه نبايد از  00ماده 
 نمايند مسئول خواهند بود. ها را تعيين مى ـ وزرا درمقابل مجلس كه خود آن 01ماده 

خواسـت خـدا در آينـده     طور تقري  مقاصدى كه در باال ذكـر شـد. بـه    اين است به
 چندى بر آن افزوده خواهد شد. د موادبرحس  اقتياى زمان و موقعى كه ملت بيدار ش

زنده بـاد مجاهـدين. زنـده بـاد مجلـس شـعبه        0117سپتامبر  01ـ   0115شعبان  05
 ايرانى جمعيت مجاهدين، متشكله در مشهد.

 

 اى ديگر از فرقه اجتماعيون ـ عاميون مرامنامه

ه و ايسـت طرفـدار كسـبه و فعلـ     فرقه اجتماعيون ـ عاميون )سوسيال ديمـوقرات( فرقـه   
 مندان. ها و بر ضد دولت دهاتى

 طرفدار حريت است.
 ا  مرامنامه حال حاضره

ريت كـالم،  ـ. طرفدار ح1ريت مطبوعات، ـ. طرفدار ح1ريت اجتماع، ـ. طرفدار ح0
مردم و همه مسل  و همه صـنف،   . طرفدار برابرى همه5ريت وجدان و مذه ، ـ. ح9

 ي  رتبه و افيليتى نيست. طرفدار هي 
كـس را   ي  مذه  نيست و هي  د مذه  و مليت است )يعنى طرفدار هي . بر ض1

پرسـتى شـده    عاميون برضـد مـذه    دار نباشد. كل اجتماعيون كند كه مذه  قدغن نمى
بيند و جهد  قائل برقوه طبيعت است. برضد ملّيت است. يعنى همه ملل را دري  نظر مى

و سـر مـردم را از ايـن موضـوعات      كه مسئله مليت از ميان برداشته شـود  اين كند بر مى
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قوه خودشان را با فقـراى   خالى نمايد. تا ملل برجان يكديگر براى خاطر متمولين نيافتند
 جا جمع نموده برضد دشمن عمومى خودشان، صاحبان ثروت حركت كنند. همه عالم ي 

 . طرفدار به محفوظيت شخصى و مال است.7
 بايد: در قانون انتخابات طرفدار آنست كه مردم

. بايد همه مكلفين انتخاب كننـد  1. انتخابات پنهانى باشد. 1. يكسره انتخاب كنند. 0
 بالفرق صنف، مسل  و مذه  و مليت.

ا  آنسـت كـه    اجتماعيون ـ عاميون بر ضد مالكيت شخصى است يعنى آمال عقيـده  
 براى خود  مل  و مال نداشته باشـد  كس شخصاو بايد تصاح  ملكى نباشد يعنى هي 

و همه آالت كس  عمومى باشد در حال حاضره در مسئله تصاح  و در مسئله زارعين 
دار  دار كـار بكنـد و بايـد ملـ  از ملـ       بر اينست كه دهقان نبايد براى ملـ   ا  عقيده

ي  طور اسـت نسـبت    گرفتنش در هر مملكتى ةگرفته شده به دهاقين داده شود و قاعد
 اوضاع حال آن. به

كنـد در حـال حاضـر     ساعت كار طلـ  مـى   8در ي  ش  و روز  ها فعله ۀبراى هم
جايى خواهـد كشـيد    ترقى عالم به تاري  بر اين است كه تروي  اقتصاد و به عقيده نظر به

اداره  و عمومـاو  ها اختيار حكومت را از دست اهل ثروت گرفته خودشـان اجتماعـاو   فعله
و همـه بالمسـاوى زيسـت     لزوميت پول از ميـان برداشـته خواهـد شـد     وقت كنند و آن
 خواهند كرد.

شود طرفدار ماليات بالواسطه يعنى طرفدار آنست كه ماليات نقدى برمداخل گذشته 
 و بر حبوبات و لوازم تعرفه و بندرول گذاشته شود.

طرفدار ماليات بالواسطه بوده بر ضـد ماليـات بـا واسـطه اسـت و طرفـدار ماليـات        
 ت.مداخل مترقى است طرفدار جمهوريت اس

قـدر امكـان مقصـد خـود  را      كنند به اجتماعيون ـ عاميون در همه ممال  سعى مى 
 رواج بدهد.

 زاده معرو  است. خ  محمدامين رسول تشخيص آقاى ايرج افشار به اين مرامنامه بنا به
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 قواعد فعاليت در فرقه اجتماعيون ـ عاميون

انين رابطه پايين بـا بـاال و   فعاليت حزبى مستلزم توانايى خاصى است كه بر مبناى آن قو
توانـد   بـدون ايـن قـوانين حـزب نمـى      شـود.  هاى حزبى تعيين مى باال يا پايين در برنامه

پيش ببـرد. پـس تصـوي  ايـن      هاى حزبى را به زندگى حزبى خود ادامه دهد. و برنامه به
 نيز خود مفيد رشد كمى و كيفى فرقه بود. قوانين در فرقه

رابطه حزب با اعياءِ، هواداران و وظيفـه اعيـاءِ حـزب     در اين دستورالعمل حزبى،
 شود. هاى مقيم ايران تعيين مى خارجى در رابطه با امنيت شهرها، افراد غيرحزبى،
كارى اعياءِ، دادن حق عيـويت، گـرفتن كمـ      در اين دستورالعمل رعايت مخفى

توس  شع   هاى مركزيت اجراى مصوبه مالى، مراقبت از عملكردهاى اعياءِ، رعايت و
 ماده تشكيل شده است. 09واليتى مشخص شده است. اين دستورالعمل از 

منتشـر شـده و مجلـه دنيـا      0111اين سند نخستين بار، توس  خانم بلوووآ در سال 
 زبان روسى آرشيو روسيه تزارى به را ترجمه كرد. اصل سند در ( آن9)سال سوم، شماره 

 .كشف شد
 

 هاى ايران )اجتماعيون ـ عاميون( ال دمكراتدستورنامه )قواعد( حزب سوسي

هر كس بلي  حزب يـا غيـره صـادره احـزاب كميتـه مركـزى را در دسـت دارد         1ماده 
باشـد. ايـن عوايـد بايـد از راه      بايستى صاح  پيشه و يا عوايدى براى زندگى خـويش 

 دست آمده باشد. مجاز به
عهده حاكم و كدخداهاست.  از آنجا كه فق  نظم و امنيت شهر از هر حيث به 2ماده 

دخالت كنـد ولـى بـا در نظـر گـرفتن       حزب انقالبى فعالو نبايد در امور داخلى و ادارى
طـور   بـه  كه هنوز قوانينى براى ادارات بلدى وضع نشده در برقـرارى نظـم در شـهر    اين

كدخداها در برقرارى نظم كمـ  شـود    شود كه به شود لذا اجازه داده مى بدوى انجام مى
اهالى مشاهده گـردد وظيفـه هـر     سوءِرفتارى نسبت به ورتى كه از جان  حكومتدر ص

 عيو حزب است كه انجمن را از راه كميته مركزى آگاه سازد.
كه دستور خاصى از طـر    كسى توهين روا دارد. مگر آن عيو حزب نبايد به 3ماده 

ها زمانى بايد بدهد چنين فرمانى را تن كميته مركزى وجود داشته باشد. كميته مركزى نيز
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كه براى مجازات و يا توقيف شخص موردنظر تأييـد متفـق انجمـن و ماليـان و حـاكم      
 موجود باشد.

اعياءِ حزب بايد اقدامات خود را با رعايت سكوت برگـزار كننـد و تنهـا در     4ماده 
است كه توس  مسـئولين خـود كميتـه     مواردى نظر خود را آشكار سازند. وظيفه حزب

كه خود دست  الحال مطلع سازد. تا قبل از آن از منويات كًيف اشخاص معلوممركزى را 
 ها را بخواهد. بزند از دولت مجازات آن اقدام شديد به

 ست از حقوق خارجيان دفاع كنند تاآنجا كه ممكن ا اعياءِ حزب موظفند تا 0ماده 
 كشور ما زيان برسانند. نموده و از اين راه به آزادى مبادا نمايندگان دول خارجى تجاوزى به

شـهرها مختلـف،    از آنجا كه كميته مركزى بـراى اعـزام نماينـدگان خـود بـه      6ماده 
اسـت لـذا هـر كـس كـه وارد       عوايـدى  مكاتبات، خريد لباس و اسلحه دفاعى محتاج به

صـندوق   شود در حدود موازين قـرآن مجيـد وجـه معينـى عنداالسـتطاعه بـه       حزب مى
گـاه پـولى    شـود هـي    مقابل دريافت وجه قبض داده مـى  رعمومى خواهد پرداخت. و د

 زور از كسى اخذ نخواهد شد. كه حزب در معرض سرزنش قرار بگيرد. هـر كسـى از   به
شود ي  تومان خواهد پرداخـت شـرط اينسـت كـه بـا برقـرارى        خارج وارد حزب مى

 حكومت مشروطه مخالفت نكند.
تند. هـر يـ  از انقالبيـون    رهبران حزب مسئول حركـات اعيـاءِ خـود هسـ     7ماده 

 مجازات خواهد شد. بداند فوراو را غيرمجاز مرتك  عملى بشود كه كميته مركزى آن
اشخاص كه در رأس شع  واليتـى حـزب قـرار دارنـد حـق ندارنـد بـدون         0ماده 

آشكارا مخالف وظايف حـزب اسـت.    رضايت كميته مركزى دست به اقداماتى بزنند كه
شـود زيـرا كـه     چون و چرا از طر  شع  حزب اطاعت مـى اوامر كميته مركزى بدون 

داننـد كـه تـا كنـون مـردم زحمـتكش، اعـم از دهقانـان،          است. همـه مـى   اكًريت ةاراد
ايـن اسـت كـه     اند. وظيفه مـا  نيرومند اغنياء بوده ۀوران، تجار، در معرض ستم طبق پيشه

رهـانيم و بـدين طريـق    هـا ب  دهقانان و نيز ساير مردم را از بردگى مالكان و مباشرين آن
خـارج كشـور رفتـه و در معـادن      بـه لقمه نان  اجازه ندهيم كه بسيارى از آنان براى ي 

 زير بار كارهاى سنگين جان سپارند.در
دانـد   منزله اطفال خود مـى  از آنجا كه هر عيو حزب اطفال رفقاى خود را به 1ماده 

هر كـس   ةبذول دارد. خانوادكوشش م لذا بايد در راه تأسيس مدارس براى تربيت اطفال
 كه در مبارزه در راه آزادى شهيد گردد از طر  كميته سرپرستى خواهد شد.
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وطن خود كـرده باشـند بـا     اعياءِ حزب به اشخاصى كه خدمات خاصى به 11ماده 
 طبقه كه باشند نفرت و انزجار دارند. خائنين از هر نگرند و نسبت به احترام مى ةديد

اعياءِ حزب بايد متوجه ي  نكته باشـد ـ نيكـروزى     و رفتار به مجموع كار 11ماده 
خللـى وارد نيايـد. وظيفـه هـر فـردى       شر  مقدس مذه  نحوى كه به و ترقى، ولى به

 است كه شأن و منزلت وطن را مانند جان و مال خود حفظ كند.
عيو حزب وقتى وطن خود را گرفتـار رنـ  و دردى ببينـد نبايـد از هـي        12ماده 
 اى براى فرو نشاندن اين درد ميايقه كند. هوسيل

هر صدر شعبه واليتى حزب بايستى هميشه ي  نسـخه از ايـن دسـتورنامه     13ماده 
دستورنامه )قواعد( را راهنماى خـويش   )قواعد( را همراه داشته باشد. وى موظف است

 قرار دهد. و هر كسى را كه سروكارى با شعبه دارد با مفاد آن آشنا سازد.
 مُهر خواهد داشت. بدين ترتي  01هر ي  از اسناد مهم كميته مركزى  14ه ماد

ـ صدر، معاون، منشى، ثبات، صندوقدار، نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، نفر 
 پنجم، نفر ششم
مُهـر نبايـد كمتـر     7ها مُهر كميته مركزى در هر حال تعـداد مهرهـا از    و در وس  آن

عيـويت، فقـ  مهـر حـزب سوسـيال       م از قبيل قبوض، كارتباشد. براى اسناد غيرمه
 دمكرات كافى است.

 

 يك توضيح

زاده يـ  نظامنامـه    خ  محمدامين رسـول  همراه با مرامنامه فرقه اجتماعيون ـ عاميون به 
آن متعلـق بـوده اسـت     كه نظامنامه به اى شكل دست نوشته پيدا شده است كه نام فرقه به

كند كه نام فرقـه چـرا    ن دارنده اين اسناد خطى روشن نمىپاك شده است. اسماعيل رائي
فرقـه اجتمـاعيون ـ     توانـد بـه   دهد كه اين نظامنامه مى اما قرائن نشان مى پاك شده است.

 عاميون تعلق داشته باشد.
 

 نظامنامه فرقه

 ها است. هاى اوليه جمعيت تشكيل حوزه مفسسه
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 شرايط صالحيت اعضاءِ و دخول در فرقه

شـرافت بـوده، متكـدى،     سال نداشته باشد. معـرو  بـه   05د ايرانى كه كمتر از . هر فر0
و جنايت و سرقت نباشـد، مـرام    جنحه كس  روحانيت، محكوم به مفتخوار، منحر ، به
اكًريـت   معرفى و تصديق دو نفر از اعياى فرقه با تقاضاى كتبى به فرقه را قبول كند، به
 شود. در حوزه قبول مى

ها اگر در حوزه قبول نشود و او را فاقد صالحيت مقرره  ل در حوزه. داوطل  دخو1
صالحيت خود را ثابـت و بـا اجـازه كتبـى      مافوق حوزه ارجاع نموده تواند به بگويند مى

 شود. داخل يكى از حوزه مى
 االقتياء زيادتر خواهد شد. نفر لدى 1ها تا  . عده اعياى حوزه1
اكًريـت تعيـين    نوان اعانه كه مقدار  را حوزه بهع . هر ي  از اعياءِ در هر ماه به9
 كند بايد تأديه نمايد. مى
 1اكًريت انتخاب نموده تـا   . هر حوزه ي  نفر منشى و ي  دفتردار از بين خود به5

اكًريت منتخـ    ي  نفر از اعياءِ به ماه ثابت خواهد بود ولى صدر حوزه در هر جلسه
 خواهد شد.

 هفته اقالو ي  مرتبه خواهد بود.ها هر  . اوقات جلسه حوزه1
 

 ها وظايف حوزه

جلسات مطرح نمـوده  نظام و نشر افكار مصلحانه را در حوزه مجبور است مرام و . هر7
 خصيه احتراز نمايند.و اعمال اغراض ش و بحث نمايند و مكلفند كه از هرگونه مشاجرات

رز رو  فرقـه را  ها مجبورنـد نظامـات و دسـتور و طـ     . تمام اعياءِ و افراد حوزه8
حكـم اكًريـت از حـوزه خـارج      بـه  كامالو اطاعت و رعايت نمايند در صورت مخالفـت 

 خواهند شد.
حكميـت اكًريـت حـوزه     . در صورت حدوث مناقشات بين افراد حـوزه بايـد بـه   1

 مافوق نمايند. رجوع به تصفيه نشد بايد تصفيه شود چنانچه حوزه موفق به
ى مكلفند در تمام جلسات حاضـر شـده در صـورت    ها . هر فردى از افراد حوزه01
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دفعـه دوم اجـراى جريمـه و در پـن       غيبت و عدم حيور در جلسه دفعـه اول تـوبي ،  
 غيبت متوالى بدون عذر مشروع از حوزه منفصل خواهد بود.

ها تنبيـه شـده و مجـددا راغـ       گيرى از حوزه . هر فردى پس از انفصال يا كناره00
اجازه كتبى از مقام مـافوق داخـل در    مافوق داده با نهاد كتبى بهعيويت شود بايد پيش به

 حوزه گردد در صورت تكرار اين عمل با اجازه مافوق از فرقه خارج خواهد بود.
 استرداد نمايد. تواند اعانه تأديه كرده را مطالبه و . هي  فرد اخراج شده يا مستعفى نمى01
ى در مجلـس محلـى، كنگـره عمـومى،     ها مبعوثين خود را بـراى نماينـدگ   . حوزه01
كنـد از بـين خـود     عمومى تعيين مى ترتيبى كه كميته مركزى فرقه يا كنگره ها به كنفرانس
 نمايند. انتخاب مى
ها چون نبايد داراى مُهر مخصوص باشند لـذا بـراى فقـ  روابـ  مـافوق       . حوزه09

 امياى صدر و منشى كافى است.
ـ   ها وقتى اسـت كـه در و   . عدد حوزه05 باشـد.   11و در ايـاالت   11ر اليـات بـالغ ب

 شود. مجلس محلى تشكيل پس از كنفرانس كميته تشكيل مى
توانـد   نرسيده مجلس محلى يا كميته نمى 7ها مادامى كه به  حوزه ة. در نواحى عد01

 تشكيل دهند بايد تابع كميته محلى نزدي  خود باشند.
اسـامى اعيـاءِ و هويـت كامـل     ها در هر ماه صورت جلسات و عوايـد و   . حوزه07
 ها را مرت  به كميته ارسال دارند. آن

. افراد فرقه در مجامع سياسى ديگر حق عيويت ندارند. حوزه اين نكتـه را بايـد   08
 يكى از شراي  اصليه عيويت بداند.

 . افراد فرقه بايد داراى ورقه هويتى به مُهر كميته باشند.01
 ه از طر  كميته داده خواهد شد.اى است ك . هر حوزه داراى نمره11
 

 انتخابات

ها مكلفند نامزدهاى كميته را براى شوراى عمومى و مملكتى با كمال جـديت   . حوزه10
 انتخاب كند.
كميته پيشنهاد كرده، كميته هـم   توانند به ها در انتخابات نظريات خود را مى . حوزه11

 ها را تقدير بنمايد. نظريات صائبه آن
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ها بعد از وضع مصـار  ضـروريه بقيـه در هـر مـاه بـا صـورت         وزه. عايدات ح11
 شود. صندوق كميته فرستاده مى حساب مرتبى به

 ها با مالحظه اطرا  آن از وظايف كميته است. . انحالل حوزه19
 

 ها انتخابات كميته

. در موقع تشكيل هر كميته تمام افراد فرقه همان محـل و در صـورت وجـود موانـع     15
 دهند. آن محل را تشكيل مى ۀكميت ها كنفرانس داده در آن كنفرانس حوزهنمايندگان 
اخـذ   كه تمكن بـه  هاى محل تابع دستورالعمل مراكز مافوق هستند. هنگامى . كميته11

 محل خود رفتار نمايند. دستور و استيندان نباشند مطابق افكار و نظريات
 مع و خرج خـود را مختصـراو  ماه بايد صورت ج 1ماه به  1هاى محلى هر  . كميته17

 ها انتشار دهند. براى اطالع افراد در حوزه
هاى محلـى در دايـره صـالحيت خـود هـر گونـه انتبـاه نامـه و مقـاالت           . كميته18
 توانند انتشار بدهند. مى مسائل جاريه محل خودشان باشد المنفعه كه مربوط به عام

ته مافوق )كميته مركزى( حـق  هاى محلى بدون مواقفت و اجازه كتبى كمي . كميته11
توانند داخـل مـذاكره    را نداشته و نمى ارتباط با فرق و احزاب سياسى داخلى و خارجى

 يا قرارداد شوند.
. هر كميته داراى مُهـر مخصـوص بـوده و از بـين خـود بايـد صـدر و منشـى و         11
 دار ولـى منشـى و صـندوق    دار تعيين كرد. كه صدر در هر جلسه انتخاب شـده  صندوق
 كنند. ماه تغيير مى 1هر در

هاى محلى پس از انقياءِ ايام خود كه آخر هر سال باشـد بايـد كنفـرانس     . كميته10
فرقـه سـابقه داده تقاضـاى تجديـد      افراد عمومى داده وقايع و عمليات ساليانه خود را به

 تشكيل كميته نمايند.

 هاى محلى يا  واسطه تقاضاى نصف حوزه . به11
1
9
تواننـد   محلـى مـى   ۀكميتاعياءِ   
كميتـه مركـزى ارسـال داشـته      بـه  كنفرانس داده در صورتى كه قبالو ترتي  مـذاكرات را 

 تحصيل اجازه كند.
وجوه جمع شده را  ةهاى محلى پس از وضع احتياجات ضرورى، باقيماند . كميته11

 كميته مافوق ارسال دارند. با صورت حساب مرتبى به
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هـاى سـاليانه را قبـل از     ستند شرح عمليـات و فعاليـت  هاى محلى ملزم ه . كميته19
 كميته مافوق ارسال نمايند. انحالل خود نوشته به

 ها از مختصات كميته محلى است. . رفع مناقشات و منازعات حوزه15
 

 كميته ايالتى

هاى يـ  ايالـت كـه دايـره      شود از تمام نمايندگان حوزه . كنفرانس ايالتى تشكيل مى11
كنفرانس محلـى داده، نماينـده بـراى     دهند. در صورت وجود موانع، مىواحدى تشكيل 

 كنفرانس ايالتى فرستاده كه كميته را تشكيل نمايند.
. كنفرانس ايالتى ي  كنگره كوچكى است كه غير از تشكيل كميته ايالتى حق هر 17

و  آن ايالت را داشته تعليمات عمـومى  به گونه مباحًات و مناظرات در مسائل مخصوصه
 هاى محلى همان ايالت خواهد داد. تمام كميته دستورات كلى به

كنـد و در   . كنفرانس ايالتى طرز رو  فرقـه را در مـدت يـ  سـال تعيـين مـى      18
 داشته باشند. كه موافقت و متابعت با طرز رو  فرقه عموماو صورتى
را خـود   ةهـاى دايـر   هاى محـل و حـوزه   . كميته ايالتى حق تفتيش در تمام كميته11

 را بدون معطلى بپذيرند. دارد. و كليه دواير مادون كميته ايالتى بايد تفتيش آنجا
نفر خواهد بود.  1نفر و حداكًر اعياى كميته ايالتى  1هاى مادون  . اعياى كميته91

مـادون خـود و مخارجـات ضـروريه      دوائر ۀو كميته ايالتى پس از صر  مصار  الزم
كميتـه مركـزى    مـاه بـه   1صورت حساب مرت  در هر عمومى نصف از بقيه وجوه را با 

 ماند. ديگر در صندوق كميته ايالتى مى ارسال دارد نصفه
دايـره مـافوق    . هر كميته پس از انعقاد بايد راپرت مذاكرات كنفرانس را فورى بـه 90

عمليات و نشريات خدمات عمـومى   خود ارسال داشته و در آخر سال راپرت جامعى از
براى كميته مافوق خود روانه  ثبت و ضب  در آرشيو خود ي  نسخه عيناوفرقه را پس از 
 دار است. ايفاى اين وظيفه را عهده ايالتى در مقام كميته مركزى عيناو دارد. و كميته

هـاى فرقـه از قبيـل     هـا در صـورت امكـان وظيفـه دارد تأسـيس مفسسـه       . كميته91
هـا،   هـا، ميتينـگ   روزنامـه، نمـايش   ،مجانى، مدرسه، كلوب هخانه عمومى، كتابخان قرائت
 ها و مقاالت خواهند بود. نامه ها( نشر انتباه ها )گاردن پارتى مشاهده
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هـاى مـادون    . كميته ايالتى موظف است احتياجات و موانع مادى و معنوى كميتـه 91
 خود را رفع و دفع نمايد.

 ه ايالتى است.هاى محلى از مختصات كميت . رفع و دفع مناقشات حاصله بين كميته99
ماه بايد صورت جمع و خرج خـود   1ها در هر  ماه و ساير كميته 1. كميته در هر 95

 هاى خود نشر دهد. را در بين تمام حوزه
. كميته ايالتى براى تعيين و تقسيم وظايف و اعمـال فرقـه بايـد شـعبات ذيـل را      91

 ل دارند:تكليف را معمو هاى ديگر نيز ملزم هستند اين تأسيس كند. كميته
 . تفتيش1. اطالعات و 5. تبليغات، 9. نشريات، 1. ماليه، 1. نشر معار ، 0
 

 كنگره

. كنگره قوه عاليه فكريه و مقننه فرقه است. تعيين خ  حركت عمـومى و مسـل  از   97
 خواهد شد. وظايف كنگره است و در هر سال ي  دفعه تشكيل

 ر فرقه انتخاب خواهند شد.هاى دوائ واسطه كنفرانس . نمايندگان كنگره به98

 نفر ي  نفر خواهد بود. 91دايره هر  عده اعياى هر . عده نمايندگان كنگره متناسبا به91
كنفرانس محل خـود و اعيـاى هيئـت     ۀ. هر ي  از نمايندگان كنگره با اعتبارنام51

 خواهند نمود. كنگره رئيسه كنفرانس و به مُهر كميته ايالتى ورود به

 حيور . كنگره در 50
1
1
 شود. از نمايندگان فرقه تشكيل مى  

محكمه عالى فرقه است كه تمام مشاغل غاميه و مناقشات  ۀ. كنگره آخرين درج51
 االجر است. حتمى حامله بين فرقه را حل نموده تصميمات آن

 دهد. . كنگره بودجه ساليانه فرقه را معين كرده واردات مختلفه را ترتي  مى51
تعيين اعياءِ كميته مركزى ساالنه از مختصات كنگره است كه پس از . انتخاب و 59

العـاده كنگـره را    مركـزى موانـع فـوق    كنـد و كميتـه   نامه صادر مى تعيين تمام دواير قطع
 نمايد. تشكيل مى دعوت به
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 كميته مركزى

. پس از تشكيل كميته مركـزى از طـر  كنگـره عمـومى تـا تشـكيل كنگـره ديگـر         55
 كند. ا كميته مركزى اداره مىمفسسات فرقه ر

 دفعه است. 9. حداقل جلسات كميته مركزى در هر ماه 51
. كميته مركزى در غياب كنگره در آخر سال ي  ماه قبل از انحالل خود مقدمات 57

تمـام   الزمـه در كنگـره را تهيـه و بـه     تشكيل كنگره را با موضوع بحث مطرح، مذاكرات
عالوه راپرت )گـزار ( جـامعى از نظـرات و     ل داشته بههاى ايالتى و واليتى ارسا كميته

كند. راپرت مزبور نيـز   كنگره مهيا مى فرقه حاضر نموده براى تقديم به عمليات و اوضاع
 دواير مادون اطالع داده خواهد شد. بعدا به
. كميته مركزى در غيـاب كنگـره محكمـه عـالى فرقـه اسـت تمـام مناقشـات و         58

مختلفـه تصـفيه نمـوده و قبـول      هـاى  تال  فرقـه را بـا هيئـت   اختالفات بين فرقه و اخ
 هاى آن اجبارى خواهد بود. نامه قطع
واسطه تبليغـات   . كميته مركزى جديت تامه داشته افكار فرقه و دعوت عمومى به51

 ها خواهد نمود. و مطبوعات و كنفرانس
ت و واليات . كميته مركزى در مواقع ضروريه براى پيشرفت مقاصد فرقه در اياال11

ها جواب داده تكليف ايشـان را   تقاضاى آن به با تمام قواى مادى و معنوى كم  كرده و
 تعيين خواهد نمود.

عبـارت از   آن منحصـراو  ۀ. كميته مركزى داراى مُهر مخصوص بوده و اعياى عام10
مـاه تجديـد تنهـا     1و هر سه ماه به  دار و خطي  است صدر و منشى و دفتردار و خزانه

 نفر صدر در هر جلسه انتخاب خواهد شد. ي 
فرقه مخالف نباشـد   ة. كميته مركزى در حدود اختيارات خود كه با اساس موجود11

علمـى، اقتصـادى داخـل مـذاكرات      هاى سياسـى اجتمـاعى،   با فرق دست چپى و هيئت
هايى كه منـافى بـا    تواند بشود ولى حق قرارداد با هيئت رسمى و غيررسمى و ائتال  مى

 نخواهد داشت. ساس فرقه استا
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 حكميت

. فرقه در انتخابات و تشكيالت مملكتى كليه قواى مملكت خود را بايد صر  پـيش  11
 بردن كانديد حزبى خود نمايد.

زمامـدارى نشـود بايـد كوشـش كنـد كـه در پارلمـان         . مادامى كه فرقه موفق بـه 19
 نمايندگان فراكسيون داشته باشد.

ه جميع مادى و معنوى خود را بايد صر  پيش بـردن افكـار   . حوزه پارلمانى فرق15
 فرقه نمايد.
. حوزه پارلمانى فرقه در افتتاح هر دوره مجلس بايد با كميته مركزى تبادل افكـار  11
تعيين نموده خطوط مهمه اساسى فرقـه و   مشى را كه كنگره عالوه براساس خ  نموده به

 سياست عمومى را معين كرده تعقي  نمايد.
كنگره تقـديم و   . حوزه پارلمانى هر ساله راپرت جامع گذشته و نظريات آتيه را به17

تمـام دوايـر فرقـه قبـل از افتتـاح       مركزى به وسيله كميته پيشنهاد كرده و راپرت مزبور به
 كنگره در سال خواهد شد.

 هاى مملكت مطابق با مصالح تواند لوايح عمومى راپرت . هر فرد از افراد فرقه مى18
 كنگره تقديم نمايد. فرقه به
 . تمام انتخابات فرقه بايد مخفى و مستقيم و مساوى باشد.11
تـرين   سـخت  هاى اساسى نمايـد بـه   . هر عيو كاشف اسرار فرقه بشود يا خيانت71

 مجازت خواهد رسيد.
تقصـير، دوايـر مـافوق و حكمـه      . براى تحقيق مقصر هر عيو مقصر يا متهم بـه 70

 خواهند نمود. نظامات مخصوص فرقه محاكمه تشكيل داده مطابق
هـاى   . كميته1هاى محلى  . كنفرانس1ها  . حوزه0. مفسسات فرقه عبارت است از 71
 . كميتـه مركـزى  7. كنگره عمومى 1ايالتى  . كميته5ـ ايالتى  هاى واليتى . كنفرانس9محلى 
 . شوراى عمومى است.8

 هاى عمومى از مختصات كنگره است. منامه. تغيير و تبديل اين نظامنامه و تدوين نظا71
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 اى بر انقالب مشروطه مقدمه

هـايش بـا انقـالب مشـروطه      حزب جوان و نوپاى اجتماعيون ـ عاميون در نخستين گام 
 هم خوب بود و هم بد. رو شد. و اين همزمانى روبه

ب رو بود كه انقالبى بزرگ و شرايطى آماده براى رشد و گسـتر  حـز  خوب از آن
جانبـه  فرقـه آمـاده پاسـخگويى همـه     رو كـه دردستور كار آن قرار گرفت. بد بـود از آن 

هـاى انقـالب نبـود. نـه از حيـث كـادر رهبـرى و نـه از حيـث برنامـه و            خواست به
 رهنمودهاى عملى.

انقـالب   ،هاى كشـنده  با اين همه فرقه در انقالب مشروطه شركت كرد و در تند پي 
دقت و امانت بسيار اين نقـش   ا  به ساله 08كسروى در تاري  را از مرگ نجات داد كه 

 هاى فرقه در انقالب مشروطه و را بازگو كرده است پس الزم است براى بررسى فعاليت
ـتر اى بر انقالب مشروطه داشته باشيم. تا بـر آن   بازخوانى روايت كسروى ابتدا مقدمه  بس

 د.تر شو نقش تاريخى فرقه اجتماعيون ـ عاميون روشن
 

 مشروطه چيست

معناى شرطى، محدود و يا تعديل يافتـه. و ايـن    اى فارسى ـ عربى است به  مشروطه واژه
تر كنستى توتاليسـت   يا دقيق constitu tional واژه از انقالب مشروطه فرانسه تحت عنوان

 معناى قراردادى اجتماعى است. گرفته شده است كه به
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 1ب مشروطه فرانسهتفاوت انقالب مشروطه ايران با انقال

هرچند انقالب ايران از انقـالب مشـروطه فرانسـه الهامـاتى گرفـت. امـا در شـعارها و        
 ها داراى ي  جوهر نبودند. خواست
كـرديم، چـون قـانون وجـود نداشـت.       . ما براى حاكميت خود قـانون مبـارزه مـى   0
ن بودنـد. قـانون   در مقابل قـانو  كه در انقالب كبير فرانسه، مردم خواستار برابرى درحالى

 وجود داشت.
. آماج انقالب مشروطه قراردادى قانونى بود تـا از نـاامنى كـار و زنـدگى بكاهـد.      1
 كه انقالب فرانسه در پى قرارداد اجتماعى بود. درحالى
طلبـان   هـاى قـانونى بـود. مشـروطه     . انقالب مشروطه در پى آزادى از محـدوديت 1
شوند. آنان در پـى برابـرى    خالص مى فته رسمىقانونى سازمان يا خواستند از شر بى مى

اجتماعى ـ اقتصادى نبودند تا خواستار تقسيم قدرت شوند. آنان خواسـتار خـود قـانون     
طلبان خواستار دخالت كمتر يا بيشتر دولت در امور اقتصادى و سياسـى   مشروطه بودند.
 بلكه خواستار دموكراتيزه كردن قدرت دولتى بودند. نبودند.
هـا، از ميـان    معنـاى نبـود محـدوديت    الب فرانسه در پى آزادى بود. آزادى بـه اما انق

طلبـان فرانسـه در عرصـه     مشـروطه  هاى فردى. برداشتن موانع قانونى در سر راه فعاليت
سياسى خواستار نظامى دمكراتي  بودنـد كـه شـركت مـردم را در فراينـدهاى سياسـى       

هـاى اجتمـاعى،    بودند كه نابرابرى فرصت خواستار اجراى قوانين پذير سازد. آنان امكان
 درآمدها و رفاه را تعديل كند.

شدن يعنى مشخص شـدن و شخصـيت    personطلبان در ايران در جهت  . مشروطه9
معنـاى شـهروندى    شـدن بـه   citizenدرپى  طلبان فرانسه كه مشروطه يافتن بودند در حالى

 كردند. داراى تمامى حقوق دمكراتي ، مبارزه مى
ــن  ــودن  تفــاوت در خواســتاي ــايين ب ــاى قاجــارى و پ  هــا نشــان از اســتبداد ديرپ

 سطح آگاهى جامعه ايرانى داشت.
 

                                                           
 . كاتوزيان ـ همايون: اقتصاد سياسی ايران1
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 انقالب مشروطه ۀايران در آستان

كـرد   انقالب، نظام فئودالى با قدمتى چند صد ساله بر ايران حكمرانـى مـى   ۀدر آستان
لكـان و حكـام،   دولـت، خودسـرى ما   كه وجه مشخصه آن: استبداد مطلق، فساد دربار و

مالكيت بزرگ ارضى، تيول، اقطاع و سيورسات بود. و پوسـت از گـرده رعيـت ايرانـى     
هاى روس و انگليس بود كه  ديگر استبداد فئودالى، سلطه امپرياليست كنده بود. در سوى

 مستعمره مبدل كرده بود. كشورى نيمه با تهاجمى شروع شده از زمان صفويه، ايران را به
 

 تيازاتها و ام وام

دنبال لغو امتياز تنباكو گرفته شد. براى جبران خسـارت شـركت تـالبوت.     نخستين وام به
 انگليس واگذار شد. به ليره استرلينگ  511،111گمركات جنوب در ازاى 

 هاى بعدى براى سفرهاى فرنگ ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه گرفته شد. وام
دست روس و انگلـيس   انان خارجى ايران بهبازرگ 81ها بيش از % و در ازاى اين وام

هـا و   صـنايع دسـتى و كارگـاه    ها با ورود هـر كـااليى و هـر قيمتـى تمـامى      افتاد. و آن
 هاى نوظهور ايران را ورشكست كردند. كارخانه

مـيالدى(   0111با انگليس ) 0181ميالدى( و  0110با روسيه ) 0181قرارداد گمرك 
بورژوازى اروپا گشود و صنايع داخلـى   سوى يران را بهدرهاى نه چندان استوار اقتصاد ا

 را ورشكسته كرد. و دست امپرياليسم روس و انگليس در اقتصاد ايران گشوده شد.
 ها انگليسى امتياز خطوط تلگرا  تهران ـ بوشهر به 0191. سال 0
 ها روس امتياز خطوط تلگرا  جلفا ـ تبريز به 0197. سال 1
ها و استخراج كليه معادن  آهن و استفاده از جنگل ساختن راهامتياز  0150و  0191. 1
 بارون رويتر انگليسى داده شد. ايران به
 ها روس امتياز شيالت شمال به 0117. 9
 ها انگليسى امتياز بان  شاهى و انحصار صدور اسكناس به 0118. 5
 ها روس امتياز بان  استقراضى به 0111. 1
 ها روس سه جلفا ـ تبريز، قزوين بهامتياز ساختن راه شو 0180. 7
 كارشناسان بلژيكى سپردن گمركات به 0187. 8
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 وضع بازار و بورژوازى ملى

در اين زمان شهرها مركز اقتصاد و سياست بودند. و بازرگانان نقـش مهمـى در زنـدگى    
كًيرى از بازرگانان متوس  و كوچ   كردند. در هر شهرى عده شهرى و كشور ايفاء مى

اشت كه منافع آنان با منافع تجار بزرگ كـه از يـ  سـو بـا اشـرا  و اعيـان و       وجود د
ارتباط بود و از سويى ديگر با سرمايه جهانى و امپرياليسـتى پيونـد    ها و دربار در فئودال

 خورده بودند در تياد بودند.
وران نيز در هر شهرى كًرت خاص خود را داشتند. اما عليرغم تمامى تحوالت  پيشه
زيسـتند و هـر صـنف بـازار خـاص و       مـى  هنوز با همان نظامات قرون وسطايى جهانى

 سـركرده معينـى داشــت. دراواخـر ســلطنت ناصـرالدين شـاه بازرگانــان ايرانـى دســت      
 هايى زدند كه در رقابت با سرمايه مهاجم خارجى ورشكست شدند. گذارى سرمايه به

تومـان شـركتى    0،111،111بازرگان تهـران بـا سـرمايه     07توس   0110ـ1در سال 
فعـال باشـد. همـين شـركت بـراى       تأسيس شد، تا در بخش بازرگانى داخلى و خارجى

تأسيس شركت ديگرى كرد كه ورشكست شد و كـار   ساختن راه آستارا ـ اردبيل اقدام به 
 يكى از اتباع روسيه واگذاشت. آستارا ـ اردبيل را به ساختمان جاده
 ابى ـ ورشكست شد.ت تأسيس كارخانه ن  0117ـ 8ـ سال 
 تفنگ در ماه 1111سازى با توليد  تأسيس كارخانه اسلحه 0118ـ1ـ سال 
 سازى تأسيس كارخانه چاشنى 0191ـ90ـ سال 
 كمپانى بلژيكى واگذار شد. به تأسيس كارخانه گاز كه بعداو 0158ـ51ـ سال 
 ورشكست شد. سازى بعداو تأسيس كارخانه كبريت 0111ـ71ـ سال 
 ورشكست شد. تأسيس كارخانه قند كهريزك بعداو 0177ـ71ـ سال 
 ورشكست شد. تابى در تهران بعداو تأسيس كارخانه ن  0171ـ79ـ سال 
 بافى در اصفهان منظور تأمين كارخانه پارچه تأسيس شركت اسالميه به 0177ـ78ـ 

 ـ تأسيس شركت مسعود جهت تجارت خارجى
 ـ تأسيس كمپانى منصوريه در يزد

 انى فارس در شيرازـ تأسيس كمپ
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 ـ تأسيس شركت كشتيرانى ناصرى در بوشهر و شيراز
 

 وضعيت طبقه كارگر

هاى كوچـ  ديگـرى بـراى كاغذسـازى،      هاى فوق در تهران، كارخانه عالوه بر كارخانه
سازى و... تأسيس شـده بـود كـه برخـى از      باروت سازى، سازى، شمع بافى ظرو  پارچه

داران اروپـايى   ز شـر حكـام و عمـال دولتـى بـا سـرمايه      اين تجار براى در امان ماندن ا
 بيش از چند ده كارگر نداشتند. ها اكًراو كرده بودند اين كارخانه شراكت

قران در  0ـ5/1علت سرازير شدن نيروى كار ارزان از روستا بين  دستمزد كارگران به
 داد. ها را مى كفا  زندگى آن زحمت نوسان بود كه به

دارى از ي  سو و قيدوبند رسوم فئـودالى از سـويى    ستًمار سرمايهكارگران گرفتار ا
 ديگر بودند.

 

 علل انقالب

رشد ي  بورژوازى شـهرى انجاميـد كـه     )نوزده ميالدى( به 01توسعه اقتصادى در قرن 
در اقتصاد سياسى ايران در بطن خـود   نظام فئودالى پذيراى آن نبود. اين تغيير ساختارى

رد كه حاصل تياد زيربنايى تكنولوژي  با نهادهاى روبنايى بـود.  وجود آو تيادى را به
خارجى سب  تماس مردم در ايـران بـا كشـورهاى اروپـايى بـود. و ايـن        رشد تجارت

سـب  اروپـايى    بـه  وجـود آورد كـه حكومـت مشـروطه     ها، اميدى را در مردم بـه  تماس
 وجود بياورد. به تواند امنيت مالكيت، تقسيم قدرت سياسى و دولتى قدرتمند را مى

، كه ضمن شركت در تجارت خارجى رفته رفتـه  01رشد تجار بزرگ از ابتداى قرن 
خـوارى شـاه و دربـار در جهـت      رشـوه  شود. از سويى ديگر صاح  قدرت سياسى مى

هـاى   هاى خـارجى، انباشـت وام   كننده پرداخت بستن قراردادهاى استعمارى، كسرى فل 
گروه ديوانى سب  تيعيف وحدت سـاختارى رژيـم   بندى  سب  تشديد دسته به خارجى

حكومـت را در برابـر رشـد     استبدادى شد و ايـن تيـادها و فسـادها، ضـعف فزاينـده     
 بورژوازى كه مدعى سهيم شدن در قدرت بود آشكارتر كرد.

تر شدن توليد، صدور مواد خـام، زوال نسـبى    عوامل چندى ديگر از جمله تخصصى
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هـا   ايـن بحـران   ميزان باالرونده تورم، به ل جديد ارتباطى،كارگيرى وساي صنايع دستى، به
 دامن زد.
 

 كاتاليزورهاى انقالب

 ـ شور  تنباكو، نخستين نهيت ضد استعمارى مردم ايران 0171. سال 0
هاى زياد، احتكار كندم درشهر مشـهد   ـ شور  درمشهد. دراثر ماليات  0171. سال 1

 هـا  زنـدان  ريختند آردها را غارت كردند. و بعـد بـه   ىهاى نانواي دكان قحطى روى داد. مردم به
 هجوم بردند. زندانيان را آزاد كردند. خانه محتكران را محاصره و سنگباران كردند.

 ـ شور  در مشهد، اصفهان، شيراز و چند شهر ديگر 0171. سال 1
 ـ ترور ناصرالدين شاه توس  ميرزا رضاى كرمانى 0179. سال 9
 وبا در تهران، شيراز و شهرهاى ديگر ـ شيوع 0181. سال 5
 ـ شكست روسيه از ژاپن 0189. سال 1
 روسيه 0115ـ انقالب  0189. سال 7
ـ شالق خوردن دو تاجر شكر در تهران و وارد ميدان شدن نيروهـاى    0189. سال 8

 گستر  بودند. فكرى و اجتماعى انقالب كه از ديرباز در حال
 

 مراحل انقالب

هاى مبـارزه انقـالب بـه چهـار      ها و تاكتي  يروهاى محركه، خواستبراساس شعارها، ن
 شود: دوره تقسيم مى

 ، و امياءِ شدن قانون اساسى0185تا دى  0189. از آذر 0
 شاه توپ بستن مجلس توس  محمد على ، زمان به0187تا تير  0185. از دى 1
 ، از قيام تبريز تا فتح تهران0187ـ88. از 1
 ز فتح تهران تا انحالل مجلس سوم، ا0188ـ0111. از 9
 



 030            سوسیال دمکراسی و انقالب مشروطه

 

 مرحله اول انقالب

ساختمان بان  استقراضى روس شـروع   با حمله مردم به 0189آذر  9اين مرحله از روز 
آذر، اجتمـاع مسـجد شـاه     11تهـران در   چوب بستن تجـار  بهانه به دنبال آن به شد. و به

 شاه عبدالعظيم انجام شد. صورت گرفت و سپس مهاجرت به
دى سودى نبخشيد و مظفرالدين شـاه بيمـار    10هاى بسته شده بازار در  دكان غارت

 صدر اعظم بدهد. پذيرفتن عدالتخانه به ناچار شد نخستين دستخ  خود را در مورد
در اين مرحله مطالبات مردم هنوز شكل نگرفته است. مـردم هنـوز درك روشـنى از    

 روشنى از حوادث ندارد. آنچه بايد بخواهند ندارند. هيئت حاكمه نيز درك
دنبال آن تحصـن در سـفارت    شد، به 0185مهاجرت در سال  حركت انقالب منجر به
 انگليس صورت گرفت.

 

 حمايت انگليس از مشروطه

 كرد. طلبان حمايت مى هاى مشروطه دليل در اين مرحله از خواست دوانگليس به 
وزى در عرصــه طلبـان، چـرا كـه پيشـروى مشـروطه، پيـر       . همراهـى بـا مشـروطه   0

 كرد. استبداد حمايت مى ا  بود كه از ديپلماتي  براى انگليس بر عليه رقي  روسى
دانسـت. و   جانبـدارى از شـعار آزادى و دمكراسـى مـى     . انگليس خود را ملـزم بـه  1
 كرد. گونه خود را از استبداد تزارى متمايز مى بدين

 یريگـ تقاضاى دترى گرفت و  ها رنگ مشخص در تحصن سفارت انگليس خواست
 .تغيير يافت تشكيل مجلس شورا عدالتخانه به در دستور كار قرار گرفت. خواست

 0185مـرداد   01الدوله صدراعظم مشروطه بركنـار شـد و در    عين 0185مرداد  1در 
بسيار بـين مـردم و دربـار، نظامنامـه      هاى فرمان مشروطه صادر شد. و پس از كشمكش

 انتخابات مجلس تنظيم شد.
 

 ط ضعف نظامنامهنقا

 كرد. طبقه تقسيم مى ششاين نظامنامه مردم را به 
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. مالكان و كشـاورزان  5. بازرگانان، 9. اعيان، 1ها،  . علما و طلبه1. شاهزادگان، 0
 وران . پيشه1و 

 ساله و صاح  دكان و كارگاه باشند. 15كنندگان بايد  ـ انتخاب
 ند.ـ زنان و نظاميان و ورشكستگان حق انتخاب نداشت

 ساله باشند. 11ـ71شدگان بايد باسواد و بين  ـ انتخاب
اين ترتي  اكًريت مردم، تمامى دهقانان، تمامى كارگران، تمامى تهيدستان شهرى،  به

حق انتخـاب كـردن و انتخـاب شـدن      وران و حتى بازرگانان كوچ  از بسيارى از پيشه
 محروم شدند.

 

 نخستين مجلس

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

 تركيب طبقاتى مجلس

. مالكـان  9وكيـل،   08. بازرگانـان:  1وكيـل،   7. اعيان: 1وكيل،  09. شاهزادگان قاجار: 0
 وكيل 0ها:  . زرتشتى7وكيل و  01 وران: . پيشه1وكيل،  5. روحانيون: 5وكيل،  1ارضى: 
 قول كسروى سيدين. داشتند. به عهده اهلل بهبهانى و طباطبايى رهبرى مجلس را به آيت
 

 اقدامات مهم مجلس اول

تـرين مجلـس بـود. زيـرا كـه مالكـان و        ها، مجلس اول مترقى با اين همه ضعف و كمى
دمكراتي  خلق در حـال مبـارزه    داران نوخاسته در كنار اقشار روحانيون ليبرال و سرمايه

 بندى خاصى در مجلس وجود نداشت. بودند. و گروه
هاى بعـدى   كارهاى مًبت مجلس، تًبيت بهاى نان و گوشت بود. در گام از نخستين

بلژيكى در دستور كار قرار گرفت. و بعـد   چيان ويژه گمرك مسئله كارشناسان خارجى به
 برنامه اقتصادى كشور تنظيم و تصوي  شد.

 امياءِ مظفرالدين شاه رسيد. به 0185و در آخر قانون اساسى تنظيم و در دى ماه 
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ساز  اشرا ، روحانيون ليبـرال و بازرگانـان بـزرگ     ةاساسى تنظيم شده ثمر قانون
 حقوق زحمتكشان وجود نداشت. به اى در اين قانون راجع با دربار بود. هي  ماده

با اين همه تصوي  قانون اساسى حادثـه مهمـى در تـاري  كشـور بـود. زيـرا بـراى        
 شد و اين كارى بس بزرگ بود. مى نخستين بار در تاري  ايران، سلطنت مطلقه محدود

 پايان خود رسيد. با تصوي  قانون اساسى مرحله اول انقالب مشروطه به
 

 خصوصيات مرحله اول

ازرگانان بزرگ ليبرال بود. ـرا  و روحانيون ليبرال و بـش با اشـ. رهبرى: رهبرى جنب0
ل اسـتيالى  اساسى، ايستادگى در مقاب . شعارها: محدود كردن قدرت شاه، كس  قانون1

هـاى   كننـده: بخـش   . نيروهـاى شـركت  9آميـز بـود.    . شيوه مبارزه: مسالمت1بيگانه بود. 
 بندى مشخصى وجود نداشت. شهرى. اما هنوز گروه هاى مختلف توده

 

 مرحله دوم انقالب

تـوپ بسـتن مجلـس توسـ       شود و تـا بـه   اين مرحله از امياءِ قانون اساسى شروع مى
 (0185ـ0187بد. )يا لياخو  روسى ادامه مى

خواهى، آزادى، برابرى، روسـتا را كـه در مرحلـه اول انقـالب نقـش       فرياد مشروطه
 گيرد. ارضى در دستور كار قرار مى آورد. و انقالب حركت در مى چندانى نداشت به

كشـد و تـا جنـوب ايـران گسـتر        نهيت دهقانى در آذربايجان و رشت شعله مى
هـاى   سـرپيچى از پرداخـت ماليـات    صـورت  تدا بـه يابد. نهيتى خودجو  كه در اب مى

 منازل و امالك مالكان انجاميد. مصادره انبارهاى غله و يور  به مالكانه و سپس به
 ، شور  دهقانان رشت، تنكابن، لنگرود و رودسر0185ـ81ـ زمستان و بهار 

 ، شور  دهقانان طالش0181ـ بهار 
ل ـادر و قتـ ـربهـ ـالك اميـن در امـ اـايجـان در آذربـانـور  دهقـ، ش0181ال ــ س

 مباشر اميربهادر
 چمن ، شور  دهقانان در قره0181ـ سال 

 ، شور  دهقانان در قوچان، اصفهان، بم و سيستان0181ـ تابستان و پاييز 
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، شور  دهقـانى در بـم و جيرفـت كرمـان. ايـن شـور  توسـ         0181ـ87ـ سال 
شعار دهقانان اصالحات ارضـى   آزادى وبردگان و دهقانان آزاد انجام شد. شعار بردگان 

مالكان در رأس نهيت قرار گرفت. بردگان را آزاد كرد. و بـا تشـكيل    بود. يكى از خرده
دسـت   از دهقانان و بردگان آزاد شده حكمرانـى منطقـه كرمـان را بـه     هاى مسلحى دسته

ن سراسـر كرمـا   هاى دوران مشروطه بود كه در ترين حركت گرفت. اين نهيت از عميق
 تأثير گذاشت.

 

 هاى دهقانى نقاط ضعف نهضت

سراسر ايران گستر  يابند.  . نتوانستند به1. خودجو ، بدون رهبرى و پراكنده بودند. 0
 . قدرت تعرضى كافى نداشتند.1

 

 هاى دهقانى نقاط مثبت نهضت

بيـدارى و تحـرك    ترين اقشار جامعه رو به ها حاكى از آن بودند كه ستمديده اين شور 
كـه خـود موجـ  مرزبنـدى ميـان       باالترى گام نهاده اسـت.  ۀمرحل اند و انقالب به دهنها

خواهان شد مجلس كه زير نفوذ اعيان، مالكان و بازرگانان ليبرال بود. در پاسـ    مشروطه
از انجمـن گـيالن خواسـت كـه جلـو       0185مالكان گـيالن در سـال    تلگرا  شكايت به

نشد اما با فشار  انقالب ارضى ها گرچه منجر به هاى دهقانى را بگيرد. اين حركت حركت
نظـام فئـودالى    كار ضربه شديدى به كه با اينسازد خود توانست رسم تيولدارى را ملغى 

 وارد كرد.
 

 وضعيت كارگران

نواحى قفقاز سب  آشنايى كارگران ايرانى بـا   مهاجرت تعداد كًيرى از كارگران ايرانى به
كارگرى روسيه شد. كه در رونـد خـود    هاى جنبش كتدارى و حر رواب  جديد سرمايه

شركت ايرانيان در حزب همت )شاخه باكو از حزب سوسيال ـ دمكرات قفقاز(،   منجر به
كميته اجتماعيون ـ عاميون ايران و در نهايت فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون ايـران        تشكيل
 هاى كارگرى شكل گرفت. دنبال آن حركت شد. و به
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سـابقه   اعتصاب كارمندان تلگرا . اين حادثه كه در تاري  ايران بى ،0185. دى ماه 0
مطالبـات كارمنـدان را پـذيرفت. و مبلـغ      وحشت انداخت. كه كليـه  بود. شاه را چنان به

 تومان براى توزيع بين آنان اختصاص داد. 91111
 .، اعتصاب كارگران و باربران بوشهر كه باعث توقف عمليات بندر شد0185. زمستان 1
بانان انزلى، اعتصـاب   ، اعتصاب كارگران چاپخانه، اعتصاب كرجى0181. فروردين 1
علت تأخير حقوق رئـيس پلـيس را    كه به هاى شبانه تهران، اعتصاب پليس تهران كشي 

ها بدهد. اعتصاب كارمندان جـزء   آن تومان به 11111توقيف كردند. و دولت مجبور شد 
وزارت دارايى كـه منجـر    د ادارات امور خارجه بهاستقراضى روس، اعتصاب كارمن بان 
 عزل وزير دارايى شد. به

هاى كارگرى، كارگران چاپخانه، اعتصاب كارگران ترامواى تهران،  . تشكيل اتحاديه9
 با  كارگران قالى خانه و اعتصاب اعتصاب كارگران تلگرا 

 

 هاى جنبش كارگرى ويژگى

. اعتصابات بيشتر جنبه اقتصادى 1رى بودند. . فاقد سازمان و رهب1. خودجو  بودند. 0
 رنگ بود. داشت. و جنبه سياسى آن كم

 

 وضعيت روحانيت

 روحانيون از اوان انقالب به دو دسته تقسيم شدند:
روعه و حكومـت دينـى   ـعار مشـاهلل نورى، ش ي  فيلـردمدارى شـس اى به تهـ. دس0

كيل دادنـد.  ـخواهان تش روطهـمش زرفته صفى جدا ارا مطرح كردند كه به تبع خود رفته
رهبرى سيدين )طباطبايى و بهبهانى( با دفاع از مشـروطه بـا انقـالب     اى ديگر به . دسته1

 هايى مًل: گيرى همراه شدن همواره با ناپى همراه شدند. اما اين
 ايران ـ دفاع طباطبايى از آمدن اتاب  دشمن شماره ي  مشروطه به

 شاه در برخورد تند انجمن تبريز با شاه ـ دفاع از محمد على
 ـ متفرق كردن گارد مجلس و خلع سالح مدافعين مجلس همراه بود.

 



 فرقه اجتماعیون ـ عامیون          036

 

 ها وضعيت انجمن

خـواه بـود.   ها در آغاز با نمايندگان بورژوازى، مالكان و روحانيون آزادی اكًريت انجمن
دنــد. از كــارگران و دهقانــان و بو وران و مالكــان كوچــ  در اقليــت نماينــدگان پيشــه

ها با اقشار باالى جامعه بود. اما با گستر   نمايندگان آنان هم خبرى نبود رهبرى انجمن
تـدري  نماينـدگان اقشـار دمكراتيـ       ها تغيير كرد. و بـه  تركي  انجمن و تعميق انقالب

صـورت   به انجمن ها راه يافتند در بم و جيرفت و نرمايش انجمن جامعه، بيش از پيش به
 ها درآمـد و در بنـدرعباس و بندرلنگـه انجمـن موضـعى شـديداو       ارگان مبارزه با فئودال
 ضداستعمارى گرفت.

 

 ها نقاط ضعف انجمن

يـ  از   ها با همه نقش مًبت خود در پيشبرد انقالب، ناتوان و ناپيگير بودند. هي  انجمن
هـاى اساسـى انقـالب بـود،      از آرمان ها نتوانستند شعار تقسيم اراضى را كه يكى انجمن

 اعالم و اجرا كنند.
 

 ها وضعيت سوسيال دمكرات

كارنامه انجمن تبريـز نگـاه كـرد. نخسـت      ها بايد به براى بررسى نقش سوسيال دمكرات
هـا را   امانت بسيار نقش سوسيال دمكرات دقت و ا  به ساله 08كه كسروى در تاري   آن

ك مستند از نقش سوسيال دمكراسى در مرحله كه اسناد و مدار بازگو كرده است. دوم آن
توان قيـاوت كـرد    جا مانده مى همه از روى همان مدارك به گير نيست. با اين چشم اول

انـد. و بـا تعميـق     مشروطه فعال بـوده  ها از روز نخست در انقالب كه سوسيال دمكرات
يال اجمـال بـر نقـش سوسـ     تر شده اسـت. در ايـن بخـش بـه     ها پررنگ انقالب نقش آن

كنيم. و در بخش روايت كسروى از مشروطه بـا جزئيـات    مرورى مى هاى تبريز دمكرات
 پردازيم. ها مى نقش آن بيشترى به

 



 037            سوسیال دمکراسی و انقالب مشروطه

 

 هاى تبريز سوسيال دمكرات

تبريـز   چون ستاره درخشانى بر تارك اين فصل از مبارزات مشـروطه در  0نام على مسيو
ى از رهبران محفل نسول صدقياهمراه حاج على دوافرو  و ر درخشد. على مسيو به مى

فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون مسـتقر در قفقـاز        هاى تبريز بودند كه بـا  سوسيال دمكرات
 ارتباط داشتند.

 

 مركز غيبى

فعاليت در تبريز دو رويه داشت. رويه مخفى و رويه علنى. بخـش مخفـى آن مركـ  از    
و اين مركز بخـش علنـى    شد. خوانده مى رهبرى على مسيو كه مركز غيبى نفر بود به 01

 برد. ها را كه در انجمن تبريز متمركز بود پيش مى فعاليت
ها و حتى  انجمن تبريز از همان مراحل نخست انقالب با دو ويژگى از تمامى انجمن

 از سران مشروطه در تهران متمايز بود:
 . تاكتي  مناس  براى دفاع از انقالب1. درك درست از حوادث و 0
 

 دينسازمان مجاه

هاى تبريز براى مبارزه با ارتجاع و توسعه و تكامل انقالب اقـدام   گروه سوسيال دمكرات
 دست مركز غيبى بود. ايجاد سازمان مجاهدين كرد كه رهبرى آن در به

بـورژوازى و   تركي  طبقـاتى سـازمان مجاهـدين عبـارت بـود از نماينـدگان خـرده       
 نمايندگان جنبش كارگرى.

 

 هاى فدايى دسته

فــدايى، نيرومنــدترين و  هــاى مســلح موســوم بــه ان مجاهــدين بــا تشــكيل دســتهســازم
 وجود آورد. به كارآمدترين جريان را براى حفظ و نگهدارى انقالب

                                                           
 .خواندند وم نيست چرا او را على مسيو مىكه بر من معل .0
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وجـود آمـد    بعدها در شهرهاى شمالى و سپس در ديگر شهرها، سازمان مجاهدين به
ايين، مالكان كوچ ، روحانيون قشر پ خواه،وران، بازرگانان آزادی كه مرك  بود از پيشه

 دهقانان، تهيدستان شهرى و كارگران.
داد انقالب رسـيد و   توپ بستن مجلس به هاى فدايى آن بعد از به اين سازمان و دسته
 باعث نجات آن شد.

 

 اقدامات انجمن تبريز

شـاه بـا    جـويى محمـدعلى   مجلـس از سـتيزه   ، انجمن تبريز طى تلگرافى به0185. سال 0
مجلـس هشـدار    شاه به ماهيت محمدعلى انى كرد و با درك درست ازمشروطه اظهار نگر

 انجمـن  طى تلگرافـى بـه   0185بهمن  07اهلل طباطبايى در  داد. اما در جواب انجمن آيت
 شاه را تأييد كرد. محمدعلى
درسـتى   . مخالفت انجمن تبريز با فرا خواندن اتاب  توس  دربار از اروپا. انجمن به1
 آيد. مشروطه مى براى برهم زدن بساطدانست كه اتاب   مى
. مخالفت درست انجمن با طرح دربار مبنى بر وزراى لقبى و شغلى. انجمن اعـالم  1

هـا از پاسـخگويى    ضدمشـروطه و فـرار آن   كارگيرى شـاهزادگان  كار دربار به داشت اين
 مجلس بود. به

حمله خواهـد   مشروطه زودى به شاه به بينى كرد محمدعلى ، انجمن پيش0185. بهار 9
 دستور كار خود گذاشت. كرد. پس آموزشى نظامى و تهيه سالح را در

موقع ماهيت اتابـ  و خـائن    اليحه با تشخيص به 1، انجمن طى 0185مرداد  11. 5
 سران مشروطه هشدار داد. ناميدن وى به

، ترور اتاب  صدراعظم توس  عبـاس آقـا تبريـزى از سوسـيال     0181شهريور  8. 1
 ى آذرىها دمكرات
، تجمـــع مخـــالفين مشـــروطه در ميـــدان توپخانـــه و حمايـــت  0181آذر  11. 7

خاطر دشمنى با مشـروطه   به شاه را ها. انجمن طى نشستى محمدعلى شاه از آن محمدعلى
كـار   سراسر كشـور اعـالم داشـت. ايـن     از سلطنت خلع و اين تصميم را طى تلگرافى به

 ى او شد.نشين شاه در نهايت عق  محمدعلى موج  وحشت
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 ، مقاومت مسلحانه و جنگ دو روزه انجمن با مخالفان مشروطه0181دى  19. 8
رهبرى انقالبى كبير حيـدرخان عمـواوغلى و    هاى تهران به . نقش سوسيال دمكرات1

هاى قفقـازى   رشت و نقش سوسيال دمكرات هاى ديگر شهرهاى نقش سوسيال دمكرات
 هـاى آينـده   و جهانى از انقالب در بخـش  هاى مالى جات مسلح و حمايت و اعزام دسته
 خواهد آمد.

 

 توطئه دربار و ارتجاع

خـود   دهنده ارتجاع و استبداد فئودالى كه با تعميـق انقـالب بـه    دربار در رأس و سازمان
ايجـاد شـكا ، انحـرا ، و توقـف      آمده بود بيكار ننشسته بود و به انحـاءِ مختلـف در  

 كوشيد. از آن جمله: انقالب مى
مجلـس معرفـى    لقبى و شغلى. وزراى شغلى، وزرايى بودند كـه بـه   سيم وزرا به. تق0
وزراى لقبى اشرا  و شاهزادگان منفورى  شدند تا توس  مجلس رأى اعتماد بگيرند. مى

. طــرح مشــروعه بــودن ســلطنت توســ  1شــدند.  مجلــس معرفــى نمــى بودنــد كــه بــه
. حمايـت  9قانون اساسى،  . كارشكنى درجهت برپايى كميسيون تكميل1 شاه، محمدعلى

خـان در  اشرار و پسر رحـيم  . تحري 5خرداد.  01از تحصن روحانيت ضدمشروطه در 
. شايعه جـدا شـدن آذربايجـان از ايـران بـراى ايجـاد       1السلطنه در ماكو.  داغ و اقبال قره

دهـى  . تشكيل انجمن اسالميه در محله دوچى تبريز بـراى سـازمان  7 شكا  در جنبش،
تجمـع ضدمشـروطه    . حمايت از8تجاعى و استبدادى بر عليه انجمن تبريز، نيروهاى ار
 توپ بستن مجلس باغشاه و تدارك به شاه به . رفتن محمدعلى1و  0181آذر  11توپخانه در 

 

 بندى مرحله دوم جمع

ــبش شــدند. شــور    ــ  وارد جن ــاى دمكراتي ــه نيروه ــن مرحل ــانى و  در اي ــاى دهق ه
مرحلـه جنـبش مرزبنـدى     ق انقالب داشـت. در ايـن  هاى كارگرى نشان از تعمي حركت
وحشـت افتادنـد. و بـا     هـاى حـاكم از تعميـق انقـالب بـه      تـرى يافـت. ليبـرال    مشخص
 سازشكارانه خود زمينه شكست جنبش را فراهم آوردند. روانه و هاى راست حركت
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هـا و طبقـات    اهميت مبـارزه سـازمان يافتـه پـى بردنـد. گـروه       مردم بيش از پيش به
 دهى شدند.سازمان هاى خاص خود تا حدودى عى در سازماناجتما

هـاى كـارگرى،    هـاى مختلـف در سرتاسـر كشـور، تشـكيل اتحاديـه       تشكيل انجمن
 هاى فدايى از اين جمله است. دسته هاى سوسيال دمكرات، سازمان مجاهدين و گروه

روهـاى  دهـى ني پاى انقالب هشيارتر شد. و موفق شد با سـازمان  ضد انقالب نيز پابه
 عليه انقالب بزند. تعرض و پيشروى بر مرتجع، ضد انقالب دست به

 در اين مرحله دو گرايش در جنبش ايجاد شد:
 ها با گرايشات مسلحانه و قهرآميز . دمكرات1آميز و  ها با گرايشات مسالمت . ليبرال0

هـاى تبريـز،    هاى انجمن تبريز و در رأس آن سوسـيال دمكـرات   ها و پايمردى تال 
ها بود كه متمم قـانون اساسـى را از    پايمردى تبريز را دومين سنگر انقالب كرد. و همين

 تصوي  گذراند.
هم خورد. و انگليس كـه در مرحلـه اول    ضرر انقالب به در اين زمان توازن جهانى به

را جمع كرد بلكـه از تـرس گسـتر      تنها چتر حمايتى خود كرد  نه از مشروطه دفاع مى
مداخله زد. دولت عًمانى نيز بر عليه انقـالب   از چهره برگرفت و دست به انقالب، نقاب
 وارد عمل شد.

 

 (1207ـ1200مرحله سوم )از 

رهبـرى   يان مسـلح را بـه  يانجمن تبريز براى نجـات انقـالب چـاره در آن ديـد كـه فـدا      
 شاه صورت گرفت. محمدعلى ستارخان و باقرخان روانه تهران كند، كه كودتاى

هاى  كرد و اين درك درست در گو  ليبرال بينى مى كه انجمن تبريز پيشگونه  همان
 خواه اثرى نبخشيد. مشروطه

در تبريز در محله دوچى ميرهاشم رئيس انجمن اسالميه بر عليـه مشـروطه شـور     
شور  ضدانقالبى مجبور شدند از نيمه راه  كرد و ستارخان و باقرخان براى فرونشاندن

 ماه جنبش انقالبى تبريز استعداد 00تا  0187خرداد  10( از 0187خرداد  10باز گردند )
جنبش مشـروطه تحويـل داد. و    شگرفى از خود نشان داد. و رهبرانى در كاليبر جهانى به

رهبرانى چون ستارخان و باقرخان نشان  هاى مردم و ها و پايمردى اين جدا از جانفشانى
 هاى تبريز بود. و سوسيال دمكرات از رهبرى درست جنبش و در رأس همه مركز غيبى
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درك درست انجمن تبريـز و ايجـاد سـازمان مجاهـدين و نيروهـاى مسـلح فـدايى        
سـاير تهيدسـتان شـهرى و     وران و كـارگران و  دهـى كسـبه و پيشـه   توانست با سـازمان 

هـا و اشـرار    دهقانان، جنبش انقالبى در تبريز را در مقابل هجوم نيروهاى دولتى، فئودال
 دى حفظ نمايد.از نابو

عنوان آخرين تير تـركش اسـتبداد نيـز سـودى      الدوله و سپهدار از تهران به آمدن عين
 نبخشيد و دژ نفوذناپذير تبريز ناگشوده ماند.

 ، مجاهدان تبريز برقواى ميرهاشم دراسالميه و دوچى پيروز شدند.0187مهر  10در 
 ، شكستن محاصره تبريز0187مهر  00ـ 
 زاد شدن سلماس، آ0187مهر  11ـ 
 ، آزاد شدن مراغه0187آبان  15ـ 
 ، آزاد شدم مرند و خوى0187آذر  07ـ 

بهانه باز كـردن راه تبريـز اوضـاع     به 0188ارديبهشت  1اما با ورود ارتش روسيه در 
 هم خورد. نفع ضدانقالب به دگرگون شد و توازن قوا به

 

 نقاط ضعف جنبش انقالبى تبريز

اداره شـهر، تـأمين    ماه جنگ، درايت و كـاردانى خـود را در   00 انقالبيون تبريز درمدت
بهداشـت   و پرور ، رسيدگى بـه  خوراك و پوشاك مردم، استقرار امنيت، بس  آموز 

 ضعف اساسى داشتند. دوهمگانى و انيباطى آهنين درميان نيروهاى مسلح نشان دادند، اما 
ادن بخشـى از درآمـد گمـرك    . مماشات با نيروهاى امپرياليستى در تبريز و حتى د0

داد كـه آنـان درك روشـنى از     مـى  تبريز براى بازپرداخت قروض روسيه. و ايـن نشـان  
همـين جهـت تبليغـات     شـاه ندارنـد. بـه    هاى پنهانى روس و انگليس با محمـدعلى  تبانى

 امپرياليسم در داخل و خارج از كشور صورت نگرفت. افشاگرانه برعليه
تقسيم زمين بين دهقانان واقـف نبودنـد و ايـن باعـث      يت انقالب ارضى واهم . به1

 طور عمده از انقالب بركنار بمانند. گرديد كه توده دهقانان به
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 شاه از سلطنت فتح تهران و خلع محمدعلى

حركت در آورد اما در اين شهرها بر خـال  تبريـز    پايدارى تبريز، گيالن و اصفهان را به
لكه دردست مالكان و تجـار بـزرگ ليبـرال بـود     رهبرى نه در دست نيروهاى دمكرات ب

سپهدار فئودال بزرگ تنكابن و صمصام السلطنه در اصفهان از مشروطه تنها سـهم خـود   
 طلبيدند. و در پى تحقق شعارهاى انقالب، آزادى، برابرى، عدالت نبودند. مى را

ز شـاه را ا  شـوراى رهبـرى محمـدعلى    0188تير  15تهران فتح شد. و  0188تير  11
دولت موقت تشـكيل شـد. دولتـى     جايش گمارد. ساله وى را به 09سلطنت خلع و پسر 
 ها بودند. ها و ليبرال كه همگى از فئودال

و حمله سـاالرالدوله از غـرب نيـز سـودى      0111شاه در  بازگشت مجدد محمدعلى
 نبخشيد. و هر دو شكست خوردند.

 
 

 بندى مرحله سوم جمع

هـاى مـردم و    خود رسيد. و بيش از هر زمانى ديگـر تـوده   اوج انقالب در اين مرحله به
 وارد ميدان مبارزه شدند، و فداكارى كردند.

تـرين   منزلـه مهـم   يان بـه يشكل عمده مبارزه مسلحانه بود. و در اين مرحله ارتش فدا
اى  اى از دل ايـن جنـگ تـوده    شايسته پاسدار انقالب تشكيل شد. در اين مرحله رهبران

 اقرخان، و حيدرخان عمواوغلى بيرون آمدند.مًل ستارخان، ب
در اين مرحله ارتجاع در سراسر ايران جز تبريز حـاكم شـده بـود. و انجمـن تبريـز      

 عهده داشت. وظيفه مجلس شوراى ملى را به
روس و انگليس متفقا در ايران مداخله كردند. تا پيروزى انقالب را متوقف كنند. امـا  

 م پيروز شد.هاى مرد انقالب در اثر مجاهدت
ترين ضعف انقالب آشكار شد. و آن نبود ي  تشكيالت انقالبى.  در اين مرحله مهم

پـيش   آخر به و بلندمدت انقالب را تا به مدت دست بگيرد و اهدا  كوتاه كه رهبرى را به
 ها افتاد و زمينه شكست انقالب فراهم شد. دست اعيان و ليبرال ببرد. متأسفانه رهبرى به
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 1200ـ1211ارم: از فتح تهران تا انحالل مجلس سوم مرحله چه

مجلـس دوم   شكست انقالب از نخستين روز پيروزى آغاز شد. برنامه دولت سـپهدار بـه  
 سابق و استقراض خارجى نبود. ( چيزى جز تحكيم دستگاه دولت0188)آذر 

 ها بود. از سويى ديگر تركي  هيئت دولت خود گوياى تمامى واقعيت
ودال تنكابن )سپهدار( نخسـت وزيـر شـد. كسـى كـه بـراى سـركوب        ترين فئ بزرگ

 تنكابن برگشت. جنبش انقالبى تبريز رفت و دست خالى به
عالءِالدولــه وزيــر امــور خارجــه، ســردار اســعد، وزيــر جنــگ، مشــيرالدوله وزيــر  

 دادگسترى، سردار منصور وزير پست و تلگرا .
فق  دهقانان  مكراتي  بود. نهدمجلس دوم از لحاظ تركي  خود كمتر از مجلس اول 

 اى نداشتند. وران نيز در آن نماينده و كارگران بلكه پيشه
 وجود آمد. فراكسيون انقالبى و اعتدالى به 1زودى در اين مجلس  به

گيرى هرچـه بيشـتر از تـوده مـردم بـود.       يكى از خصوصيات مهم مجلس دوم كناره
شد و برخال  مجلـس اول   گرفته مى ها تصميمات مهم در جلسات محرمانه و كميسيون

 مردم حيور نداشتند.
 

 خلع سالح انقالب

جاى خود باقى مانـد. سـواران    توپ بسته بود. به بريگاد ضدانقالبى قزاق كه مجلس را به
يانى كه تحت تأثير سوسيال يسالح فدا خلع بختيارى دست نخورده ماندند. اما تصميم به

 دمكراسى بودند گرفتند.
هـايى كـه يـا سوسـيال      يان قفقازى صادر شد. همانيفرمان انحالل فدا 0188در دى 

ايرانـى مقـيم قفقـاز درانقـالب      هـاى  دمكرات بودند يا تحت تأثير سوسيال دمكرات
 شركت داشتند.
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 يك نكته

يان قفقازى، قفقازى نبودند. ايرانيانى بودند كـه بـراى كـار    ييادآورى است كه فدا الزم به
اين نام شـهرت داشـتند. ايـن تصـور      به گشتند ايران باز مى و چون بهقفقاز رفته بودند.  به

كم  انقـالب آمـده بودنـد. و حـاال ايـن       پيش نيايد كه اينان از مليتى ديگر بودند. كه به
ها را خلع سالح كند. هرچند از انقالبيون قفقـازى نيـز    دولت اين خارجى طبيعى بود كه

 شتند.در انقالب مشروطه تعداد بسيارى شركت دا
يان از دادن سالح امتناع كردند. و سپهدار سعى كرد بـا حيـور خـود در پـارك     يفدا

 ها را بفريبد. يان آنياتاب  محل تجمع فدا
شـهر و   ارتش بپيوندند يـا بـه   يان يا بهيمجلس تصميم گرفت كه فدا 0188دى  08در 

 قواى فدايى بود. معناى انحالل ديار خود باز گردند و اين به
قانون ممنوعيت حمل سالح مطـرح شـد. و در همـين سـال      0181وردين فر 09در 

دولت ايران اولتيماتوم داد و ستارخان و  به دولت روس جهت تبعيد ستارخان و باقرخان
 تهران آمدند. باقرخان به

جنگ  يان توس  دولت مستوفى خلع سالح شدند. كه كار بهيفدا 0181در چهار مراد 
 زخمى شد. زوى مسلح انقالبو جدال كشيد. و ستارخان با

 پارك اتاب  اعالم آشكار شكست انقالب بود. ۀواقع
گوميشان فرمان حكومت نظـامى   شاه به بهانه پياده شدن محمدعلى به 0111تير  17در 

 دمكراتي  ديگر محدود شد. ها و محافل صادر شد و فعاليت انجمن
يارات به او سپرده شـد. و  ايران آورده شد و تمامى اخت شوستر امريكايى به 0111در 
 داد و شوستر از ايران اخراج شد. ايران اولتيماتوم دولت روس به 0111آذر  01در 
 

 هاى ضدامپرياليستى مردم در اين مرحله حركت

 كنسولگرى روسى عليه امتياز شيالت ، حمله دهقانان بندر انزلى به0188ـ دى 
 تقراض خارجى، تظاهرات زنان در مسجد شاه عليه اس0188ـ بهمن 

هاى بيگانـه   حيور ارتش علت اعتراض به ، جشن نگرفتن نوروز به0181ـ فروردين 
 در ايران
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 ، نمايش عظيم مردم در توپخانه بر عليه مداخالت انگليس در ايران0181آبان  11ـ 
 ، خراب كردن خطوط تلگرا 0181ـ 
 ، تحريم كاالهاى روسى0181ـ 

 روز پس از اولتيماتوم روس( 8و قشون تزارى )يان ي، زدوخورد بين فدا0111ـ آذر 
 ، اولتيماتوم روس توس  مجلس0111ـ آذر 
جاى استفاده از آمادگى توده مردم و بسـي  آنـان در    ، دولت زبون به0111آذر  17ـ 

مجلس پيشنهاد كرد كه مجلـس   ا  به طبقاتى خاطر ماهيت مقابل نيروهاى امپرياليستى به
 گيرى كند. ر تام بدهد تا در مورد اولتيماتوم تصميمدولت يا كميسيون اختيا به

السـلطنه )ناصـرالمل ( كميسـيون تعيـين كـرد و       مجلس تحت فشار دولت و نايـ  
 كميسيون با اندكى تغيير اولتيماتوم روس را پذيرفت.

در همين زمان بين مردم و قشون تزارى در تبريز و رشت زدوخورد جريان داشـت.  
حركتـى در مـردم تهـران شـود پيشـنهاد       بادا اين اخبار باعـث كه م و دولت از ترس اين
منحـل شـد. و در    0111دى  1السـلطنه داد. و مجلـس دوم در    ناي  انحالل مجلس را به
 كار افتادند. دولتى براى سركوب تظاهرات مردم و باز كردن بازارها به همين روز قواى

 

 هاى مرحله چهارم ويژگى

هـايى كـه يكـى     دست اعيان و اشرا  ليبرال افتاد. دولت در اين مرحله ثمرات انقالب به
را در راه خـامو  كـردن انقـالب     بعد از ديگرى روى كار آمدند بيشترين سـعى خـود  

ها برافتادنـد و   يان مسلح منحل شدند. انجمنيكار بردند. انقالب خلع سالح شد. و فدا به
. در اين مرحله در هيئـت  بهاى حفظ نظم و امنيت پايمال شدند دمكراتي  به هاى آزادى

 سوى امپرياليسم امريكا و آلمان رشد كرد. دولت گرايش به
 

 بندى اين مرحله جمع

اى، ضــدفئودالى،  هـاى تـوده   تـرين جنـبش   عنـوان يكـى از بـزرگ    انقـالب مشـروطه بـه   
 ضدامپرياليستى اوايل قرن بيستم در خاور زمين بود.
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، بازرگانان كوچ  و دهقانان بودنـد  وران، كسبه، كارگران نيروى عمده انقالب، پيشه
 عهده گرفتند. اما رهبرى را عناصر ليبرال به

علت موفق نشدن در انهـدام   انقالب در بُعد سياسى پيروز شد. اما در بُعد اجتماعى به
 دستگاه دولتى، ارتش و ارتجاع ناموفق ماند.

يونى دهقانان مطرح كند و نيروى ميل انقالب نتوانست شعار انقالب ارضى را صريحاو
 را برانگيزاند.

شكست انقالب تنها تحت تأثير عوامل داخلى نبود توازن جهـانى قـوا و اتحـاد دول    
 0فاكتور مهمى در شكست انقالب بود. امپرياليستى روس و انگليس بر عليه انقالب نيز

 

 شاه كودتاى محمدعلى

كودتــاى هـا الزم اســت تــاري  كســروى را از   بـراى بررســى نقــش سوســيال دمكــرات 
 شاه مرور كنيم. محمدعلى

كودتـاى   شاه دسـت بـه   فرا رسيد و محمدعلى 0187شنبه دوم تيرماه  باالخره روز سه
آميز خـود   مشروطه دوره مبارزه مسالمت انقالب توپ بسته شد و لياخوفى زد. مجلس به

 كند. گونه ياد مى را پشت سرگذاشت كسروى از قهرمانان و دستگيرشدندگان و شهدا اين
 

 قهرمانان جنگ

ــوالفتح0 ــوالفتح . اب ــرادر  )اب ــا دو ب ــود كــه   زاده ب زاده از مهــاجران و ســرتيپ قــزاق ب
فشانى بسـيار كـرد. بعـدها     جان توپ بستن مجلس خواهان پيوست در روز به مشروطه به

 كميته مجازات را تشكيل داد و لرزه بر تن مرتجعين انداخت.(
 كميته مجازات پيوست( خانه بود. )بعدها به زاده: از كاركنان دفترى قزاق . منشى1
خواهـان   مشـروطه  سـال پـيش بـه    1خان پوالدى: سـرهنگ قـزاق بـود و از    . حسن1

 پيوسته بود.
 السلطان . حاج 9

                                                           
   . انقنخ مشروطه ـ احمد قاسمی0
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 خان سرابى بعدها اعدام شد.. اسماعيل5
 دست ناي  حسين كاشى كشته شد. . حامد المل  بعدها در كاشان به1
مجاهـدين گـيالن پيوسـت و بـا ميـرزا علـى محمـدخان         . سيدعبدالرزاق بعدها به7

 سرتيپ كشته شد.
 خان صوراسرافيلخان خواهرزاده جهانگير. اسداهلل8
 . شجاع لشكر خلخالى از انجمن آذربايجان بود.1
 . مسب  خان از انجمن آذربايجان بود.01
از او نـويس روسـى    ر اكرم. تيراندازى كه مامانتو ، گزار يخان وز. ميرزا صالح00
 نفر را كشت. 01بيشتر از  كند. و آن روز انگيز ياد مى عنوان تيرانداز هراس به

 

 افتخار سوسيال دمكراسى

جنـگ را تنهـا يـ     »نام داويد فريزر نوشـت:   اما سخن آخر را ي  خبرنگار انگليسى به
گرمى بيش از آنچـه كردنـد.    پشت مشت مجاهدان انجمن آذربايجان كردند. و با نداشتن

هايى كه سوگند خورده بودند مشروطه را با جـان خـود نگـه     كرد. آن دسته انستند مىنتو
 «كمتر گويم بهتر است دارند. از آنان هرچه

 

 سرانجام كودتا

. ميـرزا جهانگيرخـان   1روز آزاد شـدند.   1بهبهانى و طباطبايى دستگير و پـس از  . 0
ال دمكـرات تهـران،   عيـو سوسـي   صوراسرافيل، مل  المتكلمين، سيد جمال واعظ، سه

د. ـهيد شـا شـراهيم آقـرزا ابـاج ميـ. ح9د. ـهيد شـاضى ارداقى شـ. ق1دند. ـهيد شـش
خلخالى، على محمدخان برادر ميـرزا محمـدخان تربيـت و     زاده، سيد عبدالرحيم . تقى5

 . پسـر طباطبـايى  1سفارت انگليس پناهنـده شـدند.    سيد حسن مدير حبل المتين به
 اى پنهـان شـد.   . سيد جمال افجه8خان از تهران گريخت.  . ميرزا صالح7اروپا رفت.  به
. ممتـاز الدولـه حكـيم    01رفـت.   تبريـز  جا به باكو و از آن . سيد محمدرضا مساوات به1

. شـي  مهـدى پسـر    01. ميرزا داودخان دستگير شـد.  00سفارت فرانسه رفت.  المل  به
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. مـدير  09شـي  الـرئيس دسـتگير شـد.      . ابوالحسن ميرزا01شد.  اهلل دستگير شي  فيل
ـ ـالقدس را درانبار در چاهى انداختن روزنامه روح  ت.ـدرگذشـ  د روزـس از چنـ ـد و پ

. يحيى ميرزا كه بعـد از آزادى  01خان دستگير شد. خان خياط از ياران حيدر. حاجى05
. آقــا مجيــد 07كندرى بــود( ـايــرج اســ ت )پــدرـيار درگذشـــعلــت شــكنجه بســ بــه
. شـريف صـحا    01. آقـا علـى سـرباز دسـتگير شـد.      08تگير شد. ـرو  دسيگارفـس

. مشـهدى  10خان )مدير روزنامه ترقى( دسـتگير شـد.   محمدعلى . ميرزا11 دستگير شد.
ناصـرالمل    . شـاهزاده 11. حشـمت نظـام دسـتگير شـد.     11باقر تبريزى دستگير شـد.  

. ميرزا محمدعلى پسـر  15شد. خان معتمد ديوان دستگير اكبر . ميرزا على19دستگير شد. 
خـان  . ميـرزا داوود 17. نايـ  باقرخـان دسـتگير شـد.     11 مل  المتكلمين دستگير شد.

 تگيرـراهيم طالقانى دسـ ـي  ابـ. ش11. ميرزا بزرگ تبريزى دستگير شد. 18دستگير شد. 
خان بـرادر قاضـى   اكبر . ميرزا على10د. ـتگير شـاجى محمدتقى بنكدار دسـ. ح11د. ـش
ن ـ. ميرزا حسـ 11د. ـتگير شـدس تشارالدولهـبي  نوكر مس . على11داقى دستگير شد. ار

 القدس دستگير شد. . شي  ابراهيم پسرعموى روح19د. ـتگير شـا باالخان سردار دسـنوكر آق
 

 يك نكته

كند، تمامى داسـتان ايـن نيسـت آنـانى كـه در روز       طور كه كسروى روايت مى . همان0
شـكنجه شـدند و در انبارهـا و     اسارت باغشـاه رفتنـد و   د شدند. بهكودتا جنگيدند شهي

آوران اين روز و روزهـاى بعـد    ها نيستند. اينان نام ها و نشان ها مردند. تمامى اين نام چاه
هاى بعدى  از كسبه، فقراى شهرى، كارگران در اين معركه و معركه بودند. گمنامان بسيار

هاينـد كـه تـاري  و     توده ا در تاري  نيست. اينان همانه بودند كه هي  نام و نشانى از آن
 گذرد. سادگى از كنارشان مى نويس به تاري 
تـوپ بسـتن    ها و فرقه اجتماعيون ـ عاميون از فـرداى بـه     . نقش سوسيال دمكرات1

 شود. مجلس روشن مى
 

 روايت كسروى ها به هاى سوسيال دمكرات فعاليت

ـ  پس از سركوب مشروطه در تهران )بـه  وپ بسـتن مجلـس( و مسـل  شـدن ارتجـاع      ت
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خامو  شد. تنهـا آذربايجـان بـود كـه      هاى انقالب در سراسر ايران شاه شعله محمدعلى
 كشيد. هاى انقالب در آن شعله مى شراره

پس روشن بود كه استبداد تمام توان مالى، نظامى و لجستي  خود را براى سـركوب  
 آذربايجان انقالبى بسي  كند.

وضعى نابرابر در آذربايجان جريان يافت. اما درايت و  و ضدانقالب بهجدال انقالب 
جانفشانى مـردم آذربايجـان و در رأس    هاى تبريز و شهامت و كاردانى سوسيال دمكرات

 همه ستارخان و باقرخان فرجام نهايى اين جدال را تعيين كرد.
هـا   ل دمكراتكنيم تا نقش سوسيا ساله مرور مى 08پس روايت كسروى را در تاري  

 روشن شود.
 

 هاى تبريز تشكل

 سه حوزه بزرگ در تبريز تشكيل شده بود.
زاده، ابواليياء، تربيت، عدالت و  زاده، شريف المتين كه اعياى آن تقى . حوزه حبل0

 صرا  بودند.
را درسـت   خان عدالت با گروهـى ديگـر آن  . حوزه عدالت كه ميرزا سيدحسين1

 كرده بودند.
اصـغر   ه كه اعياءِ آن على مسيو، حاجى رسول، صـفرآقا، ميـرزا علـى   . حوزه شبنام1

 خويى و آقا محمد سلماسى بودند.
هـاى ژالتينـى    شكل شبنامه در اين حوزه پس از بحث بر سر مسائل سياسى، نتاي  به

 شد. منتشر مى
 

 كانال ارتباطى با انقالبيون روس

هـا و   بخشـعلى آقـا بيانيـه    بخشعلى آقا از كاركنان گمرك در جلفاى روس بـود. توسـ   
قفقـاز توسـ     رهبران جنبش بـه  شد. در ضمن مسافرت ايران وارد مى جزوات انقالبى به

 شد. بخشعلى آقا تدارك ديده مى
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 عامل نفوذى مركز غيبى در نزد محمدعلى ميرزا

هـاى مهـم از    محمدعلى ميرزا، وليعهد بود كه تمام راپـرت « چى باشى راپرت»صفراو  
علـت موقعيـت    مركز غيبى بود. به به گذشت. صفراو  از عناصر وابسته مىزير دست او 

 ساخت. شد. و مركز غيبى را از آن اخبار آگاه مى حساسى كه داشت از اخبار مهم مطلع مى
 

 نخستين اقدام مركز غيبى

خواهان تبريز بر سر انحـالل انجمـن تبريـز بـود.     نخستين نبرد محمدعلى ميرزا با آزادی
بنياد قـانونى  « انجمن»كه ديگر  اين اب نمايندگان، محمدعلى ميرزا با تكيه برپس از انتخ

 ندارد دستور انحالل انجمن را صادر كرد.
نشينان كه بيشتر ماليان و بازرگانان بودند بـيم كـرده فرمـانبردارى     از اين پيام انجمن

و خـونريزى  جنـگ   كه اگر كار بـه  نمودند. اما مجاهدان خرسندى ندارند و اعالم كردند
د گشت. باالخره محمـدعلى ميـرزا دسـتخطى نوشـت:     نهم برسد از ايستادگى بر نخواه

 ...«السابق برقرار بود  كمافى انجمن تبريز»
تن از مرتجعين بـزرگ تبريـز( از    1اين اقدام و بيرون كردن ميرهاشم و امام جمعه )

 اقدامات مركز غيبى بود.
 

 حركت ديگر مركز غيبى

جـاى عدليـه    بـرد. انجمـن بـه    و در نهان مركز غيبى كارها را پيش مـى  در بيرون انجمن
 رسيد. ها مى دادخواهى نشسته بود و به

شد و با دو چشم بـاز مواظـ  محمـدعلى     مركز غيبى در خانه على مسيو برگزار مى
شـود و   رميان مسجدها برچيده مـى  ميرزا بود. مركز غيبى چون ديد با پايان رسيدن ماه

شود. قرار گذاشتند كه روزهـاى جمعـه همـه     فراموشى سپرده مى طه بهصحبت از مشرو
سـه   نـاطق، و ميـرزا حسـين در    دسه تن از وعاظ شي  سليم، ميرزا جـوا  بازارها بسته و
 منبر بروند. مسجد به
كار بسيار سودمند بود و نتيجـه آن مسـلح شـدن مـردم و آمـوز  نظـامى بـود.         اين
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هـا   نـاامنى  مفاخرالدوله در بيرون شهر به زدى وهمراه سيدمحمد ي محمدعلى ميرزا به
 زد. دامن مى

انجمن رفتـه   اى از مجاهدان به آذر عده 1شنبه  كار برخاست. و روز ي  مركز غيبى به
تعطيل و پيرامـون انجمـن گـرد آمدنـد.      و از نابسامانى كارها گله كرده و فردا بازارها را

دعلى ميـرزا و گـردن نهـادن    نشـينى مجـدد محمـ    هـا عقـ    نتيجه اين جو  و خرو 
 خواست مردم بود. به

 

 ها به اين نام نقش مجاهدان قفقازى و علت ناميدن آن

 گرفت: گروه را در بر مى 9لفظ مجاهدين قفقازى اصطالحى كلى بود و عناصر مجاهد 
جـا   قفقاز رفت و آمـد داشـتند و در آن   . ايرانيانى كه به1. اتباع ايرانى ساكن قفقاز، 0
اى از  . پـاره 9تبعـه روس بودنـد.    . مسلمانان قفقازى كـه 1كار مشغول بودند.  كس  و به

قفقاز نرسيده بود. چـون همـه آنـان لبـاس واحـد       گاه به افراد آذربايجانى كه پايشان هي 
مجمـوع ايشـان    از لحاظ مجاهد بودن نشـانه ممتـازى بـود( بـه     پوشيدند )كه قفقازى مى

 ت.گش اصطالح مجاهدين قفقازى اطالق مى
هاى  كردند. كارگران كان هاى بسيارى در قفقاز كار مى باز ايرانىاز سويى ديگر از دير

 .رسيد نفر مى 01،111نفت در صابونچى و باالخان به 
اى داشتند اينـان نيـز    پيش از مشروطه چون در ميان ارمنيان و گرجيان هر كدام دسته

 با انقالبيون نيز درارتباط بودند.كردند. كه  اى درست براى نگهدارى همشهريان خود دسته
 

 گذاران آن بنيان

 اوغلى،. مشهدى محمد عمـو 9. ميرزا جعفر زنجانى، 1. سوچى ميرزا، 1. نريمان نريمانو ، 0
. مشـهدى  8. نـوراهلل خـان يكـانى،    7خان، . حاجى1 زاده سلماسى، . محمدتقى شيرين5

 رابى،ـين سـ. حس00كويى، ـر اسـ. اكب01ن تهرانى، ـ. ميرزا ابوالحس1ان، ـخ محمد على
 . مشهدى اسماعيل ميابى01يى و  . مشهدى باقرخان اروميه01

شـهرها   سـادگى پـيش نخواهـد رفـت نماينـدگانى بـه       اينان چون دانستند انقالب بـه 
خان و ديگران آمدنـد   محمد على تبريز مشهدى اسماعيل و سپس مشهدى فرستادند به مى
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تـن   معرو  شدند. چون از قفقاز آمده و رخت قفقازى بـه مجاهدان قفقازى  اينانند كه به
 بودند. خود از ايرانيان مى كردند. وگرنه مى
 

 نقش مجاهدان قفقازى

شـدند و راه را   گام مى . در هر كارى پيش1خواهان افزود. ها به دليرى آزادی . آمدن آن0
انى كار آگـاهى دادن را  ها با سخنر آن اى از . عده1رو بودند.  دادند. پيش مردم نشان مى به

پيروى از ايشان على مسيو دسته مجاهدان تبريـز را پديـد آورد. و    . به9بر عهده داشتند. 
ارشـاد احمـدبيگ   »هـاى   . روزنامـه 5دست مجاهدان افتاد.  ترجمه شد و به نظامنامه اينان

 ايـران خواننـدگان   مال نصرالدين، ميـرزا جليـل در  »و تازه حيات، هاشم بيگ و « آقايف
 نهادند. جنبش ايران بسيار ارج مى بسيار داشت و به

 

 مخالفت انجمن تبريز با گرفتن وام

ملـت و   كرور هزينه در صـدد بـود بـا تحميـل وام بـه      5/10كرور درآمد و  05دولت با 
 ورشكسته كند. را كرور در سال آن 5/1هاى مكرر و كسرى  گرفتن وام

جـه درآمـد و هزينـه را برابـر كـرد و      انجمن تبريز پاس  داد كه نخست بايـد در بود 
آشكار شد كه تنظيم بودجه جـز   جا پيش آمد. براى مجلس داستان بررسى بودجه از اين

خانـه و   با برانداختن مسيو نوز و ديگر بلژيكيان كـه اداره گمـرك، پسـتخانه و تلگـرا     
 نهند ممكن نيست. وزير ماليه ارجى نمى دست دارند و به صندوق ماليه را در

 

 رش ماه بهمن در تبريزشو

السلطنه از سوى صدر اعظم در مجلس حاضر شد و بـا معرفـى    بهمن حاجى محتشم 01
 مجلس آورد. را به وزير، نظامنامه مجلس سنا و امتيازنامه بان  ملى 8

 حاجى محتشم در معرفى كابينه دو نكته را متذكر شد:
انـد:   . وزرا دو دسـته 1و . وزرا تنها در مقابل شاه مسئول و پاسخگويند نه مجلـس  0

كـامران ميـرزا پـدر زن     امـا رسـماو   وزير جنگ است. شغلى و لقبى مًالو دبيرالدوله اسماو
 شاه وزير جنگ است. محمدعلى
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خاصـيت كـردن مجلـس و محـدود كـردن كـار مجلـس         شـاه بـى   تال  محمـدعلى 
 گذارى بدون پشتوانه عملى. گذارى بود. قانون قانون به

شاه آگاه نبـود. و نتوانسـت در ايـن دو مـورد      دا  محمدعلىدرستى از اه مجلس به
 جايى برسد. به

كـرد   شاه فكر مـى  تر آنچه را كه در پرده محمدعلى اين بود كه تبريز با نگاهى درست
جا بودنـد و از   نمايندگانى كه در آن انجمن در آمدند و با بهمن مجاهدان به 01دريافت. 

انجمـن   وران را نيـز بـه   مودند و نماينـدگان پيشـه  تحوالت تهران خبرى نداشتند، تندى ن
هـايى بـين تهـران و تبريـز      هيجان در آمدنـد. تلگـرا    شد و مردم به آوردند. بازار بسته

 بهبهانى( داشت. بينانه تهران و دو سيد )طباطبايى، و ردوبدل شد كه نشان از درك خو 
 

 گانه تبريز خواست هفت

شـاه مـدافع مشـروطه اسـت،      دو سيد كه محمدعلىها و اطمينان  در رفت و آمد تلگرا 
 مسائل دارد: ترى به درست گانه خود نشان داد كه نگاه تبريز با درخواست هفت

تجـاوز   8. وزرا از 1ملت كه ايران مشروطه تـام اسـت.    شاه به . دستخ  محمدعلى0
درهـر   .5. وزراى افتخارى ممنوع باشـد.  9 . تعيين وزير از خارجه ممنوع باشد.1نكنند. 

. مسيو نوزوپريم عزل و الورس رئـيس گمـرك تبريـز    1واليت انجمن ملى برقرار شود. 
 . ساعدالمل  حكمران تبريز عزل شود.7شود.  توقيف
 

 شاه نخستين پيروزى مردم بر محمدعلى

گانـه تبريـز    هاى هفـت  در نشستى كه نمايندگان با صدراعظم مشيرالدوله درباره خواست
نداده است. مجلس فق  جهـت وضـع    زده شد. دولت مشروطهها  داشتند آخرين حر 

دانـيم و   مشـروطه مـى   اليرب اين بود كه مـا خـود را رسـماو    قوانين است. و پاس  امين
 تواند از ما پس بگيرد مگر با خون ملت. كس نمى داريم هي  حقوقى را كه

 جنبش تبريز و پاس  صدراعظم مردم تهران را بيدار كرد و شورشى برپا شد.
هاى پست، تلگرا ، تذكره و صندوق ماليـه   اشغال اداره در تبريز مجاهدان تصميم به

 و قورخانه گرفتند اما اجازه داده نشد.
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خانـه مجتمـع بودنـد    در روزهاى بعد بازار تبريز همچنان بسته بود. مردم در تلگرا 
ـ    خانـه را از كـار   دفترهاى ماليه را مُهروموم كردند. تـذكره  ار ذخيـره را  بـاز داشـتند و انب

دست گرفتند. شي  سليم براى آرام كردن مـردم گفـت: اگـر خـدا نكـرده مقصـودمان        به
 دانيم. آن كلمه را كه مى حاصل نشد. خواهيم گفت

مسلح كردن مردم و تصر  قورخانه داشتند كـه   در روزهاى بعد مجاهدان تصميم به
جايى  كشيد. اما راه بهمشروعه را پيش  موافقت نشد محمدعلى ميرزا در مقابل مشروطه،

شـد. دسـتخطى بيـرون داد و     تر مـى  ساعت فزون نبرد. در مقابل فشار تبريز كه ساعت به
 روز پيروز شد. 1جنبش بعد از 

 

 دستاورد اين حركت

. عـزل  1هاى قانون اساسى و نوشتن دنباله آن،  . درك كاستى1. استوار شدن مشروطه، 0
. افـزون  5شاه نه تهران كه تبريز است.  حمدعلىم . درك اين نكته كه حريف9مسيو نوز، 

 شدن ارز  مجلس نزد مردم
 

 اقدامات انجمن، دادگاه استيناف و فشار براى بركنارى بلژكيان

مجلـس فرسـتاد و    علت بدرفتارى بلژكيان با كاركنان ايرانى، تلگرا  مفصلى به انجمن به
 اد و بلژكيان تحت فشار قرار گرفتند.كارگر افت نوبه خود خواستار بركنارى بلژكيان شد، كه به

رو  درتبريز اعتصاب كاركنان گمرك و پستخانه شروع شد كه با پشتيبانى انجمن روبه
اخـراج   شـد. ايـن حركـت گرچـه بـه      گرديد. و انجمن خواستار بركنارى ديگر بلژكيـان 

 رو شد. شد اما با دلجويى كاركنان توس  سران گمرك و پست روبهنبلژكيان منجر 
ها پس از تأسيس دادگـاه اول، دادگـاه دوم يـا     ها و دادخواهى علت مراجعه من بهانج

هنوز قانونى براى عدليه ننوشته شود.  استينا  را پديد آورد. و اين زمانى بود كه مجلس
 كار پيشگام بود. و انجمن در اين
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 مسلح كردن مردم توسط انجمن

شته شروع شده بـود امـا در بهـار    مسلح كردن و آموز  نظامى مردم از زمستان سال گذ
كه مجلس و دو سـيد مسـلح شـدن     حالى تر دنبال شد. در تر و همگانى سال آينده جدى

دانستند و از مسـلح شـدن مـردم ابـا داشـتند. در تبريـز ايـن         مردم را باعث اغتشا  مى
اى تبديل شد. ابتدا در بيرون شهر روزهـاى جمعـه    ي  حركت توده به حركت رفته رفته

 د در محالت و هر روز.و بع
اى را نويـد   گيرى ي  ارتش تـوده  مردم با خريد تفنگ و پوشيدن لباس نظامى شكل

راهبرى انديشمندانه مركز غيبى بود كـه   دادند. و تمامى اين حركت از درك درست و مى
 ديد كه تهران و دو سيّد باور داشتند. سير تحوالت را جز آن مى

برد.افـزار   را هوشـيارانه راه مـى   نگبهانى برخاسـته آن  هها مركز غيبى ب پس از همه اين
تواند بود. براى جلوگيرى سردستگان  دست مردم پراكنده دادن مايه هر گونه بيم جنگ به

انجام رسـانند.   بايد كه از آشوب و خونريزى جلو گيرند و كار را به كاردان و هوشيار مى
 .نهانى اين شايندگى را از خود نشان داد آن كانون

« مجاهـد »پديـد آوردن يـ  دسـته جنگجويـانى بنـام       اين كـانون )مركـز غيبـى( بـه    
بـراى پيشـبرد آن خواسـت     ها آراسـت و  كوشيد و راستى را ي  سپاهى از ميان توده مى

دستيارى سخنگويان  خود بود كه اين داستان تفنگ خريدن و مشق تيراندازى كردن را به
 ايستاد. هواخواهى نيز باز نمى و از پشتيبانى و ديگران پيش آورده بود

 

 دو نكته مهم

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

 مخالفت دو سيّد با مسلح شدن مردم

د. امـا جـز تبريـز و انـدكى در     ش ضرورت مسلح شدن مردم در همه شهرها احساس مى
را مايـه   داد. و دو سـيد آن  خرسندى نمـى  چنين كارى مجلس به»جايى نبرد.  رشت راه به
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تـن   شمردند. در تهران ابوالسادات كرباليى و معتصدالعلما رخت سپاهى بـه  اغتشا  مى
 «جايى نبرد. كردند. اما راه به دو  انداخته مشق مى تفنگ به كردند و

 

 روى مجلس و درك درست انجمن ، راستآمدن اتابك

شــاه بــراى بــر هــم زدن مشــروطه كســى را از اتابــ  بــا تجربــه وزارت در  محمــدعلى
خواسـت   ديـد. و مـى   نمـى  تـر  هاى ناصرالدين شاه و مظفرالـدين شـاه آزمـوده    حكومت

 مشروطه را با دست وى بردارد.
ــى  11و  01در  ــروردين تق ــنودى    ف ــار ناخش ــ  اظه ــدن اتاب ــا  زاده از آم ــرد ام ك

خـان و  از ميـرزا ملكـم   شاه وقعى نگذاشت. و اتاب  توانست با گـرفتن نامـه   محمدعلى
 طالبو  نمايندگان را بفريبد.

 

 نكته مهم

وجـود آمـد امـا     ترين ضعف مشروطه نبود تشكل سياسى الزم بود. مشروطه به . بزرگ0
، آرمـان عملـى   آن بـا دادن برنامـه   دهى كند. كه در سايه نتوانست حزب خود را سازمان

جنبش بدهد. رهبرانى كارآزموده بپروراند تا بتوانند مردم را هدايت كنند. و اگر تبريـز   به
خاطر جريان متشكل سوسيال دمكراسـى در مركـز    كرد به عمل مى تر از ديگر جاها پخته

 غيبى بود.
ترى از  علت حيور مركز غيبى و مجاهدين قفقازى، آگاهى عميق . در آذربايجان به1

 هـاى آن و ايسـتادگى   ى و شمردن كمىقانون اساس معناى مشروطه و قانون بود. انتقاد به
 فهمى جنبش در اين منطقه بود. براى پيشرفت آن نشانه ني 

نويسى و تلگرا   رويه، شبنامه سازى بى انجمن . كسروى از نقاط ضعف مشروطه به1
شد.  تشكلى حزبى منجر مى به منطقى خودۀ كند. اين نمايشات اگر در ادام زدن اشاره مى

 حزب سياسى منجر نشد. نمايش گذاشت كه به بيهوده نبود. بيهودگى وقتى خود را به
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 شورش ارديبهشت تبريز و درك درست انجمن

 ارديبهشت مردم خواستار تصوي  متمم قانون اساسى شدند. 7
د. و تبريز تبريز ش ارديبهشت مجلس خواستار باز گردانيدن ميرزا حسن مجتهد به 10

كشيد )ميرزا حسن از روحانيون مرتجع  در جواب تصوي  متممم قانون اساسى را پيش
 شاه بود( و طرفدار محمدعلى

كرد و بـاالخره   خواست و تبريز پافشارى مى ها ردوبدل شد. مجلس زمان مى تلگرا 
 :نشست علماء مواد ذيل را زير سفال برد درك درست انجمن تبريز خود را نشان داد.

گويد اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متسـاوى خواهنـد    كه مى 8. اصل 0
تأسـيس مـدارس    01. اصـل  1بـود.   بود. مسلم و كافر در ديه و حدود متساوى نتواننـد 

. اصـل  1مخارج دولت و تحصيل اجبارى است. تحصيل اجبارى مخالف شرع اسـت.   به
ت  ضالل و مواد ميـره بـه ديـن مبـين.     جز ك مطبوعات و كت  ممنوع به مميزى در 11

قـانون اساسـى،    بـه  . اضافه كردن يـ  اصـل  9اعالم داشتند بايد تحت نظر علماءِ باشد. 
ايجاد ي  انجمن از مجتهدترين و تأييد شرعى بودن قوانين مصوبه توس  ايـن انجمـن.   

 عنوان اصل سوم قانون اساسى به
 

 درك درست انجمن

هوادارى اتاب  برخاسته بود. جنـاحى   اشت. جناحى بهانجمن تحليل درستى از مجلس د
چمـاقى بـابى بـودن بـر بـاالى سـر، قـدرت         خواه شده بود. و جناح راديكال با شريعت

چندانى نداشت. اين بود كه با فشار از بيرون سـعى داشـت جنـاح راديكـال مجلـس را      
 اهلل جلوگيرى كند. تصوي  اصل خبرگان شي  فيل تقويت كند و از

 

 خانران انجمن و حركت رحيمترور س

خـان درگيـرى   ارديبهشت بين فرستادگان انجمن و حسين پاشاخان گماشـته رحـيم   17
 قتل و غارت مردم زد. خان دست بهخان پسر رحيمپيش آمد. راه غله بسته شد. و بيوك

 اشاره شاه بود. كه اين نه  و غارت بدون ترديد به
ت سران انجمن را ترور كند كه ايـن توطئـه   السلطنه تصميم داش از سويى ديگر اكرام
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طـر  بابـا بـاغى     براى دستگيرى او بـه  ها دستگير شدند. كه ستارخان فا  و تروريست
 السلطنه گريخت. رفت. كه اكرام

 

 طرح شعار براندازى توسط مجاهدان قفقازى

خـان،  با رو شدن توطئـه دربـار بـراى تـرور نماينـدگان انجمـن و غـارت پسـر رحـيم         
مجاهدان قبالو طرح شـده بـود    شاه زير سفال رفت و شعار براندازى كه توس  محمدعلى

همانا از روزى كه اين شـور و جنـبش برخاسـت. كسـانى از سـران      »دوباره مطرح شد: 
قفقاز آمده بودنـد چـاره كـار را برانـداختن محمـدعلى ميـرزا        كه از ويژه آنان مجاهد، به

از  لـيكن نماينـدگان انجمـن و كسـان ديگـرى     دانستند و آن فشارها براى همين بود.  مى
كـار   ترسـيدند و از ايـن   ديدند. يا خـود مـى   پيشروان جنبش زمينه براى چنان كارى نمى

 «كردند. جلوگيرى مى
 

 مسلح شدن تبريز

خـان در تبريـز و ديگـر ياغيـان در سراسـر كشـو و       مماشات دربار در سـركوب بيـوك  
كه اجازه دهنـد مـردم خـود از     يز را واداشتوقفه انجمن، نمايندگان تبر هاى بى تلگرا 

 جان و مال و ناموس خود دفاع كنند.
دفـاع از خـود پرداخـت و نتيجـه      ديرى نگذشت كه شهر در ي  بسـي  مسـلح بـه   »
 «هاى چند ماهه مركز غيبى امروز نمودار گرديد. كوشش
 

 روى تهران از تبريز دنباله

يـز، مجلـس جـانى يافـت و دسـت      هاى دربـار و بسـي  مـردم تبر    با مطرح شدن توطئه
همـايش باشـكوهى زد و    دست به يارى تبريز برخاست و خرداد تهران به 9تعرض زد.  به

 خان دستگير شد.خان عزل و رحيم نشينى شد. بيوك عق  دربار مجبور به
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 توطئه براندازى مشروطه و علت شكست آن

و قرار بود طى كودتايى  دربار از همان آغاز آمدن اتاب  نقشه سركوب انقالب را داشت
 ارديبهشت اين نقشه عملى شود. 10يا  11در 
تبريـز پسـر    تهران با نيروى قزاق مجلس را بسـته و سـران را دسـتگير كننـد. در     در
تعطيـل و سـران انجمـن را دسـتگير      تبريز رفته انجمـن را  باغ به خان با سواران قرهرحيم

 كنند. چند چيز جلو اين كار را گرفت:
همـين خـاطر در    ز پيشاپيش توس  نمايندگان خود از اين توطئه آگاه بود و به. تبري0

. برخاستن ساالرالدوله و 1دربار بود.  به برد. و مدام درحال فشار آوردن سر مى آمادگى به
د. ـاى او شـ ـه هـهم خوردن نقش هـاه و بـش رس محمدعلىـاعث تـلطنت او بـاى سـادع
 ت مجلستهران و مقاوم . جنبش همگانى1

 

 

 نشينى محمدعلى شاه دومين رودررويى و عقب

گـردن   شـاه بـاالخره ناچـار شـد بنـد بـه       تظاهرات بهارستان ادامـه داشـت و محمـدعلى   
 خان را صادر كند. خان اندازد و دستور سركوب بيوكرحيم

پايان رسيد و اين پيـروزى حاصـل    اين دومين رودرويى بود كه با پيروزى مجلس به
نـام   صوراسـرافيل و ديگـر جاهـا بـه     المتـين و  گفتارهاى روزنامـه حبـل  خيز  تبريز و 

 بود.« ومويه شهداى آذربايجان سوك»
 

 حركت گرسنگان و فقراى شهرى

ميـدان بيـاورد. در    خواهى افزوده شد و توانست زنان را نيز بـه  شور مشروطه كمى نان به
دار تبريـز و   ديـه تـوانگر و   اين روزهـا حـاجى قاسـم اردبيلـى كـه يكـى از بازرگانـان       

شور  گرسنگان و مرگ  انباردارى بدنام بود. مورد تعرض زنى قرار گرفت و منجر به به
عرصـه مبـارزه بـود،     دهنده ورود نيروهاى جديـد بـه   حركت نشان حاجى قاسم شد اين
 حركت فقراى شهرى
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 حركت راديكال انجمن تبريز بر عليه اتابك

اتابـ  كـرد و    تمـامى مصـائ  را منسـوب بـه     انجمن تبريز طى تلگرافى تند، به درستى
 هنوز در مجلس شورا نبود. كه اين درك خواستار اقدامات عاجل شد. در حالى

ايـران   مجاهدان قفقازى در فروردين ماه سعى كردند اتاب  را ترور كنند تا پـايش بـه  
 اشتباه ترور شد. خان نامى به نرسد. كه عباس

ا  رفت. مجاهدان  استقبال سيد. و جهاز شاهى بهانزلى ر فروردين كه اتاب  به 11در 
 شاه و دو سيد وقعى ننهادند. محمدعلى تلگرا  انزلى راه را بر او بستند. و به

تبليغات هواداران اتاب  در مجلس كار خود را كـرد و نماينـدگان راديكـال مجلـس     
 آمدن او تن دادند. زاده و ديگران( به )تقى
هاى او  فخم سقوط كرد و اتاب  روى كار آمد. و توطئهارديبهشت كابينه وزير ا 1در 

سـر وقـت    سويى ديگر كُـردان را بـه   شروع شد. ابتدا سعى كرد نمايندگان را بخرد. و از
السلطنه طى پيـامى بـه حـاجى     انجمن فرستاد و در درگيرى بين مجاهدان و كُردان، اقبال

كارها را بـا دسـتور    من اين ى كه قصد درگيرى با او را داشت گفت:نتوما حيدرخان امير
باعـث افشـاى توطئـه     او داد. اين تلگرا  كنم و رونوشت تلگرا  اتاب  را به اتاب  مى
 اتاب  شد.

در تهران نيز مردم طى تظاهراتى بر عليه اتاب  شوريدند. و يحيـى ميـرزا و سـليمان    
تابـ  را  انجمن خـوى طـى تلگرافـى ا    ميرزا بر عليه اتاب  سخنرانى كردند در اين ميان

بايـد ملـت را    السلطان ناميد و خواستار بركنارى او شـد. و در پايـان نوشـتند  مـى     خائن
 السلطان را از اين خاك دور كرد. ي  انقالب وجود نحس امين هيجان آورد و با به
السـلطان را از   و اگر چنانچه اين دفعه هم از همت عالى و هيجان كافى تبريـز امـين  »

 «نحس وجود او بناگزارى خواهد شد. ند. آن وقت در دفعوظيفه خود معزول نكرد
كه خواهيم ديد اين  بود. ولى چنان اين سخنان بدين بزرگى از خوى جاى شگفتى مى
قفقـاز آمـده بودنـد در خـوى بنيـاد       زمان ميرزا جعفر زنجانى با همراهـان خـود كـه از   

 ايشان است.ها از زبان  داشتند و اين نوشته استوارى براى مجاهدان برپا مى
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 عباس آقا فدايى ملت

تـرميم   گيرى نداشت. دسـت بـه   اتاب  عليرغم تظاهرات و اعتراضات مردم، انديشه كناره
مجلس كه جناحى از آن دراختيار او بود  كابينه خود زد و همچنان سعى داشت با فري 

 بناى مجلس را بركند.
هنگـام خـروج توسـ     شهريور اتاب  در مجلس كابينه خود را ترميم كـرد. امـا    10

رهبـرى ميـرزا جعفـر زنجـانى      بـه  عباس آقا ترور شد ترور اتاب  متعاق  اعالميه خوى
 دهد. ترور اتاب  نشان مى سوسيال دمكرات اعزامى از قفقاز تصميم كميته باكو را به

 

 اثرات ترور اتابك

اى هـ  شمارى است. و چنانكه خواهيم ديد اين شاهكار دل كشتن اتاب  ي  شاهكار بى»
خواهـان را در ديـده بيگانگـان    آزادی درباريان را پر از بيم و تـرس گردانـد، و جايگـاه   

راه ديگرى انداختـه و دور زرينـى بـراى     ها كارها را به واالتر ساخت، و پس از همه اين
 اى نمود. مشروطه باز كرد. عباس آقا جانبازى بسيار مردانه تاري  جنبش

گيـرى   ه رئيس مجلس كه از نزديكان اتاب  بود كنـاره الدول دنبال ترور اتاب  صنيع به
پـس از مـرگ اتابـ     »پايـان رسـيد:    بـه  اهلل نيز نشينى شي  فيل كه بست كرد. و ديگر آن

داد. و چـون او   دانسته شد كه در رفت آنان را در عبدالعظيم اتابـ  از كيسـه خـود مـى    
اى جز آن  شدند. و چارهرو  پولى نداد پيشوايان دين با سختى روبه كشته شد ديگر كسى

 تهران باز گردند. ديدند كه از كشاكش دست بردارند و به نمى
يان براى كشـتن بـدخواهان مشـروطه آمـاده     يدربار نيز كه باور داشت انجمنى از فدا
اى خـود را   است طـى نشسـت و نامـه    ها بوده شده است و عباس آقا چهل و يكمين آن

 مجلس آمدند. لروز گشايش مجلس همگى بهمهر سا 5طرفدار مشروطه اعالم كرد و 
 

 شهادت ميرزا جعفر زنجانى در نبرد خوى

خويى ديگر از باكو از سوى كميته اجتمـاعيون ـ عـاميون     1همراه  ميرزا جعفر زنجانى به
 خوى آمد. ايران به
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ميرزا جعفر در باكو نگهبان ي  كاروانسرايى بوده ولى از هوشـيارى الفبـاءِ خوانـده،    
كردند )فرقه اجتماعيون ـ عـاميون( او    اشته و اين بود چون ايرانيان حزبى برپاد سواد مى

 يكى از پيشگامان گرديد. و درسايه غيرت و كاردانى جايگاهى در ميان ديگران پيدا كرد.
هـر شـهرى فرسـتادگانى     چون كميته )كميته باكو از فرقه اجتمـاعيون ـ عـاميون( بـه    

راهى خوى شدند. و اين حركـت   تن ديگر 1د او و فرستا دهى و تبليغ مىجهت سازمان
 السلطنه بود. درست مقارن كشتار كردان اقبال

كار كرد. نخستين كـار بـزرگ او تلگـرا  و     ميرزا جعفر از همان روز ورود شروع به
تـرور او كـرد.    اتاب  و تهديـد بـه   اليحه معرو  درباره اتاب  بود كه خواستار بركنارى

جلـوگيرى از   وجـود آورد. و خـود بـه    يان گروهـى مسـلح بـه   سپس از مجاهدان و خوئ
 السلطنه كوشيد. اقبال
 

 نبرد بزرگ خوى

بخش گردانيد. ي  بخش  1ها را به  جنگ رفت. آن پس با سه توپ و چند صد سرباز به
قراضـياءالدين فرسـتاد. فرمانـدهى     توپ بـه  0آباد و ديگرى را با  توپ به سكمن 1را با 

سداهلل قراعينى و فرمانده لشكر قراضـياءالدين، پسـر  ميرهـدايت    آباد ميرا لشكر سكمن
دليـرى معـرو  بودنـد. پـس خـود ميـرزا جعفـر روانـه          پدر و پسر، بـه  بود. كه هر دو،

شـهريور كـردان از هرسـو     10كارهـا رسـيدگى كنـد.     آباد شـد تـا از نزديـ  بـه     سكمن
شـهادت رسـيد    بـه  مجاهـد  11لشگرگاه تاختند. جنگ سختى در گرفت. و نزدي  بـه   به

 دستگير شد. تعداد زيادى از كردان كشته شد. و ميرزا جعفر
السـلطنه وارد   خـوى رسـيدند. و بـا اقبـال     در اين هنگام فرستادگان انجمن تبريـز بـه  

گفتـه و البـه    چون دليرانه سخن مى مذاكره شدند. ميرزا جعفر را كه دستگير كرده بودند
 ، غيرتمند را كشته بودند.نموده نگه نداشتند. جوان كارآمد نمى
 

 نتيجه نبرد خوى

اى بود كه توس  ميـرزا جعفـر    گيرى ي  ارتش توده . اين نخستين حركت براى شكل0
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اى از  يـ  كـار غيرتمندانـه   »كسـروى   قول دهى شد. و بهشهيد بزرگ نبرد خوى سازمان
 «.ميرزا جعفر و خوئيان بود

جـاى   همين خاطر به الف بودند. به. فرستادگان انجمن تبريز با حركت مسلحانه مخ1
جهت پراكنده كردن نيروهاى مسـلح قـدم    دهى مجدد آن درادامه اين حركت و سازمان

 برداشتند و اين برخال  خواست مردم خوى بود.
توانست سكوى حركت بعـدى باشـد امـا     . لشكر قراضياءالدين هنوز برپا بود و مى1

 كردن آن دادند.پراكنده  فرستادگان انجمن تبريز دستور به
 مجاهد كشته شدند. 11كرد كشته و نزدي  به  081. در اين جنگ 9
السلطنه و حكمرانـى اسـماعيل آقـا شـكاك بـر خـوى و        . اين جنگ بآ آشتى اقبال5

تـاراج نزنـد و آنچـه غـارت      دست بـه  السلطنه تعهد كرد ديگر سلماس پايان يافت. اقبال
 كرده بود باز پس دهد.

 

 غلط مجلس و حركت درست تبريز توطئه دربار، درك

 دربار در كار توطئه بود:
اهلل و حـاجى شـي  مرتيـى     فيـل  هاى پنهانى سعداهلل و اميربهادر و شـي   . نشست0

هـاى   . نشسـت 1كردن حقوق دربار،  بهانه كم . برانگيختن مستخدمين دربار به1آشتيانى، 
اشـاره   شـاه بـه   ى. حملـه قـانونى محمـدعل   9پنهانى انجمن فتوت و سـيد علـى يـزدى،    

كنـد و   كه مجلس از حدود خـود تجـاوز مـى    سابق مجلس مبنى بر اين سعدالدوله رئيس
ـ   كـه انجمـن   كنـد. و ديگـر ايـن    كار قوه قهريه دخالت مى به . عنـوان  5 آشـوبند.  ۀهـا ماي

 711اميربهادر توس  شاه بـدون اجـازه وزيـر جنـگ و آوردن      چى باشى دادن به كشي 
نام مشـروطه   شي  محمود ورامينى از دشمنان به تادن خلعت براى. فرس1سوار به تهران، 

 سپهدار براى شور  تنكابن به . فرستادن نامه به7و 
 

 حركت درست تبريز

. دفاع مسـلحانه از مجلـس توسـ  انجمـن آذربايجانيـان )ايـن انجمـن در سـال دوم         0
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ـ عـاميون در  فرقه اجتمـاعيون    وجود آمد. كه با اوغلى بهمشروطه توس  حيدرخان عمو
 قفقاز ارتباط داشت(

عنـوان   محمـدعلى ميـرزا را بـه   « راهنمايى سـران مجاهـدان   به». تبريز طى تلگرامى 1
همه جا ابـالغ   و اين تصميم را به كه سوگند خود را شكسته از پادشاهى خلع كردند. اين

 شاه شد. ها باعث وحشت محمدعلى كردند. اين تلگرام
مجاهـد سـواره،    0111 زاده، عجالتاو ت مستطاب آقاى تقىتهران ـ حير  . از تبريز به1

تهـران و فـدا نمـودن جـان      عزيمت بـه  مسلح، مكمل با استعدادى كامل حاضر در حال
 باشند. مقدار خودشان هستند منتظر اجازه مى بى
 

 دو حركت مهم

. تهديد سـربازان آذرى توسـ  انجمـن تبريـز كـه      1شاه از سلطنت و  . خلع محمدعلى0
ايمن نخواهند بود. )تزلـزل در اركـان    هايشان در تبريز سركوب مردم، خانواده درصورت

 سركوب رژيم(
 

 شكست دربار، اشتباه مجلس

وسـاطتت روس و انگلـيس    شـاه در ايـران پيچيـد. دربـار بـه      چون آوازه خلع محمدعلى
 سلطنت وفادار باشد. به مشروطه و مجلس اى امياءِ كرد تا شاه به سوگندنامه
شـاه دلخـو     پايه محمدعلى سوگند بى ن لحظه طاليى را از دست داد و بهمجلس اي

توده را درست هدايت كند. پـس شـعار    توانست، نيروى خواست و نمى كرد مجلس نمى
 درست تبريز ناديده گرفته شد.

 

 نخستين نبرد در تبريز و نخستين شهيد

ى از تبريز( از ناي  كـاظم  ا همراه اوبا  دوچى )محله ميرهاشم )از هواداران استبداد( به
كردند و از سويى ديگـر   بود، حمايت مى كاردار روسيه سوءِقصد كرده و همدستش كه به

دستور انجمن  دى ماه به 11ناچار روز جمعه  زدند به ترور و كشتار و آشوب مى دست به
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جنگ كشيد در اين نبرد نخستين مجاهد حـاجى خليـل    جلوگيرى داده شد كار به فرمان
رفتن ترس مردم بـراى جنـگ    شهادت رسيد. دستاورد اين نبرد از بين ى بود كه بهفرشچ

 و آماده شده براى نبرد بزرگ كه در پيش بود.
 

 اعالميه مرتجعين و تكفير على مسيو

« مالعمـو »انتشار روزنامـه   اوبا  دوچى دستگير نشده بودند بعد از دو سه روز دست به
اى علـى مسـيو    بود زدند. و در نوشته و ي  مالكه پرسش و پاسخى بين ي  مرد عامى 

دانيـد مسـيو چـه     شناسيد. و نمـى  مگر شماها اين على مسيو را نمى»... را تفكير كردند: 
معناى آقاسـت. امـا آن كسـى كـه از اصـل و نسـ         لغت فرانسه مسيو به معنى دارد. در

اسـالم   زكـه ا  پرست اسـت مسـيو را مقـدم دارنـد مًـل مسـيو پـرين و غيـره و آن         خاچ
پرستى برگشته مسيو را مفخر سازند ايـن ظـاهر حـال و اسـم آن المـذه  و در       خاچ به

دارهـاى حيـرت    است. از آن جمله تعزيـه  شرح سيئات باطنى او قلم نويسندگان عاجز
سيدالشهدا را هميشه استهزا نموده و نوحه خواندن را منع و مالمت سازد. چنانكه كرات 

دسـت   عنـوان تقيـه بـه    من بعد از سفرا اسالمبول ي  روز بهمجالس مذاكره كرده كه  در
هـا نكـنم    ديگـر از ايـن غلـ     دلريش رفته رنجيدم. از آن تاري  غسل توبـه نمـودم كـه   

كارى ناميده و از اسالميت برگشته باشـد بـر    دارى آن حيرت را غل  المذهبى كه تعزيه
تـال  كـرده كـه اسـاس      قـدر  نيست. و از خباثت فطـرى آن  كُفر او دليل و برهان الزم

 السالم را پژمرده و پر شكسته نمود. دارى سيدالشهدا عليه تعزيه
 

 يك نكته

 دهد. خوبى نشان مى اين اعالميه اهميت على مسيو و سوسيال دمكراسى تبريز را به
 

 توطئه بر عليه سوسيال دمكراسى

نـدى داشـت   بازى و پليدى كمتر مان در شهريورماه حاجى سيدمحمد يزدى كه در نيرنگ
اى بر عليـه سـران جنـبش     توطئه دست به نمود. و پيش از ديگران با مشروطه دشمنى مى
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بـار دوبـاره    المتين افشاء شـده بـود و ايـن    زد. اين توطئه در تيرماه سال قبل توس  حبل
هايى با ژالتين از زبان مجاهـدين قفقـازى يـا تبريـزى      و آن چاپ آگهى صورت گرفت.

بـريم.   كار مـى  خود به ها را براى آشكار كردن دين يم و اين كوششبود. كه ما بهايى هست
ايرانيان بايد بهايى شوند وگرنه همگى كشته خواهند شد محمدعلى ميرزا نيز كسى را با 

نام برخـى از سـران آزادى در تهـران و تبريـز      هايى به«لوح» پول نزد عبدالبها فرستاده تا
 مردم آگاهى داده شود. شود و به ها در پستخانه گرفته بنويسد. و آن لوح

خواهان شـبانه كسـى را   در نيمه دوم ارديبهشت اين توطئه افشاء شد، يكى از آزادی
دنبال آن برادرزاده سـيدمحمد يـزدى    به كه در حال چسباندن اعالميه بود دستگير كرد. و

يزدى  دستور سيدمحمد ها اعترا  كردند كه به و سيّد آهنتاب خلخالى دستگير شدند. آن
 كردند. كه خلع لباس و زندانى شدند. كار را اين
 

 نفر 0تقاضاى شاه از مجلس براى دستگيرى 

 نفر از ايران شد. 8خرداد شاه خواستار دستگيرى و يا تبعيد  11
 هـاى  . ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل، مدير روزنامه صوراسرافيل از  سوسيال دمكرات0
 الـدين حكيمـى،   . سيدجمال1هاى تهران،  دمكرات از سوسيال المتكلمين، ناطق . مل 1تهران، 

 مسـاوات،  . سيدمحمدرضا شيرازى، مدير روزنامـه 9هاى تهران،  ناطق از  سوسيال دمكرات
دس و ـالقـ  امه روحـالعلما، مدير روزن لطانـ. س7خان، . ميرزا داوود1ن، ـاءِالواعظيـ. به5
 يرت و ديگران پافشارى كرد.ح صنيع به . قاضى ارداقى، كه در دادن كيفر8

 

 انجمن تبريز بعد از كودتا

شاه در تهران، جنگ انقالب و ضدانقالب در تبريـز نيـز    . همزمان با كودتاى محمدعلى0
 تبريز رسيد. شاه به پيروزى محمدعلى شروع شد. اين درگيرى تا ش  ادامه داشت تا خبر

كـاردانى خـود را نشـان     بايست در اين لحظه حساس درايـت و  انجمن ايالتى كه مى
 يكباره فرو ريخت. دهد، توس  جناح راست انجمن به

خانــه روس و ميــرزا حســين واعــظ در اجــالل الملــ  و بصيرالســلطنه در كنســول
مشروطه را از ميان برخاسـته   خانه فرانسه پناهنده شدند. اينان كار را پايان يافته و كنسول
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داده دست از ايستادگى بر نداشتند و كسانى خود راه ن دانستند. ولى مجاهدان ترس به مى
سوسـيال   1حـاجى علـى دوافـرو  و حـاجى مهـدى آقـا )هـر         از جمله على مسيو و

 دمكرات و از رهبران انجمن غيبى( ديگران رشته پشتيبانى را از دست ندادند.
شـهر   ها دسـت از جنـگ كشـيدند و دولتيـان بـه      . در اين رو روزى كه ديگر كوى1

حسين باغبـان و ديگـران كـه سـر      نام از دان قفقازى و برخى از دليران بهدرآمدند. مجاه
 اميرخيز پناهنده شدند. خواستند به دولتيان نمى فرود آوردن به

انـد گذشـته از    . از كسانى كه در آن روزهـا در نـزد سـتارخان و پشـتيبان او بـوده     1
اى و حـاجى   نجـه علينقـى گ  هاى على مسـيو، حـاجى ميـرزا    مجاهدان كه ياد كرديم، نام

 ايم. محمد باال و كربال حسين فشنگچى را شنيده
گـاه هـر كسـى     . چون در اين هنگام برگزيـدن )از راه دسـتور قـانون( نشـده و آن    9

گرديـده، نماينـدگى را پذيرفتنـد.     پذيرفته شدن را نپذيرفتى، ناچار كسانى خود خواستار
 عيويت انجمن جديد در آمدند: كسانى كه به

ان عـدالت و  ـخ ينـيدحسـ. س1ا، ـاجى مهدى آقـ. ح1حمدتقى طباطبايى، . ميرزا م0
 . ميرزا اسمعيل نوبرى9

هـا دليـرى و    شان مشهدى حاجى بود در اين جنگ . مجاهدان قفقازى كه سر دسته5
ساختند. و چون سران دولتى  نارنج  نيز مى دادند. گاهى بم  و چابكى بسيار نشان مى

 ترسيدند. د از آن بسيار مىتا آن روز بم  نديده بودن
 

 كمك كميته باكو و حزب سوسيال دمكرات روس

هاى پـيش   ايم: در اين هنگام گذشته از ديگر ايرانيان كه از سال اما در قفقاز چنانكه گفته»
خواهان تهران و گيالن گريخته و خـود را  آزادی بودند. گروهى از فراوانى در قفقاز مى به
جـا بـا همـادى    ايم ايرانيان در ايـن ايـن   از آن سوى چنانكه گفته جا رسانيده بودند. آن به

بـود و   داشتند كه پيشواشان نريمان نريمانو  مـى  نام اجتماعيون ـ عاميون مى  به )حزبى(
جنـبش   پيشـرفت دادن بـه   هـايى از باشـندگان خـود را بـراى     اين با هماد است كه دسته

اكنـون يـ  دسـته از آنـان      بود، كه هـم مشروطه به تهران و تبريز و ديگر جاها فرستاده 
 كردند. تبريز جنگ مى نام، مجاهدان قفقازى، در به
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 ارسال پول و اسلحه

كوشيد كه با دسـت   آوردند. از ي  سو با هماد مى ايشان از ي  سو پول )اعانه( گرد مى
كوشـيد كـه ديگـر بـا      برساند. و نيز مى كسانى تفنگ و فشنگ و تپانچه و بم  به تبريز

 پشتيبانى از تبريز بر انگيزد. طل  قفقاز را به خواه و شور دهاى آزادیهما
 

 آمدن انقالبيون قفقازى

هـاى روشـن و سـودمندى رسـيد. زيـرا كسـانى از        نتيجـه  هاى بـا همـاد بـه    اين كوشش
شتافتند. از آنان آيدين پاشا  يارى تبريز بودند( به خواهان قفقازى )كه جز ايرانى مىآزادی

بودنـد. و در همـان روزهـا     ايم كه از مـردم فـارس مـى    براهيم آقا را شناختهو برادر  ا
 سردستگان گرديدند. تبريز در آمدند و در اين از به

 

 هاى حزب سوسيال دمكرات روس كمك

اى بيرون داد كه از كارگران و ديگران، ي  دسـته   با هماد سوسيال دمكرات روس نوشته
باشـند و همچنـين از كسـانى كـه از      مـى  گ آزمـوده اند و جن از آنان كه سپاهيگرى كرده

يـارى تبريـز    سازى آگاهى دارند با تفنگ و فشنگ و ديگر افزارها بـه  افزارسازى و بم 
 فرستاده شوند.

 

 آمدن گرجيان

در نتيجه اين نوشته كميته تفليس صد تن كمابيش از گرجيان را آراسته و روانه گردانيد. 
گرديد. از ي  سو دانستند كه در همه جـا   گرمى مجاهدانآمدن اينان از چند راه مايه دل

شـود. و آگـاه گرديدنـد كـه در ميـان       هاى جوانمردانه آنان ارج گزارده مى اين كوشش به
تـن گرجـى هـر     011ها همدردى دارند. از ي  سو اين  گرجيان و ديگر توده روسيان و

دادنـد. گذشـته    نشان مى ها كاردانى بسيار بودند كه در جنگ يكى مرد جنگنده دليرى مى
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ايـم بمـ  در ايـن     كـه گفتـه   نسازى همراه داشتند و چنا البراتوار بم »از همه گرجيان 
 افتاد. ها بسيار كارگر مى جنگ

 تبريز تكانى در ميان مجاهدان پديد آمد. روى هم رفته از رسيدن مردان دلير به
 

 شهادت مشهدى اسماعيل ميابى

تفنـگ و فشـنگ نيـز نيـازى داشـت... و       پول و جنگجو بهتبريز در اين هنگام گذشته از 
كـرد كـه كسـانى از     يـاورى مـى   دراين باره از ي  سو با همـاد، اجتمـاعيون ـ عـاميون    
رسـانيدند، و يكـى از ايـن     تبريز مـى  باشندگان آن از جان خود گذشته از بيراهه تفنگ به

م  همـراه دو تـن ديگـر    بود كه با تعداد بسيارى از تفنگ و ب باشندگان اسماعيل ميابى
برده بـه   مرند آمد و در ميان راه با دست كسان شجاع نظام گرفتار گرديد كه به تبريز مىبه

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.

 

 هاى تبريز روزشمار جنگ

 نيروهاى دولتىتير، شروع جنگ توس   1
 تير، تاراج خانه نمايندگان تبريز در مجلس 1

 يارى نيروهاى دولتى سوار به 711خان با خان پسر رحيم آمدن بيوك
 حكومت آذربايجان الدوله دشمن مشروطه به بركنارى مخبرالسلطنه و گماردن عين

 كم  نيروهاى دولتى آمدن فوج مالير به
 بسيار خان با نيروهاىتير، آمدن رحيم 01
 تير، پادرميانى كنسول روس براى تسليم مجاهدين 11

 پناه گرفتن ستارخان و مجاهدين در محله اميرخيز
 توپ بستن محله اميرخيز تير، به 19
سـوارى سـتارخان و    اميرخيز و پيشنهاد قره تير، آمدن پاختيانو  كنسول روس به 15
 زير بيرق روس رفتن ستارخان به
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باسعلى از نزديكان ستارخان كه توس  اسبتدادنشينان محل ـ ترور ستارخان توس  ع
 دوچى فريفته شده بود.

بساط مشروطه كه برچيده شد. تمامى ايران شـد تبريـز. و تمـامى تبريـز شـد محلـه       
تـوپ و تفنـگ و سـوار و پيـاده.      اميرخيز ي  محله در برابر تمامى ارتجاع. و آن همـه 

شود زير پرچم روس در بيايد.  ارخان پيشنهاد مىست قدرى نااميدكننده بود كه به اوضاع به
هـاى فرقـه    تـاريخى سـتارخان و انجمـن غيبـى و سوسـيال دمكـرات       جـا نقـش  از اين

 شود. اجتماعيون ـ عاميون روشن مى
 هاى سفيد توس  ستارخان تير، خوابانيدن بيرق 15
 خان از شهرتير، بيرون راندن سپاه رحيم 11
 تير، شروع مجدد جنگ 11

نشـين رفتـه بودنـد، توسـ       نـزد علمـاى اسـالميه    نفر از مردمى كه به 98شدن كشته 
هاى تبريز و محـل اسـتقرار و    محله هاى دوچى )اسالميه و دوچى دو محله از چى تفنگ

 طرفداران استبداد بود(
 مرداد، شروع جنگ توس  نيروهاى دولتى 1
 ىخان براى آشتمرداد، آمدن حاجى ابراهيم صرا  از سوى رحيم 9
 مرداد، شهادت پاشابي  از مجاهدان تبريز 5
 مرداد، تشكيل مجدد انجمن تبريز 1

 ـ تشكيل كميسيون اعانه
دهـى نيروهـاى مجاهـد و برقـرارى مقـررى بـراى مجاهـدان تمـامى ايـن          ـ سازمان
 ها از اقدامات مركز غيبى است. دهىسازمان
 ى دولتىيارى نيروها مرداد، آمدن سواران جنگ آزموده شاهسون به 07

خـان   اى، علـى  خان مراغـه خان، شجاع نظام، حاجى موسىـ وارد كارزار شدن رحيم
 نفر سوار 7111خان يورشچى با هجوانى، ضرغام، نصراهلل

تـوان   ميـدان آوردن تمـامى نيروهـاى نظـامى مـى      از ميزان فشار حكومت تهران و به
 اهميت تاريخى تبريز و مقاومت مردم پى برد. به

 داره جنگ و پيروزى مجاهدينمرداد، ا 08
 عنوان فرمانده، كل آذربايجان الدوله به مرداد، آمدن عين 11
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 عنوان رئيس كل نظام آذربايجان با سپاه بسيار ـ آمدن سپهدار به
 تشكيل انجمن سعادت ايران در استانبول براى حمايت از مقاومت مردم تبريز

 تبريزحمايت فرقه اجتماعيون ـ عاميون باكو از مقاومت 
 حمايت علماى نجف از مقاومت مردم تبريز

 جاى مجلس شوراى ملى جانشين شدن انجمن تبريز به
 ـ انتشار روزنامه ملت و انجمن، ارگان انجمن تبريز

نماينـدگان سياسـى دول خارجـه كـه دادن وام      شهريور، تلگرا  انجمن تبريز به 01
 د.باز شدن مجلس اعتبار قانونى ندار شاه تا محمدعلى به

 نفر 1111ـ آمدن سپاه جرّار و خونريز ماكو با 
 شهريور، جنگ سخت تبريز با سپاه ماكو 01

 شكست حمالت نظامى و محاصره تبريز
 شهريور، جنگ قرامل  19
 شهريور، شهادت شاطر محمدحسين از سردستگان مجاهد 11
ح و اندازى مجرو شهريور، شهادت مسيو چليتو از انقالبيون گرجى كه حين بم  11
 شهادت رسيد. به

 مردم براى تسليم شدن الدوله به ـ اولتيماتوم عين
 مهرماه، شروع جنگ 0
 05111نيروى دولتـى و   11111مهرماه، جنگ رسمى دولت با ملت. در اين جنگ  1

 دولتى پايان يافت مجاهد شركت داشتند  با شكست نيروهاى
مى تـوده در سـتارخان و   ست كه درايت و كاردانى مركز غيبـى و نبـوغ نظـا   ا جااين

 شود. باقرخان متبلور مى
 ـ بازگشت سپهدار از هواخواهى دولت

 تنكابن ـ اعالم حمايت سپهدار از مقاومت تبريز و بازگشت وى به
خــان باغبــان، حســن آقــا قفقــازى، مهرمـاه، شكســت ســپاه بــاكو توســ  حسـين   7
 خانمحمدصادق خان پسر على مسيو، مدد عليخان، مشهدىحاجى
 محله دوچى براى بيرون راندن نيروهاى دولتى مهرماه، حمله مجاهدين به 01

 خان باغبان از سران نامدار مجاهدـ شهادت حسين
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 خانروز كشته شدن حسين

هـم در آميخـت.    مهر روز بس شگفتى بود. روزى كه غـم و شـادى بـه    01روز يكشنبه 
باريدند. آرى در ايـن روز  اش  از ديده  روزى كه با همه فيروزمندى ي  نيم مردم شهر

 خان آن جوان شيردل از دست رفت.بود كه حسين
ايـن شـدند    پس از گرفتن سرقله و بيرون كردن سپاه ماكو سردار و ساالر، و ساالر به

 شهر را ايمن گردانند. كه دولتيان را از دوچى بيرون رانده ي  باره مردم
جـا   بر سر قله شـتافتند كـه از آن   تن از مجاهدان 111هنوز آفتاب نزده خود ساالر با 

آينـد از آن سـوى يوزباشـى تقـى از      يارى ششكالن و دوچى الدوله به نگذارند سپاه عين
خـان قفقـازى و مشـهدى     تن از سوى پل سنگى و حـاجى  151سردستگان مجاهدان با 

خان پسر تن از راه باغميشه و حاجى 151بودند با  هر دو از دليران مى حسن قفقازى كه
ناماوران گرديده بودند بـا   ها نموده و از ى مسيو و زينل و اسداهلل كه اين دو نيز دليرىعل
 1خانه در سه دسـته بـه ششـكالن هجـوم آورنـد... تـا       هاى خود از دربند تلگرا  دسته

ها  بود تا سواران ايستادگى نتوانستند و مغازه سختى برپا مى ساعت بعد از ظهر خونريزى
گريختنـد. ايـن    سوى دوچى رفت رها كرده به شمار مى استوار به را كه از سنگرهاى بس

روى مجاهدان باز گردانيـد يوزباشـى تقـى كـه از بـاال پـيش        فيروزى راه ششكالن را به
پرداخته تا سراسر آن كوى را از دولتيان پيراستند و  پيشرفت رفت اينان نيز از پايين به مى

 پايان رسيد. غروب جنگ به د، دو ساعت بهخواهى در ميان آن افراشتنبيرق سر  آزادی
خان از خــان و مشــهدى محمــدعليخان و اســدآقااز ســوى بــازار كرباليــى حســين

كـه اينـان هـم خـود را بـه       پيشـرفت كوشـيدند.   جنگ برخاسته و بـه  سنگرهاى خود به
 ترى در گرفت. جا بسيار استوار بود و جنگ بس سختسرخاب رسانند. سنگرهاى اين

جـا خـود را    العلمـاءِ رسـانيد و در آن   اى تـا دم پـل نظـام    د در دسـته خان خوحسين
پردازد. در اين ميـان پيكـار    جنگ جا ديوارى را شكافته به كاروانسرايى در آمد تا از آن به

سختى در كار بود و يعقوب نامى از دليـران گلولـه خـورده از پـا افتـاد. مجاهـدان تـن        
خان نيفتادند. جستجوى حسين ز بس سراسيمگى بهبازگشتند و ا آلوده او را برداشته خون

را فرو گرفتـه   اين هنگام آن جوان تنها ماند، و با ي  دسته از سواران مرندى كه گرد 
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و پرداخت. ولى پس از اندكى چند گلولـه از سـر  خـورده     جنگ مى باكانه به بودند بى
 تن آفتاب ر  داد.دو ساعت پيش از فرو ريخ نجا از پا افتاد. اين پيشامد يكىماهدر

بـود. مجاهـدان چنـد هـزار تـن گـرد آمـده نـام          اى مى شامگاهان در انجمن هنگامه
يـ    خواهند بـه  پندارند گروهى مى مى راندند و چون او را زنده زبان مى خان را بهحسين

اى  دست آورند... سرانجام به آن شدند كه نامـه  باره به دوچى تازند و گمگشته خود را به
خان را از او بخواهند. اين جـوان  )از سردستگان دوچى( نويسند و حسين صغربا ناي  ا

داشـتند   او را گرامى مى ها جا براى خود باز كرده و دشمنانش هم در اين چند ماه در دل
فرسـتاد. تقيـو  و    هـا بـرايش مـى    داشـت. و پيـام   از جمله ناي  اصغر او را دوست مى

اى نوشـتند و   داشـتند نامـه   اصـغر دوسـتى مـى    نايـ   خان كه اينان نيز بامشهدى صادق
 فدايت شوم تقيو  و مشهدى صادق كاغذ شما رسيد. خيلـى »زودى پاس  باز گشت:  به

هـاى   خـان را آدم غمگين شدم. خـدا شـاهد اسـت بنـده آمـدم ديـدم كرباليـى حسـين        
خيلى افسوس خـوردم. فـورى    اند. از سر زخمدار شده است. اند و آورده نظام زده شجاع
خـان مـرده، خـدا    شور تمام كرده دفن كردم خاطرجمع باشيد. كربالى حسـين  دم مردهدا
 «شدم و خدا رحمت نمايد. شما سالمت باشيد. داند من چطور مى

ها اش  باريـدن گرفـت.    ها برخاست. ديده ها فرو نشست و ناله از اين پاس  خرو 
 تبريز پر از سوگوارى گرديد.
هـا او   بود. روزنامه گشا مى ها گره ليرى او در سختىها پيشرو، و د اين جوان در جنگ

يادگار او جنگ روز آدينه و نابود كردن  شمردند... آخرين نمونه غيرت آذربايجان مى»را 
خانه خود نرفتـه   بود كه به روز كه كشته شد چهل روز مى گويند، آن بود مى سپاه ماكو مى
ن روزها فرزندى برايش زاييـده كـه وى   سر نبرده بود و و در آ را در بستر به بود و شبى

دوسـتش داشـتند و از    همـه  بـود مـردم آن   او را نديده چشم از جهان پوشيد. بيجـا نمـى  
 نمودند. مرگش اين همه زارى مى

 پايگاه ارتجاع و استبداد 1مهر، سقوط اسالميه و دوچى،  11
ـ   شاه بـه  الدوله حاكم آذربايجان توس  محمدعلى مهر، عزل عين 11 اتوانى در خـاطر ن

 سركوب مردم
ـ فرستادن بم  براى شجاع نظام توس  حيـدرخان و كشـته شـدن شـجاع نظـام از      

 سران اشرار
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 آبان، آزاد شدن سلماس 11
ـ آزاد شدن مرند توس  سردار فرج آقا زنوزى كه از قفقاز آمده بود و ميان مجاهدان 

 آور شده بود. نام
 كميته باكو خان ازـ آزاد شدن خوى توس  ميرزا نوراهلل

 خان قفقازى سركردگى حاجى ـ دى ماه، جنگ سپاه صمدخان با مجاهدان به
 مجاهدين دى، حمله صمدخان و حاجى احتشام به 07

خان سـپاه )رضـا   91111الدولـه بـا    خان و عـين ـ محاصره دوباره تبريز توس  صمد
 كننده تبريز بود( در ميان فوج محاصره سوادكوهی، رضاشاه بعدی

 تبريز خان از كميته داشناكسيون از قفقاز بهوهاى كرىآمدن نير
 گيرى شور  در گيالن ـ شكل
 گيرى شور  در اصفهان ـ شكل

 اهلل از مشروطه ليـ اعالم انزجار شي  ف
 شاه ماهه براى بازگشايى مجلس توس  محمدعلى 5ماهه و  1ـ زيرپا گذاشتن تعهد 

 ـ برپايى مجلس كبرا در دربار
 هللا ـ ترور شي  فيل

 شاه محمدعلى ـ مخالفت انجمن تبريز با وام خارجى به
 ـ برپايى شهربانى و شهردارى، عدليه، بيمارستان، كميسيون جنگى در تبريز

 ـ تشكيل كميسيون اعانه توس  انجمن تبريز
 روزنامه توس  انجمن، ناله ملت، انجمن و مساوات 1انتشار 

 ـ انتظام كارها در مرند توس  حيدرخان
 آغاز جنگ صمدخان دى، 19
 خانبهمن، بستن راه توس  رحيم 01
 خان، جنگ براى باز كردن راه با رحيم1/01
 ، محمدعلى ميرزا ارشدالدوله )داماد ناصرالدين شاه( فرمانده لشكر تبريز شد1/01

 الدوله، ارشدالدوله. ـ شروع جنگ در سه جبهه صمدخان، شجاع
 ـ شكست نيروهاى دولتى

 شهر با توپخانه شدالدوله بهاسفند، حمله ار 7
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 شهر اسفند، حمله مجدد ارشدالدوله به 8
 سـركردگى  الدوله ي  دسته قزاق را با ي  مسلسل شصت تيـر بـه   در اين حمله عين

 قرامل  فرستاد. رضاخان سوادكوهى )رضاشاه بعدى( به
 ترين جنگ تبريز، صمدخان وارد شهر شد. اسفند، بزرگ 09

 ها پيروزى نهايى آنـ شكست اوليه مجاهدان و 
 ـ شكست نيروهاى دولتى و محاصره مجدد تبريز

 انجمن براى آموز  نظامى اسفند، روى آوردن مردم به 08
 دست نيروهاى دولتى اسفند، افتادن جُلفا به 15

 ـ حيدرخان در خوى براى انتظام امور
 رهبرى حيدرخان ـ جنگ با كردان و ماكوئيان به
 دن آن در ميانه شهر كردان توس  حيدرخانـ ساخت بم  متحرك و فرستا

 رهبرى حيدرخان اسفند، جنگ بزرگ، ماكوئيان به 08
 داغ براى شكستن محاصره تبريز ، جنگ بزرگ سارى0188فروردين  9

 داغ ـ پيروزى مجاهدان و فتح سنگرهاى سارى
 ـ ادامه محاصره تبريز و يونجه خوردن گرسنگان

 فروردين، جنگ آناخواتون 15
 خان براى گرفتن شهر حمله كرد و شكست خورد.ـ صمد
فروردين، جنگ غازان اين جنگ با ميانجيگرى كنسـول روس و انگلـيس پايـان     11

 شهادت رسيد. مدرسه امريكايى تبريز به يافت در اين جنگ باسكرويل امريكايى، مدرس
 

 مرگ باسكرويل و سخنرانى سدراك

ست كه بـرآن  ا ا افسرده گردانيده بود. اينتبريزيان سخت افتاده همه ر مرگ باسكرويل به
كـار پرداختنـد. و    اين شنبه به روز سه خاك سپارند. ا  را با شكوه بسيارى به شدند جنازه

را انجام دادند. سراسر راه، از شهر تا گورستان  آسودگى آن بود به چون جنگى درميان نمى
اى وارونه ايستاده بودنـد.  ه مجاهدان اين سوى و آن سو صف كشيده با تفنگ يانيامريكا

گفتارهـايى رانـده شـد و     رشـته  جا ي  يان رسيد در آنيگورستان امريكا و چون جنازه به
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گفتـار پرداختنـد بـارون سـدراك از      شور و خرو  سترگى برخاست از كسـانى كـه بـه   
گمان شدم كه مشـروطه ايـران    من اكنون بى»گفت:  بود و چنين خواهان ارمنى مىآزادی

 «.گناه در راه آن ريخته گرديد رفت زيرا خون پاك اين اين جوان بى پيش خواهد
اين بارون سدراك از نخست با مجاهدان همپاى و بـا گفتارهـاى پرشـور و مغـزدار     

در روزهـاى آخـر كـه گرسـنگى      كرد. اين جمله هم از اوست كـه  آنان يارى مى خود به
بيشـتر رخسـارهاى پريشـان و     آمدنـد.  تبريز را فرا گرفته بود و مردم در يكجا گـرد مـى  

مـردم  »سدراك در سربازخانه گفتار خود را با اين جمله آغاز كرد:  بود. بارون پژمرده مى
 «.ايد ولى آزاديد گرسنه
 

 سدراك كه بود

هـاى   هاى حوزه تئوري  تبريز است. كه در بحـث  سدراك از نخستين سوسيال دمكرات
مرحلـه   معتقـد بـود كـه ايـران بـه      و ها شركت فعالى داشـت.  نخستين سوسيال دمكرات

ها بايد كـار دمكراتيـ  بكننـد. و كـار      دارى پا نگذاشته است و سوسيال دمكرات سرمايه
 پرچم مستقل عملى است ذهنى. سوسياليستى در زير

بهانه باز كردن راه و جلفا و شكستن  ايران به ، آمدن سپاه روس به0188ارديبهشت  1
 محاصره تبريز

 شاه محمدعلى يز بهـ پيام انجمن تبر
 شاه ـ پذيرفتن مشروطه توس  محمدعلى

 

 هاى تبريز قهرمانان جنگ

. حيـدرخان  9. على مسيو، سوسيال دمكرات، انجمن غيبـى،  1. باقرخان، 1. ستارخان، 0
 . حاجى علـى درافروشـى، سوسـيال دمكـرات،    5 عمواوغلى، سوسيال دمكرات، انجمن غيبى،

 . حـاجى ميـرزا  7سوسيال دمكرات، انجمـن غيبـى،    خان باغبان،. حسين1انجمن غيبى، 
. مشهدى حسـن قفقـازى، سوسـيال    8اى، سوسيال دمكرات، انجمن غيبى،  علينقى گنجه

. ابراهيم آقا، 01سوسيال دمكرات، كميته باكو،  خان،. ميرزا نوراهلل1دمكرات، كميته باكو، 
 ات، كميته باكو،رـيال دمكـوسـ. فرج آقا زنوزى، س00و، رات، كميته باكـيال دمكـوسـس
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. ميـرزا جعفـر زنجـانى، سوسـيال     01. مسيو چليتو، سوسيال دمكرات، كميتـه بـاكو،   01
خان  . حاجى05دمكرات، كميته باكو،  . اسماعيل ميابى، سوسيال09دمكرات، كميته باكو، 

نگچى، ـين فشـرباليى حسـ. ك01يال دمكرات، انجمن غيبى، ـوسـيو، سـلى مسـر عـپس
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 بندى تاريخ كسروى جمع

مرور اثـر گرانقـدر كسـروى بـراى بررسـى نقـش غيرقابـل انكـار سوسـيال دمكراسـى           
ركـز غيبـى و   داهيانـه م  ماهه تبريز بـود. مقـاومتى كـه در سـايه رهبـرى      00درمقاومت 
شائبه فرقه اجتماعيون ـ عاميون )كميته باكو( توانسـت، تمـامى اسـتبداد را      هاى بى كم 

معنـاى   نشينى كند. و اين به عق  دربُعد نظامى، سياسى، وايدئولوژي  سركوب و وادار به
 بديل ستارخان و باقرخان سمبل دالورى خلق نيست. انكار نقش بى

نبرد بزرگى نيست كه دوشادو  سردار و سـاالر  روايت كسروى در هي  جنگ و  به
اجتمـاعيون ـ عـاميون جانفشـانى      ملى، اعياءِ مركز غيبى و اعياءِ كميته بـاكو از فرقـه  
رود و جـاى   پيش مـى  ها است كه به نكنند. و تمامى اين نبردها با درايت و جانفشانى آن

 كنند. لجستي  نبردهايى چنين سهمناك را پر مى خالى مهمات و
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دهـى و رهبـرى   داليل و اسناد روشن تاريخى، هدايت، سازمان ون ش  با اتكاءِ بهبد
اعياءِ كميته باكو بود. اما متأسفانه ايـن   نظير مركز غيبى و ارتش توده از شاهكارهاى بى

 فراموشى سپرده شده است. شده است يا به رنگ بعد از مشروطه كمهاى  نقش در روايت
 

 ز انقالب مشروطهدو تحليل سوسيال دمكراسى ا

كارل كائوتسـكى پـس    اى به هاى تبريز طى نامه ( سوسيال دمكرات0187) 0118در سال 
دمكراتيـ  خـود در تبريـز و تـروي  اصـول       تشكل سوسـيال  از شرح كوتاهى راجع به

ماركسيسم و تـدوين برنامـه از كائوتسـكى، كـه درآن زمـان از رهبـران نامـدار جنـبش         
 ها را برسر چگونگى شركت يا شركت نكردن درانقالب يارى نخواهند آ مى كمونيستى بود،

 مشروطه به دو تحليل رسيده بودند. هاى تبريز در مورد انقالب رساند. سوسيال دمكرات
 

 تحليل نخست

چون انقالب حركتى است بر عليه سرمايه خارجى و سرمايه خارجى تنها عـاملى اسـت   
شـور كمـ  كنـد، پـس داراى ميـمون      ك بندى اقتصادى انكشا  صورت تواند به كه مى

 مترقى نيست.
 

 تحليل دوم

هايى كه توس  اربابـان   توده مشروطه جنبشى است بر عليه نظام فئودالى و متعلق است به
 است مترقى. شوند، پس جنبشى دار استًمار مى زمين

از سويى ديگر جنبشى است بورژوايى كه بورژوازى بزرگ و خـرده بـورژوازى بـر    
هـاى   مـالكينى كـه از طريـق قحطـى     انـد. برعليـه   بزرگ ارضى سازمان دادهعليه مالكين 

 كنند. دارند و از انكشا  تجارت جلوگيرى مى ساختگى، مردم را در فقر نگه مى
هـاى قهقرايـى    براساس اين تحليل هرچند جنبش درمرحله نخستين حـاوى گـرايش  

پاى تحـول جنـبش    پابهگونه گرايشات شود اما اين است كه از عناصر ارتجاعى ناشى مى
 قرار زير بود: هاى تبريز از كائوتسكى به هاى سوسيال دمكرات ميان خواهند رفت. سفال از
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. شـركت  1. آيا قهقرايـى اسـت.   1. نظر شما درباره خصلت انقالب ايران چيست؟ 0
. شركت سوسيال 9تواند باشد.  نوع مى ها در ي  جنبش انقالبى از چه سوسيال دمكرات

 تواند باشد. در ي  جنبش قهقرايى از چه نوع مى ها دمكرات
 

 پاسخ كائوتسكى

دهـد و   روشنى ماهيت بورژوا ـ دمكراتي  انقالب مشروطه را تشخيص مى  كائوتسكى به
تنهـا از انكشـا  اقتصـادى جلـوگيرى      نـه  نويسد. كه مبارزه بر عليه سرمايه خـارجى  مى
خواهند يافت. مـازاد ارز  اضـافى   كند، بلكه بازار داخلى و سرمايه بومى انكشا   نمى

دارى در ايـران خواهـد شـد. پـس      باقى خواهند ماند و باعث رشد سـرمايه  داخل كشور
كننـد. بـا گرايشـات     ها اين است كه فعاالنه در جنـبش شـركت   وظيفه سوسيال دمكرات

 ارتجاعى مبارزه كنند و انقالب را تعميق ببخشند.
 

 كارل كائوتسكى نامه به

 0118ه ژوئي 01تبريز 
 شهروند گرامى
خـود اجـازه    صالحيت عميق شما در علوم اقتصـادى و اجتمـاعى، مـا بـه     با توجه به

ها براى ما  كه حل آن آن طرح كنيم، و با توجه به دهيم ضمن اين نامه سفاالتى را چند مى
 ها جواب بدهيد. آن فوريت به حائز اهميت است از شما بخواهيم به

تازگى با شركت جمعى از روشنفكران اين شـهر   بريز بههاى ت گروه سوسيال دمكرات
جـا باعـث اطالـه    موج  تشكيل اين گروه شد در ايـن  تشكيل شده است. ذكر عللى كه

بدين بسنده  جاكالم خواهد شد. در آتيه نزديكى به اين مطل  خواهيم پرداخت. در اين
صـول ماركسيسـم )و   كنيم كه گروه از آغاز پيدايش خود اَهّم خود را صر  تـروي  ا  مى
 المللى( كرده است. دمكراسى بين تر، سوسيال عبارت دقيق به

گروه تا كنون طـرح برنامـه عملـى خـود را تـدوين كـرده بـود. لكـن رويـدادهاى          
ميرزا عليه مشروطه( وى را برآن داشت تـا   پرسروصداى اخير ايران )كودتاى محمدعلى
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تجديـدنظر   منظور ت مجمع عمومى بهصور در ماه سپتامبر آينده نشست بعدى خود را به
 هاى دمكراتي  ايران فرا خواند. درطرح برنامه عملى و بحث برسر شركت فعاالنه در جنبش

وجـود نيامـده داسـت،     دارى بـه  كه در ايران هنوز صنايع سرمايه آن اگرچه با توجه به
كنـد، وجـود    كلمه(، كه گروه ما بتواند بـر آن تكيـه   معنى اروپايى پرولتارياى صنعتى )به

چـارچوب   توانـد از  انـد كـه گـروه مـى     درستى بر اين عقيده ندارد، لكن برخى از رفقا به
تواند، بلكه بايـد در ضـمن    تنها مى فعاليت منفعل )پروپاگاند = تروي ( خارج شده، و نه

پوشـى از   پيشرفت اقتصادى و اجتماعى كشور، بـدون چشـم   نفع دمكراسى و كوشش به
اسـت كـه يـ  نفـر      ها شركت جويد. اين طبيعـى  االنه در جنبشاصول اساسى خود، فع
عـالوه دمكـرات،    تنها فرديست سوسياليسـت بلكـه بـه    جا كه نه سوسيال دمكرات، از آن
تواند در ي  جنبش دمكراتيـ  بيكـار بنشـيند. از     هست، نمى ها نيز پيگيرترين دمكرات

اگرچه برخى از رفقا  د،روست كه گروه اصل شركت در جنبش را مورد قبول قرار دا اين
هـي  وجـه مطلـق نبـوده، نسـبى و       ها بـه  از دفاع از اين نظريه خوددارى كنند. امتناع آن

شود كه ماهيت انقـالب ايـران در نظـر     جا ناشى مىتلقى آنان از اين مشروط است. طرز
هاى كشور ما دو نقطه نظـر   جنبش نمايد. شايد بدانيد كه برسر خصلت آميز مى آنان ابهام

 گونه ميمون مترقـى نيسـت.   وجود دارد. موافق نقطه نظر اول. انقالب ايران داراى هي 
متفكرين اين دسته مدعى هستند كه جنبش عليه سرمايه خارجى، يعنى تنهـا عـاملى كـه    

بندى( اقتصـادى كشـور كمـ  كنـد، متوجـه اسـت.        )صورت انكشا  صور تواند به مى
 پا كنند. سد به بر سر راه تمدن اروپايى تر، هد  جنبش اين است كه عبارت ساده به

دارند كه جنبش مترقى است. زيرا عليـه نظـام    نظر دوم اظهار مى ليكن، هواداران نقطه
دسـت اربابـان    هـايى كـه بـه    تـوده  است متعلق بـه  فئودالى متوجه است، زيرا كه جنبشى

 شوند. استًمار مى (Land-Lord)دار )الند لوردها(  زمين
بزرگ و خرده )نه صنعتى بل تجارى( عليه مالكين بـزرگ ارضـى   جنبش بورژوازى 

خـويش و غيـره اهـالى را در فقـر نگـه داشـته، از        است كه از طريق قحطـى سـاختگى  
 افزاينـد كـه هرچنـد جنـبش     كننـد. اينـان همچنـين مـى     انكشا  تجارت جلوگيرى مـى 

ى ناشـى  هاى قهقرايى است، كه از عناصر ارتجـاع  درمرحله نخستين خود حاوى گرايش
پاى تحول جنبش از ميـان   ا ، پابه پرستانه ميمون خيال گونه تمايالت با شود، اما اين مى

كنند كـه بـا وجـود     مى خواهند رفت. ايشان در دفاع از نظر خود اين واقعيت را گوشزد
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هاى اروپايى طى سـال ماليـاتى    اصطالح مبارزه عليه سرمايه خارجى، واردات فرآورده به
ها دوران شـكوفايى   كه جنبش الى كه ايران داراى مجلس بود، و هنگامىس يعنى 0111ـ7

 كردند، افزايش يافته است. خود را طى مى
ضمن ارائه خالصه اين دو نقطه نظرها مطمئن هستيم كه درعـين حـال شـما تـا آن     

داريد تا بتوانيد نظر شخصـى خودتـان را دربـاره     حدى در جريان واقعيت كشور ما قرار
تكميـل   ب ايران بنويسيد. آنچه معلومـات تـاريخى شـما را در ايـن زمينـه     خصلت انقال

اى كتـ  آلمـانى و    خواهد كرد عبارتست از اطالعات )مندرجـه( در مطبوعـات و پـاره   
هـاى   اقتصادى و اجتماعى ايران. امـا هرگـاه شـما داده    تحقيقات انجام شده درباره وضع

كه همـه نـوع    ايم نداشته باشيد ما آماده الزم براى فرموله كردن نظرات خود را در اختيار
صورت  توانيم كرد در اختيارتان بگذاريم. در اين آورى مى جا جمعاطالعات را كه در اين
شـما بـاز    را پـر كـرده فـورا بـه     پرسشنامه ارسال داريد تا ما آن كافيست كه شما براى ما
سپاسگزار خواهيم بود كه  رهاى الزم را در اختيار داريد بسيا كه داده گردانيم. در صورتى

مسائل نظرى و عملى است جواب دهيـد. ايـن مسـائل بايـد      سفاالت زير كه مربوط به به
هـاى شـما خواهنـد توانسـت اخـذ       آينده ما مورد بحث قرار گيرنـد و جـواب   درمجمع

 تصميمات ما را بسى تسهيل كنند.
 ايى است! )توضيح(. نظر شما درباره خصلت انقالب ايران چيست؟ )توضيح( آيا قهقر0
ها در ي  جنبش كامالو دمكراتي ، پيشـرو و مترقـى يـا     . شركت سوسيال دمكرات1

تواند باشد؟ )توضيح( بديهى است كه اين شـركت   مى دري  جنبش قهقرايى از چه نوع
 اصول ما خدشه وارد سازد. جستن نبايد به

 اريد.نشانى زير ارسال د فرانسه نوشته به توانيد پاس  خود را به مى
توانيم براى همه مسـائل مـورد    افزون بر اين ما خرسند خواهيم شد بدانيم كه آيا مى

مـا دريـغ    هاى ما از كم  به داريم كه تئوريسين شما رجوع كنيم. ما اطمينان مان به عالقه
 نخواهند ورزيد.

 ريانگآ. چلن

 



 فرقه اجتماعیون ـ عامیون          082

 

 پاسخ كارل كائوتسكى

 ، فرانسه0118اول اوت 
 رفيق گرامى

كنم. اين تـأخير ناشـى از كمبـود     ام طل  پوز  مى نامه شما پاس  نگفته از اين كه به
من براى نامه شما اهميت قائلم لكن مـن زيـاد    عالقه از جان  من نيست. بل، برعكس،

 دستم رسيد. ام و نامه شما دير به در مسافرت
كه در حركت هسـتم   براى من ميسر نيست جواب كامل نامه شما بدهم زيرا در حالى

خـود را در چنـد سـطر محـدود سـازم، در رابطـه        ك الزم را در اختيار ندارم. بايدمدار
نيروهـا و   شناسم و در آن ناگهـان  سفال شما، مشكل بتوان وضع كشورى را كه كم مى به

اند و تـا لحظـه تظاهرشـان در كشـور خـويش نيـز        اقشار )اجتماعى( نوينى ظاهر گشته
روزى ديگر نوسانات شـديدى ر    از روزى به در آن ناشناخته مانده بودند )كشورى( كه

 دهد داورى كنم. مى
هاى ايرانى وظيفه دارنـد   توان گفت كه سوسياليست نظرم با راحتى وجدان مى لكن به

هـاى سـاده در ميـان     ها چون دمكرات سوسياليست در جنبش دمكراتي  شركت جويند.
آنـان مبـارزه    د لكن نـزد جوين هاى بورژوا و خرده بورژوا در مبارزه شركت مى دمكرات

داننـد پيـروزى دمكراسـى پايـان      اى طبقاتى است: اينـان مـى   براى دمكراسى، ي  مبارزه
اى نو و ناشناخته خواهد بـود كـه در سيسـتم     آغاز مبارزه مبارزه سياسى نخواهد بود. بل

تمـام طبقـات    ناميسر بود. در ي  جنبش دمكراتي  كه مـورد حمايـت   استبدادى تقريباو
كنند كه برخـى از اقشـار    هاى ارتجاعى تظاهر مى كشور است. همواره گرايش زحمتكش

بورژوايى عامل آن هسـتند ولـى ايـن دال بـر بيـرون مانـدن از        كوچ  دهقانى و خرده
در جنـبش   هـا  مبارزه نيست. بل دليلى است بر )لـزوم( كـار كـردن عليـه ايـن گـرايش      

كـه   در آلمـان هنگـامى   0898 دمكراتي . اين همان تاكتيكى است كـه مـاركس در سـال   
 كار بست. حزب پرولترى محكم وجود نداشت به ترين موقعيت ايجاد كوچ 

برخورد خصمانه با سرمايه خارجى ضرورتا ماهيتى ارتجاعى ندارد. تأسـيس صـنايع   
قدر اهميت دارد كـه بـراى سـاير كشـورها.      روشنى همان به آهن براى ايران سنگين و راه

اگر توس  سـرمايه   دارى گام نهاده است و ممكن است كه ه سرمايهرا لكن ايران ديگر به
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تر پيش برود. در ايـران ايـن سـرمايه تنهـا      خارجى استًمار نشود بتواند از اين راه سريع
شكل سرمايه  كند بل همچنين وقتى تا حدود زيادى به تظاهر نمى شكل سرمايه صنعتى به

هـاى   طريق ماليات بهره بدهى انان كه ازربايى، بديهى شكل ـ تمام ملت ـ و )حتى( دهق  
شـود، و توانـايى    شوند. بدين سان، دهقان فقير مـى  پردازند ـ استًمار مى   حكومت را مى

نخواهد داشت كه محصوالت صنعتى را بخرد. بـدين دليـل اسـت كـه در ايـران،       رااين
پـيش  انكشا  بـازار داخلـى كـه نخسـتين      دارى خارجى مانع از همانند روسيه، سرمايه

 گردد. نشان انكشا  صنعتى است مى
كه استًمار ايران توس  سرمايه خارجى قطع گـردد بـازار داخلـى و سـرمايه      هنگامى

ماند. براى  ارز  اضافى در داخل كشور باقى مى بومى انكشا  خواهند يافت زيرا مازاد
بـل  سياسـى،   هـاى  آزادى تنهـا بـه   كه جنبش پرولترى انكشا  بيابـد، دمكراسـى، نـه    اين

استقالل كشور از نفوذ خارجى ـ چـه اقتصـادى و چـه سياسـى ـ نيـاز دارد.         همچنين به
هاى خود واژگون سازند.  دارى را در سرزمين كوشند سرمايه مى هاى خاور زمين كه خلق
همچنـين بـراى سوسيالسـيم     كنند. بل، تنها براى سوسياليسم در كشور خود مبارزه مى نه

كنند و نيروى بيشترى  دارى اروپا را تيعيف مى ن وسيله سرمايهنزد مادر اروپا. اينان بدي
 بخشند. پرولتارياى اروپا مى به

هـاى   ( روسيه موفق شده بود. و اگر از پرداخت بهـره بـدهى  0115اگر مًالو انقالب )
امرى انقالب فرانسه را موج  شده بود. اگـر هنـد    حكومتى سرباز زده شده بود. چنين

تحصـيل كننـد.    ندازه كافى نيرومند بودند تا بتواننـد اسـتقالل خـود را   ا بريتانيا و مصر به
ساخت، و در نتيجه تيادهاى بـين   سرمايه انگليس وارد مى چنين امرى ضربه محكمى به

گرديد. ايـران و تركيـه كـه در مبـارزه بـراى       پرولتاريا انگليس تشديد مى دارى و سرمايه
 كنند. مى هان مبارزهاند، براى آزادى پرولتارياى ج رهايى خويش

محـض   رفيق گرامى، اميدوارم كه تحرير اين سطور كوتاه مورد رضايت شما باشد. به
 دهد وضع ايران را عميقا مطالعه خواهم كرد. بازگشت به برلين، اگر وقتم اجازه

هـا و   هرحال براى ما مهم است كه درباره جنبش انقالبى ايـران، علـل آن، گـرايش    به
 اطالع كنيم. كنند كس  حمايت مىطبقاتى كه از آن 

اى كـه در سراسـر    روزنامه« نويه تسايت»من با اشتياق مقاله شما را در اين زمينه در 
تـر   نظر ماركسيستى شـما مقالـه شـما، غنـى     نقطه شود انتشار خواهم داد. جهان پخش مى
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كـرات  دم تر از آن ببينيم كه ي  ما اجازه خواهد داد مسائل را روشن خواهد ساخت و به
 توانست ميسر سازد. عادى مى

دسـت   برد ايـن سـطور بـه    سر مى كه كشور شما در )حالت( انقالبى به اميدوارم با اين
 كنم. موفقيت شما و رفقايتان را آرزو مى فشارم و شما برسد. دست شما را مى

 هاى رفيقانه با سالم
 ك. كائوتسكى

 

 هاى تبريز نشست مهم سوسيال دمكرات

نفـر برگـزار شـد.     11اى با حيور  ( در شهر تبريز جلسه0118اكتبر  01) 0187در سال 
موافـق و دو رأى مخـالف    رأى 18ديدگاه مطـرح شـد كـه ديـدگاه اول بـا       1جا  در آن

 تصوي  شد.
 

 ديدگاه نخست

مرحلـه توليـد    ير چلنگريان و واسو خاچاطوريان حاملين اين نظريه بودند  ايران بهوآرشا
وفاكتورهاى بزرگ ايجـاد شـده اسـت.    نما است. توليد صنعتى دردارى وارد شده  سرمايه

هـا بايـد كـار سوسياليسـتى      گيرى است. پس  سوسيال دمكـرات  پرولتاريا در حال شكل
 هاى كارگران و روشنفكران فعال. دهى تودهتروي  و سازمان كنند، با تبليغ و

 

 ديدگاه دوم

هاى تبريز بودنـد: ايـن    دمكرات پشت اين ديدگاه سدراك دوم و ورام دو تن از سوسيال
وفـاكتورى قـرار نـدارد. و تـازه پـا      نما ديدگاه معتقد بود كه ايران هنوز در مرحله توليـد 

 گذارد. دارى مى مرحله سرمايه به
 هـاى سوسياليسـتى   اى براى فعاليت وجود نيامده است. پس زمينه پرولتارياى مدرن هنوز به
را از عناصـر   دمكراتيـ  شـركت كننـد و آن    ها بايد درمبـارزات  نيست سوسيال دمكرات

 دهى كرده و تعميق ببخشند.ها را سازمان ارتجاعى پاك كنند. و سعى كنند اين فعاليت
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جلسه، بـا دو نامـه ديگـر بـراى پلخـانف )از رهبـران نخسـتين جنـبش          اين صورت
هـاى ايرانـى درتمـاس بـود      دمكـرات  با سوسيال 0115كمونيستى درروسيه( كه از سال 

هاى تبريز مخالفت خودشان را با نظر كائوتسكى  تادند. دراين نامه سوسيال دمكراتفرس
 دارند. هاى دمكراتي  بود اعالم مى ها در جنبش شركت سوسيال ـ دمكرات كه موافق
 

 يك نكته تاريخى

تبـع   آنچه مسلم است اين حقيقت بود كه ايران در آن مقطع ي  كشور صنعتى نبود و به
 سوسياليستى بود. تارياى مدرن و متشكل براى كارآن فاقد ي  پرول

هاى بعـدى نيـز دور مانـد و آنـان بـرخ        نكته مهمى كه از ديد سوسيال ـ دمكرات 
 سوسياليسـتى را درغيـاب طبقـه    خ  مستقل افتاده، چلنگريان پاى فشردند. تا دركشورى عق 

 نقالب بـورژوا ـ دمكراتيـ    كار دمكراتي  و تعميق ا تبع اين تفكر از پيش برند. و به كارگر به
 جا بگذارند. غافل ماندند و نتوانستند اثرى جدى درسير تحوالت بعدى اين اتفاقات به

 

 پروتكل شماره يك

 ، شهر تبريز0118اكتبر  01
گردد. رياست جلسه با سـدراك اول اسـت، منشـى     نفر آغاز مى 11جلسه با حيور 

س ـيال دمكرات. پـوسـس روهـدهى گانـازمـحث، سـراى بـنهادى بـئله پيشـو مسـواس
ان و ـير چلنگريـ واـود. يكى از جان  آرشـش نهاد عرضه مىـپيش دواز مذاكرات طوالنى 
ير و واسـو  وديگرى از جانـ  سـدراك دوم و ورام. پيشـنهاد آرشـا     واسو خاچاطوريان

 كه: اين شرح زير است: با توجه به به
رى گذاشـته اسـت و توليـد صـنعتى     اد مرحلـه، توليـد سـرمايه    . ايران ديگـر پـا بـه   0

كنـى و غيـره( دركنـار     پـاك  پنبـه  هـاى  پيچى سيگار، كارخانـه  هاى تنباكو و لوله )كارخانه
 وفاكتور بزرگ ايجاد شده است.نما

كه اين وضـع   . در ايران در كنار صنعتگران كوچ ، پرولتاريا نيز وجود دارد. و اين1
اين پرولتاريـا بـدون توجـه رهـا گـردد       اگرآورد و  پايه فعاليت سوسياليستى را پديد مى

 اى در جهت تقويت تسل  بورژوازى بدل گردد. اسلحه تواند به مى
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 اشكال نوين اقتصادى، ديگر آغاز شده است  . مبارزه متكى به1
گـرد مبـارزه طبقـاتى بـورژوازى )انقـالب       . در اين مبارزه تمام عناصر انقالبـى بـه  9

 اند  مشروطه( متحد گشته
از اكنـون   0897ــ 0811هاى  و نيز انقالب 0781همانند انقالب فرانسه در  . درست5

عناصر صف اول )مبـارزه( كـه مـالكيتى     تر نوين رزمنده )همان( خلق، يعنى نيز كوشنده
 ندارد، است

كه عناصـر كوشـنده منـافع ويـژه طبقـاتى خـود را        تر از آن مرات  سريع . انقالب به1
 .د دست خواهد يافتهد  منطقى خو شناخته باشند، به

ه پرولتاريـا را بسـي  كننـد و    كـ  ها عبارتست از ايـن  . وظيفه كليه سوسيال دمكرات7
 منظور مبارزه براى سوسياليسم او را آگاهى طبقاتى دهند  به

 ت كه با هر جنبش انقالبى همكارى كنند سا هاى مبارز . وظيفه همه سوسياليست8
تنهـا   ها آنست كه نه مًابه پيگيرترين دمكرات هها ب . افزون بر اين وظيفه سوسياليست1
سود پيشرفت اقتصـادى و اجتمـاعى    به هنگام انقالب با بورژوازى همكارى كنند، بلكه به

در درجه اول از منافع خلق انقالبى، اقشار، بدون مالكيت دفاع كنند، امرى كـه در دفـاع   
ايـران مـانع توليـد صـنعتى     دمكراسى خواهد بود )دستمزد ناچيز كنونى كار در  از منافع

 گردد(. ناپذير مى گردد و مبارزه عليه آن اجتناب دركشور مى
دور شعار بورژوازى بدين معناسـت الـف( دفـاع     . متحد ساختن تمام انقالبيون به01

 درعمل از اين طبقه ب( ترمز كردن فرآيند انقالب
ام سـازد زيـرا   تواند خود را با دمكراسى بـورژوايى همگـ   . هي  سوسياليستى نمى00

مبدأهاى متفاوتى از درك جهان حركـت   الف( ي  سوسياليست و ي  دمكرات ساده از
ست  ا وسياليستى از دمكراتيسم ساده پيگيرى اوـم سـكنند  ب( وجه تمايز دمكراتيس مى

تواند در انقـالب   سوسياليست اگر موضع طبقاتى پرولترى خود را حفظ كند، مى ج( ي 
هـا )كـه در بنـدهاى بـاال      اين همه بيشترى حركت كند، با توجه بهموفقيت با بورژوازى 

كند: ي  گروه واقعى سوسيال دمكرات سازمان داده شود و  گفته شد( جلسه پيشنهاد مى
طبقـاتى از طريـق تهيـي  )آژيتاسـيون( و تبليغـات )پروپاگانـد(        منظور انجـام مبـارزه   به

جل  گردند )بعـد   و آگاه ايران بدانهاى كارگرى، و روشنفكران فعال  دهى تودهسازمان
 از كار دمكراتي  طى انقالب )مشروطيت( صحبت خواهد شد، واسو(
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 پيشنهاد دوم، ورام و سدراك دوم

دارى  وفاكتورى قرار ندارد و تازه پا به )مرحله( سـرمايه ن. ايران هنوز در مرحله توليد ما0
اى براى فعاليت سوسيال ـ   ا زمينهو لذ وجود نيامده است گذارد ـ پرولتارياى مدرن به  مى

دارى و پرولتاريا( در حالت جنينى هستند و حتى  ها )سرمايه دمكرات نيست، و تمام اين
)پرولتاريا( وجود داشته باشد. زمينه فعاليتى براى سوسـيال ـ دمكراسـى وجـود      اگر اين

نـى و ذهنـى   و احـوال عي  بار نخواهد آورد. زيرا اوضـاع  نخواهد داشت و نتاي  مًبتى به
 دهى و وحدت پرولتاريا را تحقق بخشيد.اند كه بتوان سازمان هنوز براى آن آماده نشده

كـه   ويژه اكنون، فعاليت سوسيال ـ دمكراتي  بدون آن  در چنين اوضاع و احوالى و به
سـاختن دمكراسـى از عناصـر راديكـال و      تواند با محروم اى در بر داشته باشد مى نتيجه

اى كه بايـد مواضـع خـود را تقويـت كنـد، و از       آغو  ارتجاع در لحظه بهانداختن آنان 
ناپذير، اجراى رسالت تاريخى خـود را تيـمين كنـد،     دمكراتي  اجتناب طريق مطالبات
داشته باشد، بـرعكس، هـر    بارى براى انقالب و انكشا  اقتصادى كشور عواق  خُسران
انكشـا  آينـده و تقويـت     د كنـد كـه بـه   تواند ي  سلسله اثراتى ايجـا  آميز مى گام اشتباه
 .وارد سازد دهى پرولتاريا لطمهسازمان

اى  اى چون انقالب بورژوايى در ايران كه در اوضاع و احـوال ويـژه   ـ موفقيت مسئله
عناصـر ناراضـى و شـاكى و فعـاليتى      گيرد، فعاليـت همبسـته و مـوزون تمـام     انجام مى
سوسـيال ـ    ن نظريم كه كنار گذاشتن فعاليت صرفاوطلبد. ما بر اي بينانه و مًبت را مى واقع

حال حاضر وارد شدن در صفو  دمكراسى، پـاك سـاختن آن از عناصـر     دمكراتي  در
تـرين   چـون راديكـال   دهى آن و البته فعاليت در بطن آنارتجاعى و همكارى در سازمان

د در اين زمينـه  ان كنند و آماده عناصر كه در پس اين جنبش مبارزه طبقاتى را مشاهده مى
هنگامى فعاليت كنند كه اوضاع و احوال آماده باشـند، امـرى    يعنى در زمينه سوسياليسم

احوال اقتصادى  دليل )وجود( اوضاع و عقالنى و متناس  با دورانديشى سياسى است، به
)حاكم( در كشور، اصول سوسيال دمكراسى در حال حاضر، در چارچوب تئوري  باقى 

بينـى سوسـيال ـ دمكراتيـ       شود كه اشخاصى جهـان  نمى البته اين مانعخواهند ماند، و 
 صـالحديد سياسـى و   ايسـت مربـوط بـه    خويش را انفرادا حفظ كنند، زيـرا ايـن مسـئله   

 خردمندى تاكتيكى نه اصولى.
 رأى مخالف پذيرفته شد. 1رأى موافق و  18گيرى، پيشنهاد اول با  طى رأى
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 يادآورى

 هاى آلمانى درتماس بودند. با سوسيال دمكرات 0115بريز از سال هاى ت . سوسيال دمكرات0
نامـه   دوهاى تبريز است همراه با  . اين پروتكل كه صورت جلسه سوسيال دمكرات1

 دست آمده است. شوروى به براى گئوركى پلخانف در آرشيو پلخانف در اتحاد
در جريـان نامـه    هـاى تبريـز پلخـانف را    ها سوسيال دمكرات . در يكى از اين نامه1
 نظر كائوتسكى موافق نيستند. اند كه با اند. و نوشته كائوتسكى و جواب او قرار داده به

دارى  هاى تبريز بر اين باور بودند كه ايران وارد مرحلـه سـرمايه   . سوسيال دمكرات9
انقالبى شركت كرد. ضمن راديكـاليزه   هاى شده است. و بايد با هويت مستقل در جنبش

نفـره،   11ها، خواستار كار سوسيال ـ دمكراتي  نيز بودنـد. )از جلسـه     ن جنبشكردن اي
 نظر همراه بودند( نفر با اين 18
ها در انقالب  ها با نظر كائوتسكى )كه موافق شركت سوسيال دمكرات . مخالفت آن5

هـاى تئوريـ  دو    پلخانف و ارسال بحـث  به عنوان ي  دمكرات بود( و نامه مشروطه به
خواهنـد پلخـانف نيـز نسـبت      سيال دمكراسى تبريز مفيد اين نظر است كه مىجناح سو

 نظر، رأيش را ابراز كند. اين دو به
 

 حوزه تئوريك تبريز

محفـل تئوريـ  فعاليـت داشـتند كـه اعيـاءِ آن        سهسازى تبريز  در جن  كارخانه چرم
 ايرانى، ارمنى، گرجى و قفقازى بودند 

. ورام، 7ير، و. آرشـا 1. دروسـين،  5. تيگران، 9دزه، . مگه ال1. واسو، 1. چلنگريان، 0
 . سدراك دوم1. سدراك اول، 8

 

 اختالف بر سر ماهيت انقالب مشروطه

 ماهيت انقالب مشروطه به دو تحليل متفاوت رسيدند. رمحافل تئوري  تبريز بر س
 . ارتجاعى است.1. مترقى است. 0
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 نظر اول

طـور عمـده جنـبش اقشـار      ت مترقـى و بـه  معتقد بود كه انقالب مشروطه نهيـتى اسـ  
 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.  
خارجى يگانه عاملى است كه باعـث رشـد    پس ي  جنبش ارتجاعى است. زيرا سرمايه

زيان نفـوذ سـرمايه خـارجى     شود. اين ديدگاه درك درستى نسبت به ر مىاقتصادى كشو
گرفـت. ايـن    سرمايه محلى نداشت و جنبه ضدفئودالى مشروطه را در نظـر نمـى   برعليه

 كائوتسكى و پلخانف شد. هايى به نامه اختال  نظر منجر به
 

 چگونگى فعاليت در انقالب دو ديدگاه نسبت به

مترقى بـودن جنـبش مشـروطه رسـيد بـر سـر چگـونگى         بهكه حوزه تئوري   پس از آن
 هاى متفاوتى رسيدند: تحليل شركت در انقالب به

هـا   . سوسـيال دمكـرات  1بايد سازمان مستقلى تشكيل بدهند.  ها . سوسيال دمكرات0
 هاى دمكرات فعاليت كنند. بايد درون احزاب و سازمان

 

 هاى سوسيال دمكراتيك فعاليت

دارى گـذر كـرده اسـت. و بايـد طبقـه كـارگر        سرمايه كه ايران به ي  دسته معتقد بودند
 خود در انقالب شركت كند. تشكل مستقل و مشخص خود را داشته باشد و با پرچم

 

 هاى دمكراتيك فعاليت

دسته دوم بر اين باور بودند كه شـراي  عينـى ذهنـى سـازمان پيشـاهنگ طبقـه كـارگر        
اى بـراى   اسـت. لـذا زمينـه    پرولتاريـاى صـنعتى   وجود نيامده است و ايران هنوز فاقد به
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هـا جنـاح    هاى سوسيال دمكراتي  نيست. پس الزم است كه سوسـيال دمكـرات   فعاليت
 تشكيل دهند و بدون پرچم مستقل فعاليت كنند. چپ احزاب دمكرات را

 

 انجمن غيبی

 فرقه اجتماعيون ـ عاميون در تبريز

شد و در مورد اوضاع و احـوال مملكـت    در تبريز تشكيل مى 0101جلساتى كه از سال 
اجتمـاعيون ـ عـاميون در تبريـز شـد.       تشكيل فرقه )منجر به 0111شود از سال  بحث مى

 عنوان رئيس انتخاب شد. اساسنامه نوشته شد و بعد از تعيين هيئت رئيسه، على مسيو به
 

 هيئت رئيسه فرقه

رو ، ـى دوافـ ـعلىـ. حاج1ن، اـخنـ. ميرزا ابوالحس1ان تربيت، ـخ. ميرزا محمدعلی0
. ميـرزا  8. آقا موسى، 7. مير جليل، 1 . ميرابوالحسن ميراب،5. حاجى رسول صدقيانى، 9

زاده،  ريفـن شـ ـحسـ يدـ. س00يو، ـ. على مس01خان عدالت، نـيدحسـ. س1مرتيوى، 
 . ميرزا على اصغر خدايى09. آقا ميرباقر و 01اى،  گنجه . جعفرآقا01
 

 ارگان فرقه

اى هفتگى بـود و در   كرد. كه نشريه قه نظرياتش را در روزنامه شوراى ايران منتشر مىفر
 نشريه، انجمن مشورت بود. هجرى انتشار يافت. بانى و ناشر اين 0111تاري  
زاده،  ريفـن شـيدحسـا سـ. آق1ى، ـلماسـليم سـرزا سـ. مي0ه آن: ـريريـت تحـهيئ
 على دوافرو  بودند. حاجى1

 

 عضويت در مركز غيبىچگونگى 

اى بـود كـه هـي  فـرد نـامحرمى       گونـه  نظمى كه بر رواب  اعياءِ فرقه حكمفرما بود بـه 
فرقه اجتماعيون ـ عاميون تبريز   درون فرقه نفوذ كند. همين باعث شد كه توانست به نمى
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مركز غيبى معرو  شود شـراي  عيـويت بـدين شـكل بـود كـه اگـر فـردى طالـ            به
رسـاند و مركـز پـس از     مركز غيبى مـى  بايد تقاضاى خود را به بتداشد، در ا عيويت مى

عيـويت  ۀ خوشنامى و اخـالق، ورقـ   بررسى در مورد آن شخص و اطرافيانش نسبت به
 كرد. نام او صادر مى به

فـردى بـود كـه در مـورد او      شكل ديگر عيويت، مراجعه از سوى مركـز غيبـى بـه   
 فرقه داشت. به بررسى شده بود و شراي  الزم را براى ورود

 

 تعهدات عضو فرقه

 گرفت: فرقه از اعياءِ خود در موارد زير تعهد كتبى مى
ى، ـرار مركز غيبـ. حفظ اس1ه و تعلل، ـامحـدون مسـى بـز غيبـ. اجراى اوامر مرك0
. حفـظ اخـالق   5همـدردى بـا مـردم،     . ابراز محبت و9مردم،  . عدم تعدى و تجاوز به1

 . عدم تماس با مستبدين1حسنه و رفتار پسنديده و 
 

 اعضاءِ مركز غيبى

. محمدحسـين بـرادر شـاطر    9. شاطر خليـل،  1. مشهدى على جوان، 1. مير ابوطال ، 0
. كرباليـى رضـا،   7قورچى،  معرو  به . كرباليى رحيم1. مشهدى عبدالرحمن، 5خليل، 
 وران،. قاسم گـ 01. شاطر محمدحسين، 00خان، . موسى01. شاطر رضا، 1. محمد آقا، 8
خـان  . نوراهلل01. ميرزا جعفر زنجانى، 05. كريم طاهرزاده بهزاد، 09. حيرى گوران، 01

ـ ـ. اكبر اس01ى، ـن تهرانـابوالحس . ميرزا08خان،  . مشهدى محمدعلى07يكانى،  ى، ـكوي
 اى . باقرخان اروميه10مشهدى حسين سرابى و  11
 

 جلسات فرقه

ى در محل امن و با حفظ ناشناس مانـدن كليـه   جلسات فرقه با رعايت تمامى موارد ايمن
نتوانست زير شكنجه طاقـت بيـاورد. از    شد. كه اگر كسى دستگير شد و اعياءِ انجام مى

 كننده آن چيزى نداند. محل قرار و اعياءِ شركت
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كريم طاهرزاده بهزاد يكى از اعيـاِء فرقـه در مـورد يكـى از ايـن جلسـات چنـين        
رمـز مخصـوص همـديگر را     كه در محله ارمنستان )تبريز( بابه ما خبر دادند »گويد:  مى

نفـر انتخـاب و حاضـر     1هـا، فقـ     بايستى از هر گروه )حـوزه  ببينيم. مطابق دستور مى
ارمنستان در سالن بزرگى حاضـر شـده و مطـابق معمـول      بشوند. ساعت مقرر در محله

 م كـه درتاريكى مطلق شخصى ناشـناس بـراى حاضـران صـحبت كـرد بعـدها فهميـدي       
 «سخنور على مسيو بوده است

 

 وفاايران: بازخوانى نامه صادق كمك فرقه اجتماعيون ـ عاميون به

بادكوبـه و تهيـه پـول، اسـلحه و      و  از سـفر خـود بـه   ادر اين دو نامه محمدتقى صادق
 دهد: مفصلى مى ستارخان گزار  نيروهاى رزمنده براى كم  به

خـان از طـر  دولـت حملـه      نيان خورد و رحـيم كعبه آمال ايرا در تهران توپ به»... 
ميرباقر آقا، رئيس كميته اجتماعيون ـ   خواه تبريز نمود جناب حاجىاهالى غيور آزادی به

عاميون تفليس بود جناب ستارخان سردار ملى را تقويت نمود قول سـريع داد كـه اگـر    
 ى خواهد شد...مقاومت كنى در كميته تفليس براى شما همه نوع همراه روز 01بتوانى 

منات اعانه نمودند آقاى حاجى ميرباقر آقا فرمودنـد   0111تجار ايرانى ساكن تفليس 
 و همه چيز بفرستم. ام كه پول و اسلحه و آدم ستارخان قول داده من به

ها  رفتند كميته گرجى در همين وقت جناب حيدرخان از كمرى وارد شدند و مجدداو
منـات   0111 قسم همراهى بكنند. مجـدداو  نان داد كه همهرا مالقات نمودند و ما را اطمي

بادكوبـه رفـتم... عـالوه بـر اشـخاص و اسـلحه كـه         از كميته خودمان اعانه گرفتم و بـه 
نفر روانه تبريـز نمـوديم. بعـد     91نفر گرجى با  18خود  برده بود ما هم  حيدرخان با

جـا تهيـه آدم و    از آن بـاغ و  در كميته قرار شد آقاى حاجى ميرباقر آقا تشريف ببرند قره
نفـر آدم مسـلح بـا سـعيدالممال  روانـه تبريـز        91باغ نزدي  بـه   اسلحه بنمايند. از قره

گرجـى، ديناميـت و بمـ  و     11تصوي  آن  ما به نمودند. بعد از آن همه روز هم كميته
 امـاو منـات اعانـه جمـع شـد كـه تم      11111 فرستادند. ... تقريباو جلفا مى به اسلحه مستمراو

تبريز و خـوى و مرنـد    به مصر  ديناميت و بم  و اسلحه و غيره مصر  شد و تماماو به
قبيه مـوز   11نفر گرجى با  08گرجى  ارسال گرديد... ما هم در تحت رياست واكيلوى
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نفـر از   91طر  رشت حركـت داديـم و همچنـين     عدد بم  و قدرى ديناميت به 11و 
ر بر اين شد كه حاجى ميربـاقر آقـا، و ميـرزا علـى     مسلمان فرستاديم. بعد قرا مجاهدين

سرپرستى و مفتشى انقـالب   محمدخان و حسين آقا عليو  از طر  كميته تفليس براى
 ها باشد. رشت بروند و اختيارات مجاهدين در دست اين

اين گزارشى كه اسماعيل رائين از مجموعه اسناد دكتر غالمحسـين نـوايى در كتـاب    
هايى از آن گم شده است. امـا آنچـه    بخش گزار  ناقصى است. حيدرخان آورده است.

هاى ايرانى در تفليس است كه در جاى جاى  مهم است كم  گرانقدر سوسيال دمكرات
 گزار  مشهود است. اين
 

 هاى اجتماعيون ـ عاميون اعالميه

ميالدى( در مورد فعاليت اجتمـاعيون ـ    0111) 0119االول  جمادى 10كنسول تبريز در 
سوى مـرز روس همـه جـا را فـرا گرفتـه       هاى انقالبى كه آن انديشه»نويسد:  اميون مىع
ايرانيان جـوان   ۀوسيله فرق هايى كه به نامه آذربايجان سرايت يافته. همراه آن افكار پيمان به

هاى تبريز پخش شد، اذهان مردم كـم يـا بـيش آلـوده      چاپ شده در كوچه ساكن قفقاز
 «آن افكار گشته. به

هـاى فراوانـى كـه     نامـه  االسالم كرمانى نويسنده تاري  بيدارى ايرانيان نيز از بيان مناظ
 دارد. گزار رسيدند  تهران مى به

اميـاءِ اجتمـاعيون ـ     نامه اجتماعيون ـ عاميون ايـران و بـه    عنوان انتباه ها به يكى از آن
رسيده بود چنـين   تهران به 0119رج   11عاميون فرقه ايران قوميته مركزى قفقاز كه در 

ايران، اى زراعتكاران ايـران،   ۀاى فقراى ايران جمع شويد، اى اهالى كاسب»شود:  آغاز مى
دهاتيان ايران همت كرده، اتحاد نموده، اجتماع بكنيد. خودتـان را از ظلـم ايـن     اى اهل

رهايى يابيـد. ... ببينيـد چگونـه     خ  و خال استبداد مذه  خالص نموده ظالمان خو 
كنند، روحـانيون و كشيشـان... در راه    شمالى ... جد و جهد و سربازى مى ۀهمساي اهالى

حيرت عيسى دست از جان شسـته خـود را چطـور در طريـق رضـاى       دفع ظلم مانند
 كنند. عيسى فدا مى
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اى اهالى ايران، اى فقراى كاس  ايران جمع شـويد. اتفـاق نماييـد... خودتـان را از     
ايـن   ۀدين خالص نماييد... برريشـ  بى الم جبار المذه دست اين حاكمان خودمختار ظ

بدتر از مرتدان كربالى محلى نيشتر بزنيد. تا حريت گرفته، سـلطنت مشـروطه تأسـيس    
بيعارى را از روى ملت و دولت بشوييد... ما اهـالى ايـران كـه از قفقـاز      نموده، اين لكه

 و ملت فدا كنيم... اه دولتر ساكن هستيم از هر جهت حاضر شديم تا در موقع خود را به

 زنده باد طرفداران حريت و مليت
 نيست بود طرفداران استبداد

 

 مناسبت پيروزى مشروطه بيانيه كميته مركزى به

نسـخه توسـ  شـاخه     0111اين بيانيه در رابطه با شور  تهران و اعالم مشروطيت در 
 تبريز فرقه اجتماعيون ـ عاميون صادر شده است.

 متحد شويد رنجبران جهان»

دوسـتان   اعالم مشـروطيت ايـران را در ايـن روز مسـعود بـه     ها  ما سوسيال دمكرات
 گوييم. خواهان جهان تبري  مىآزادی

خلق و تمام مجاهدين اسالم كه در تهران براى  ةتمامى علما و تجار طرفدار تود ما به
 فرستيم. اند درود مى گذشته هد  مقدس خود از جان و مال رسيدن به
گوييم. هموطنان، برادران شكر خداى عادل  برادران تهرانى خود خطاب كرده و مى به
هد  مقدس خود در سـايه اتحـاد و    به ما فرصت داد اولين قدم را براى رسيدن را كه به

 ناپذير دوستداران آزادى بر داريم. كوشش خلل

ما ممكن است هر عملى براى  برادران حقيقى اين  در سايه اتحاد و يگانگى اقدام به
 چه نيكو گفته است: ظاهراو

 شير ژيان را بدرانند پوست   مورچگان را چو بود اتحاد       

ژاپن ناتوان درسايه بيدارى و عزم راس  دشمنى مانند تزار روس را مغلوب سـاخت  
موقعيت حاصله قناعت كـرده   توانيم به نمى و ما مجاهدين اسالم نيز كه مردان راه خدائيم

يـ    خود بنشينيم. موقع آن رسيده است كه علم سر  آزادى را برافـرازيم. بـه   جاى و به



 095            سوسیال دمکراسی و انقالب مشروطه

 

دشمنان عدالت فرصت نـدهيم كـه بـا اغـراض و منـافع خصوصـى خـود شـفق          مشت
 پو  نمايند. افراد ايران است، پرده آلود، مشروطيت را كه خونبهاى قربانيان و زحمات خون

 زنده باد دوستان آزادى و مشروطيت
 بينان منفورمرگ بر خود

 فرقه مدافع اسالم ـ سوسيال دمكرات ايران
1324 

 

 سوسيال دمكراسى در رشت

اى داشـته اسـت    فرقه اجتماعيون ـ عاميون در هر ي  از شهرهاى ايران تشكيالت ويـژه  
سازمان در بعيى از شهرهاى شمالى  در گيالن بوده است. اين« كميته ستار»كه از جمله 

 هايى داشته است. و حتى در شهر قزوين شعبه

 .زاده مفيد اين مطل  است دست آمده از ابراهيم منشى سه نامه به
 

 1نامه 

 قزوين

 شعبه كميته ستار
 177شماره 

 0117ـ  1شهر ج  15تاري  
 زاده مسل  منشى هم

شما رساند، محـض خـدمات و    شما از طر  كميته مأموريد صد تومانى كه حامل به
 قبض دريافت داريد. ايشان رسانده هالدوله و اجزايش ب زحمات بشارت

 شعبه كميته ستار قزوين
 اجتماعيون ـ عاميون
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 نامه دوم

 قزوين
 شعبه كميته ستار

 158نمره 
 0117ـ  1شهر ج  11تاري  

 كميسيون جنگ
راب  كميسيون جنگ با كميته منشى است. و ايشـان هـم از قـرار دسـتورالعملى كـه      

 خواهند گرفت بايد رفتار نمايند.
 كميته ستار قزوين شعبه

 اجتماعيون ـ عاميون ايران
 

 نامه سوم

 قزوين
 شعبه كميته ستار

 119شماره 
 0117ـ  1شهر ج  11تاري  

 كميسيون جنگ
 كميته دركميسيون جنگ قرار داديم كـه ايشـان   ةزاده از امروز نمايند مسل  ما منشى هم

 ده فورى برساند.كه خود او معرفى ش توس  شخصى كميته را به همه مطال  راجع به
 

 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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 ستار قزوين و نام اجتماعيون ـ عاميون ايران زير نام شعبه كميته
 

 شاخه رشت، اجتماعيون ـ عاميون ايران

ترين شعبه فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون      ترين و فعال شعبه رشت بعد از شعبه تهران مهم
در سراسـر گـيالن نفـوذ    « انجمن عباسى» پسند شاخه با عنوان عوام 09بود. اين شعبه با 

 گير بود. كين گيالن چشميافته بود. كه اين نفوذ در جريان جنبش دهقانان عليه مال
 

 شعبه انزلى

مسـتقلى   تـر و نسـبتاو   هاى رشت بود. اما موضع سياسـى قـاطع   گرچه خود يكى از شعبه
را عليه امتياز ليـازارو  روسـى را    داشت. اين شعبه نخستين اعتراض تشكل ماهيگيران

 دهى كرد.سازمان
 

 علت نفوذ زياد انديشه سوسيال دمكراسى در رشت و انزلى

شت مركز عمده تجارت ايران با قفقـاز و روسـيه بـود. تمـامى محصـوالت نوغـان       . ر0
 كردند. اروپايى دررشت زندگى مى اى شد. و هميشه عده اروپا صادر مى گيالن از رشت به

هاى ايرانى مقيم بادكوبه و عناصـر مترقـى گـيالن ارتبـاطى      . بين سوسيال دمكرات1
اى را از فرقـه مجاهـدين    اعالميـه  هـايش  يادداشتمستقيم و دائمى برقرار بود. رابينو در 

 هاى رشت دارد: كند كه نشان از رشد سوسيال دمكرات رشت نقل مى
هـاى رشـت    اعالنى عليه ارمنيان و كليميان بـر ديـوار كوچـه    0115الًانى  ربيع 7در »

ارامنـه  »نويسد:  اى مى رشت طى جوابيه شود. فرداى آن روز فرقه مجاهدين چسبانده مى
هودى و غيره در مذه  با ما مغايرت دارند، اما از نظر حدود ملتى و حقوقى وطنـى  و ي
ها هستند كه بـرادران وطنـى    حمايت قانون خواهند بود. امروزه اشخاص كامل آن تحت
دسـت   اتفاق و اتحاد قانون را به همان ةقو نمايند و به اتحاد و اتفاق باطنى دعوت مى را به

 «خواهند آورد.
هاى سوسيال دمكراسى معـرو  بودنـد از    داشتن انديشه كه در اين زمان بهاز كسانى 
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توان نـام   رشت و جواد سوسياليست را مى هارتون گالوستيان تاجر و عيو انجمن ايالتى
برد. از نظر تاريخى جال  خواهـد بـود كـه بـدانيم بعـد از كشـته شـدن فـرز از سـران          

 ع كردند و كشتن فرز را محكوم كردند.مردم رشت درسبزه ميدان اجتما آنارشيست اروپا
 

 مقدمه بيدارى دهقانان

گيرى انقالب مشروطه روستا نقش چندانى نداشت. روستا و روسـتايى در فقـر    در شكل
مشـروطه گسـتر  يافـت و مجلـس اول      كه انقالب خبرى مطلق بود. تا اين و فاقه و بى

روستاها كشيده شد  ه رفته بهتشكيل شد. از ابتدا تا تشكيل مجلس اول، پيام مشروطه رفت
در ذهن روستايى اين سفال مطرح شد كه چرا بايد از امروز كـه ديگـر شـاه     رفته و رفته
دولتـى غـارت شـود. و     شكل مياعف توس  مأموران كار نيست، ماليات بدهد يا به همه

 هاى دهقانى بود. اين شروع حركت
روسـتا بـه سـه كـار مهـم       تحرك اجتماعى ايجاد شده در مجلس اول نيز در پاس  به

 دست زد:
اليات رعيـت و  ـل مـ. تعدي1ود(، ـى بـامالك دولت اوـول )كه عمدتـم تيـ. الغاى رس0
 . فس  زورستانى از زارع1

 در آن روزگار ماليات زمين زير كشت شامل سه جزء بود.
در ميـزان   0111. افزايش نسبى كه از سال 1، 0111. ماليات تصوي  شده در سال 0
. مبلـغ  1معرو  بـود.  « تفاوت عملكرد» ل و قيمت محصول ايجاد شده بود و بهمحصو

گرفتنــد و مــال خودشــان بــود و  دلخــواه از زارع مــى اضــافى كــه مــأمورين ماليــات بــه
 معرو  بود. زورستانى از زارع به

رسيد حاكى از آن بود كه دهقانان تيولدارى را ديگر  مجلس مى مجموع اخبارى كه به
دادن ماليات نيز بـاور ندارنـد. ايـن اليـه      پردازند و به تفاوت عملكرد را نمىپذيرند  نمى

تواند آزاد باشد و حكومت بايد  رويى شعور روستايى بود. روستايى فهميده بود ملت مى
 مردم باشد.ة اراد به

منافع طبقاتى خود. تبديل شدن از ي  طبقه در خـود   و اين يعنى آگاه شدن دهقان به
ما نه تشكل سياسى خواهيم داشت و  راى خود. بدون چنين آگاهى طبقاتىي  طبقه ب به
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نه تحركى اجتماعى. همچنانكه در طـول تـاري  طبقـات ناآگـاه، نـه تشـكلى داشـتند و        
 اجتماعى زدند. حركتى دست به نه

 

 دهندگان جنبش دهقانى در گيالن سازمان

 وسو دادند:و سمت حركت دهقانى درخطه گيالن را سه سازمان سياسى رهبرى كردند
. فرقه مجاهـدين رشـت كـه آن را انجمـن مجاهـدين اجتمـاعيون ـ عـاميون نيـز          0
انجمن عباسـى شـهرت    ابوالفيل كه به . انجمن1. فرقه مجاهدين انزلى و 1خواندند.  مى

اى از فرقـه مجاهـدين    گرفت اسمش باب طبع روستائيان بود. در واقع اين انجمن شعبه
 رشت بود.

رسيد. ايـن   نفر مى 511دادند. اعياء آن به  وران تشكيل مى بيشتر پيشه اعياى آن را
 شعبه سراسر گيالن را در خود گرفته بود. 09انجمن با 

 اى داشتند. در برانگيختن دهقانان دو تن از اعياى انجمن سهم عمده
 . سيد جهان معرو  به شهرآشوب1بر و  . ميرزا رحيم شيشه0

شت شركت داشت و يكى از كسانى بود كـه تقاضـانامه   ر 0119ميرزا رحيم در قيام 
 مشروطيت مُهر كرده بود. اهالى رشت را در خصوص دستخ  آزادى و

ميرزا رحيم اعالم كرده بود رعايا ماالجاره خودشان را ندهند. و سهم پيلـه اربـابى را   
جلـو بارهـاى پنبـه حـاجى رسـتم       هم ندهند و حر  او چنان مفثر افتـاد كـه زارعـين   

 اى را گرفتند و همه را لگدمال كردند. وبهبادك
انجمن واليتى شكايت كردند. حاجى ميرزا محمـد رضـاى مجتهـد رئـيس      اربابان به

 انجمن حكم عزل ميرزا رحيم از وكالت انجمن را داد.
پشتيبانى حاجى ميرزا محمدرضا مجتهد ميرزا رحيم و شهرآشـوب   حكومت گيالن به

واليتـى شـدند و آزادى آن دو را    لحكومـه و انجمـن  را دستگير كـرد. مـردم راهـى دارا   
 ناگزير هر دو را آزاد كرد. خواستار شدند حاكم به
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 نقش كميته اجتماعيون ـ عاميون ايرانى در بادكوبه

جنـبش   نقـش كسـانى كـه از بادكوبـه آمـده و بـه       اسپرينگ رايس وزير مختار انگليس به
 كند. رساندند اشاره مى دهقانى انزلى يارى مى

جنبش دهقانى كميته بادكوبه نقش  دون ترديد در رهبرى و هدايت و آگاهى دادن بهب
 مفثرى داشته است.

 

 انجمن بلوكات و انحالل آن از سوى دولت

جنبش دهقانى در واليت گيالن  اجتماعيون ـ عاميون گيالن براى قدرت دادن به  ۀفرق
ومـت رشـت و حكومـت    مخالفـت حك  ريزى كرد. اين امر باعث انجمن بلوكات را پايه

 خـان مركزى بود. از دولت دستور توقيف انجمن بلوكات صادر شد. و ميـرزا ابوالحسـن  
 هاى بلوك سراسر گيالن شدند. خان مأمور برچيدن انجمنمعاضدالسلطنه و ميرزا حسين
گـيالن آمـد    االسالم وكيل رشت از سوى مجلس شوراى ملى به از سويى ديگر حسام

شـده اسـت. يكـى از حاضـرين در      عباسى باعث تمام فتن گيالنانجمن »و اعالم كرد: 
رعيـت كننـد. و او جـواب داد:     گذاريم مالكين ظلم به مجلس در جواب او گفت: ما نمى

 «گذاشت كه رعايا مال مالكين را بخورند. مجلس ملى نخواهد
كارانـه او در   اهالى تنكـابن نيـز نشـان از موضـع محافظـه      پيام سيدمحمد طباطبايى به
زحمات تأسـيس مجلـس رفـع ظلـم      مقصود از»نويسد:  مسئله ارضى دارد طباطبايى مى

 «بود. شماها اين عنوان را اسباب ظلم قرار داديد. دست از شرارت بر داريد.
دانـد   هاى برحق روستائيان را شرارت مـى  طباطبايى روحانى بزرگ مشروطه، خواسته

 جازات هم كرد.م كند كه دولت مجازات خواهد كرد. و و تهديد مى
دستور مجلس امير اعظم حاكم گـيالن چهـار نفـر از سـران انجمـن را دسـتگير و        به
 چوب بست. به

ى دوز و ـد اروسـ ـ. محم1وب، ـيد جالل شهرآشـ. س1بر،  هـيشـم شـرزا رحيـ. مي0
 بند . مشهدى اسداهلل عالقه9

 ت.چوب بستن سران انجمن از دامنه جنبش دهقانى در گيالن نكاس اما به
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رو بـود بـراى حـل مشـكل      خان ظهيرالدوله كه فردى ميانـه على 0111پس در سال 
نفـر از   98مجاهدين انزلـى و از سـوى    اى كه از سوى فرقه راهى گيالن شد. در دو نامه

خـوبى   خواهانه فرقه مجاهدين به ظهيرالدوله نوشته شده است موضع ترقى اهالى انزلى به
 آشكار است.
 نامه اول

 بخش وطن مقدس. اوند آزادىنام خد به
طلبى همه واليـات   خواهى و حقوق انزلى را در مرات  مشروطه ۀفرقه مجاهدين شعب

مجلسيان محترم مطابق قرآن كريم و قـانون   شناسند. مقاصد فرقه همان است كه ايران مى
اند. و امروز جد و جهد جز در اجـراى آن قـوانين مقـدس نـداريم.      اساسى وضع نموده

سالمت افكار  اى به مردم گيالن را حسن عقيده ةخواه و قلوب رميد مشروطيت مجاهدين
طمع و غرض  ي  حاكم بى جايى كه تا امروز ميسر نشده كه آن جناب هست. ولى از آن

و مرضى كه مراعات حفظ ناموس مملكت و حقوق ملت را بنمايد، مالقات شود. لهـذا،  
يت عظيمى بوديم. و چابلوسى با مسل  فرقه بسته منتظر آثار چنين آ دم از ال و نعم فرو

طمـاع گـيالن مـفثر     منافات دارد. اميد است كه جادوى اغـراض مفسـدين و مسـتبدين   
 «وجود و مبارك مباد. به

 حال اهالى انزلى نامه دوم عرض
... تا كنون آنچه نفايس مملكت بود. دايگان مملكت معدوم نمودند. حال كـه چشـم   

ناموسـان   فالحـت و نـه ثـروت. بـى     لـم داريـم، نـه صـنعت نـه     بينيم نه ع باز كرديم مى
فرو ، جوى ثروت براى ما باقى نگذاشتند... مردم گدا، وضع پريشان، مرييـخانه   وطن

النـوع مـا    پرستار، حتى سـران مقتـدر مـا كـه خـود را رب      پول و بى خانه بىناقص، معلم
چـون در طلـ     ارنـد. و د دانند. صيد ماهى را كه قوت اليموت ماست بر ما روا نمى مى

كننـد تـا    طمع شخصى، شهرى را در عداد اشرار قلمداد مـى  جا به حقوق خود هستيم، آن
خواهان اين هستيم كه منتى بزرگ بر ما نهند و در ايـن   مقاصد خويش را پيش ببرند. ما

 خـواهيم  عـالوه مـى   عمل بياورند و رفع اين غائالت را بنمايند. بـه  امر تحقيقات كامل به
مقـدار نباشـيم.    ل انزلى را صر  نواقص انزلى نماييم كه تا اين درجه خـوار و بـى  مداخ

 «باالخره تقاضاى استرداد حقوق حقه خودمان را داريم.
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 1حركات دهقانى در گيالن

 . تحصن زارعين در مسجد خواهر امام رشت.0
 دهند. االجاره نمى دهقانان از تعديات مالكين متحصن شدند و اعالم كردند ديگر مال

 . غارت اموال سپهدار توس  رعاياى تنكابن1
رعايـا نصـيحت كننـد،     . در تولم، پيشكاران اربابان با فراشان حكومت آمدند تـا بـه  1
بعيـى از   بازار گرفتند و بـه  جمعه االجاره خودشان را بدهند. زارعين جلو آنان را در مال

 ايشان چوب فراوانى زدند.
برزگران را داشـت.   گيرى به رضى كه قصد سخت. مال  بزرگ  فومن حاجى سيد 9
 تهران گريخت. قتل تهديد شد و به به

 . قتل صديق الرعايا در كسما5
ا  را  ملكش راه ندادند و خانه جا را به السلطنه ارباب مقتدر آن . در كرگانرور، ارفع1
 آتش كشيدند. به

م انقـالب  ـو پرچ ردـان را جمع كـانـاضى دهقـين قـان ميرزا محمدحسـديلم . در7
 را برافراشت.

اعتراض در مسجد خواهر امام بسـت   . رعاياى شفت با تفنگ و عَلَم برخاستند و به8
 راندند. خانه و امالكش را تاراج كردند. نشستند. و سردار امجد را از طوالش بيرون

الدين شهرآشوب كه نماينده اصـنا  بـود. خـود را سـيد      نشا، سيد جالل . در لشته1
االجـاره و   سـال مـال   7برانگيخـت و   قيـام  از برزگران را به 1111الدين شاه ناميد.  جالل

 ها بخشيد. آن ماليات را به
 

 مجلس اول و حل مسئله ارضى

كارانه داشـت. هـي     اى محافظه حل مسئله ارضى شيوه ا  نسبت به مجلس اول در كليت
جلس مطرح نگشت. همگـى  رعيت در م اى براى اصالح رابطه ارباب و پيشنهاد مترقيانه

رسـميت   كار نظـام موجـود اربـاب و رعيتـى را بـه      از صدر تا ذيل از راديكال تا محافظه

                                                           
 های رابينو . حركات دهقانی از يادداشت1
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زاده نماينده جناح راديكال مجلس گفت: ارباب سر سـال بـرود و حقـوق     تقى شناختند.
 خود را دريافت كند.

 

 فرقه اجتماعيون ـ عاميون و مسئله ارضى

ل مسئله ارضى را گنجاند فرقه اجتماعيون ـ عـاميون   اولين حزبى كه در دستور كار  ح
مالـ  و لـزوم افـزايش سـهم زارع از      مشهد بود. حتى در مجلس اول از تعـديل سـهم  

توانسـت مسـئله واگـذارى امـالك تيـول و       آيد. مجلس مـى  ميان نمى محصول سخنى به
كـرد  كـه مجلـس اول سـعى     دهقانان مطرح كند و نكرد. خالصـه آن  به خالصه ديوانى را

 عمل آورد اقداماتى از قبيل: اصالحاتى در رابطه وضع روستائيان به
. ايجـاد  9. سـاختن خانـه رعيتـى و    1. منع بيكـارى،  1. برانداختن سهم تيولدارى، 0

 مدارس فالحتى
 اى. اما در مسائل زيربنايى ارضى مًل: اى ساخته شد و نه مدرسه گرچه نه خانه

 افزايش سهم دهقانان از محصول .1. تعديل مالكيت زمين زيركشت و 0
زاده را  قدمى بر نداشت. موضع طبقاتى مجلس زبان همه حتى تند روانـى مًـل تقـى   

 بسته بود.
 

 هاى اعتراضى توسط فرقه مجاهدين دهى و حركتسازمان

 تجار روس بانان انزلى براى افزايش كرايه از اعتصاب توس  قايقرانان و كرجى . تهديد به0
ايـران و   انحصارى كردن حمل بار كاالهاى روسى بـه  اجتماعيون  به . اعتراض فرقه1

 «.قفقاز مركورى»كمپانى  دادن انحصار به
گرديـد. دولـت روس    هـاى مسـلمانان قفقـاز مـى     كار موج  ضرر كلـى كشـتى   اين
 درنگ آن حكم را لغو كرد تا شورشى در نگيرد. بى
 . قيام ماهيگيران عليه دستگاه ليانازو 1

 فران  طال در اجاره ليانازو  روسى بود. 51111بهاى  ى خزر بهشيالت دريا
گرفتند. و براى هر ماهى  ماهى هفت تومان مزد مى 0111ماهيگيران ايرانى جهت هر 

 ماهيگيران ايرانى بود. سو  ي  شاهى حق صيد ماهى حالل از آن
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ار ماهيگير تجمع كردند و خواستار كنـار رفـتن سـرد    1111حدود  0119شوال  9در 
دانست و لغو امتياز ليانازو  شـدند.   مى منصور كه منافع صيد ماهى حالل را از آن خود

 ماهيگيران در اين حركت اعتراضى دو قدم مهم بر داشتند.

دسـت گرفتنـد بـراى     . كنتـرل گمـرك را بـه   1مجلس زدند.  . تلگرا  دادخواهى به0
ارمنى مـأمور گمـرك بـا     سيمونف بررسى ميزان دقيق صادرات ماهى. زيرا معتقد بودند

 ليانازو  همدست است.

يارى مـاهيگيران انزلـى برخاسـتند و موضـوع تحـريم       در اين حركت اهالى رشت به
 كاالهاى روسى را مطرح كردند.

 سردار منصور سـپهدار  0119صيد ماهى حالل بود كه از سال  اعتراضى ديگر ماهيگيران به
 برد. تومان سود مى 91111بت سالى حدود با خود اختصاص داده بود. و از اين رشتى به
 

 نتيجه حركت ماهيگيران

افـزايش مـزد مـاهيگيران بسـنده كـرد.       دولت از لغو امتياز ليانازو  سرباز زد. و تنها بـه 
تحقيقى ارسـال كنـد. امـا اسـتبداد      مجلس تصميم گرفت براى حل مشكل گيالن، هيئت

 ر برد.سوى ديگ صغير سير تحركات اجتماعى در گيالن را به
 

 هاى تئوريك سوسيال دمكراتيك رشت فعاليت

انقالبـى مشـهور روس در گـيالن بـود و در      هسـرگئى ارژنيكيـدز   0111ــ 01. از سال 0
كمـ  او بـراى    شركت داشـت. بـه   شاه هاى گيالن و آذربايجان بر عليه محمدعلى جنگ

كـار   ه ايـن كردند. گرچ« مانيفست»ترجمه  هاى رشت اقدام به اولين بار سوسيال دمكرات
 اولين قدم در ترجمه آثار ماركسيستى بود. انجام نرسيد. اما به

وران، دهقانـان   . در رشت كلوب انترناسيونال تأسيس شده بود كه كـارگران، پيشـه  1
 كردند. محل سخنرانى مى ها در آن شدند و سوسيال دمكرات جا جمع مى درآن

ه سوسـيال دمكـرات )ارگـان    . در اين زمان نشريات سوسياليستى از قبيـل روزنامـ  1
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صـداى سوسـيال دمكـرات، و روزانـه      كميته مركزى حزب سوسيال دمكرات روسـيه(، 
   0.رسيد رشت و انزلى مى سوسيال دمكرات به

هـاى كميتـه مركـزى حـزب      هـا و پلنـوم   ها و كنفـرانس  . در اين زمان اسناد كنگره9
 1گرفته است. قرار مى مطالعه رسيده است و مورد ايران مى سوسيال دمكرات روسيه به

 

 فرقه اجتماعيون ـ عاميون خراسان

 ميالدى( تشكيل شد. 0115) 0111اين شعبه در اواس  سال 
ها در خراسان اطالع زيادى در دست نيسـت. جـز    فعاليت سوسيال دمكرات راجع به

تصوي  شده است. و اين اساسنامه حـاكى از   0115اساسنامه معرو  مشهد كه در سال 
 هاى قدرتمند سوسيال دمكراسى در آن روزگار بوده سازمان مشهد از بخش آن است كه

 هاى آنان در دست نيست. است. با اين همه سند ديگرى از فعاليت
بـراى كارخانـه    0111شايد تنها سند مكتوب خاطرات حيدرخان است كـه در سـال   

 كند. مى تقريراتش به دو موضوع اشاره برق آستانه در مشهد بوده است. حيدرخان در
آن  تفييل در زنـدگى حيـدرخان بـه    كه به 0110دهى شور  نان در سال  . سازمان0

 پرداخته شده است.
ساز لز جذب مشهدى ابراهيم گي . تال  حيدرخان براى ايجاد تشكيالت كه تنها به1

 شود. خالصه مى
 

 3اعالميه انحالل فرقه

ه در اعالميـه آمـده اسـت. در    اسـتناد آنچـ   معلوم نيست. الاقل بـه  درستى علت انحالل به
جهت  عزيز بى اين فرقه خود را مناسبت به اعالميه آمده است متأسفانه بعيى اشخاص به

و در خاتمه آمده « اند بازى را گذاشته مايشاء شده بناى پارتى قرار داده پيروى اصول كيف
 پرهيز نمايند. بازى است كه ايرانيان از پارتى

                                                           
 لنين ، بههنامه ارژنيكيدز. 1
 1111روزنامه ايران، . 1
 60، شماره 1111، ژانويه 1111سال  روزنامه ايران،. 4
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دانند. و ضرورتى بـراى   اعالميه انقالب را تمام شده مى رسد صادركنندگان نظر مى به
مغايرت اساسـى بـا اهـدا  فرقـه دارد.      كه اين درك دانند. جدا از آن فعاليت حزب نمى

تنها مغايرتى با فعاليت حزبـى نـدارد بلكـه نيازمنـد وجـود       هاى مشروطه نه تحقق آرمان
 احزاب است.

فـات درونـى و ايـن اختالفـات ناشـى از      اما رويه درونى انحالل فرقه ناشى از اختال
مسـتقل فرقـه وجـود     مختلف و تقريباو هاى هاى مختلفى بود كه از ابتدا در شاخه گرايش

هـاى متفـاوتى    داشت. فرامو  نكنيم كه كسانى در تشكيل فرقه شركت داشتند كه درك
 المتكلمـين و  داشتند ي  سوى فرقه حيدرخان بود و سوى ديگر آن مل  از سوسياليسم

 سيدجمال واعظ، كه هر دو روحانى نامدارى بودند.
كننـده در فرقـه بـود در     اين اختال  درك كه ناشى از تعلقات طبقاتى عناصر شركت

 شود. هاى موجود نيز ديده مى مرامنامه
رسد كه بعد از پيروزى مشروطه و در آستانه تشكيل مجلس دوم اختالفات  نظر مى به

انحالل موقت فرقه در فرصـتى مناسـ     ادار كرد تا باشع  مختلف فرقه، مسئولين را و
 0100تجديد سازمان فرقه بزنند. از اين تاري  تـا يـ  سـال بعـد كـه در سـال        دست به

كند. و ما  هاى ملى متمركز مى شد. فرقه فعاليت خود را در انجمن منتشر مى اعالميه فرقه
 بينيم. ها مى رد پاى فرقه را در مواضع انجمن

 
 هاى ايران مه سوسيال دمكراتنا انتباه

 فرقه اجتماعيون ـ عاميون
 نام وطن مقدس ما ايرانيان به

پس از تبري  افتتاح مجلس مقدس شوراى ملى شـيداهلل اركانـه بـر صـاحبان حـس      
مقدسـه در ايفـاى    ۀخدمات و اقـدامات ايـن فرقـ    سليم پوشيده نيست كه در اين مدت

اسـت.   وطيت ايران تا چـه انـدازه بـوده   وظايف انسانيت و استقرار اساس حريت و مشر
خواهان خدمات اجتماعيون حسن نتيجه داده بـا بسـاط    دراين موقع كه بر وفق آمال نوع
ايـن   مناسـبت بـه   گسترده شده، متأسفانه بعيى اشخاص به عدالت و مشروطيت در ايران

بـازى را   بناى پارتى جهت قرار داده پيروى اصول كيف مايشاءِ شده فرقه خود را عزيز بى
كه در اين بحران مملكت تشكيل پـارتى و اجـراى مقاصـد خودپرسـتى      گذاشتند  با اين
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هي  وجه متنبه نشدند، و چون ايـن نـوع حركـات سـكته عظـيم       به نهايت ميرتر دارد.
 آورد. طلبان وارد مى براستقالل ايران و عقايد مشروطه
ون فرقه مجاهد از تهـران  شعبات اجتماعيون ـ عامي  لهذا از طر  فرقه مقدس عجالتاو
پرسـت   انتخاب اشخاص اليـق نـوع   شعبات آتيه را به و ساير بالد ايران توقيف و تجديد

 بعدها موكول نموديم. غرض به بى
خوب است مجاهدين طريق حريت و هواخواهان مساوات و عدالت بدانند كه مفـاد  

مقاصـد   ع عمومى را بهالقاعدين( شامل آن كسانى است كه مناف على اهلل المجاهدين )فيل
نپيمايند نوع بشرى را بـا خـود    وقت راه خودپرستى و استبداد شخصى ترجيح داده هي 

اذيت مورى راضى نشوند. و دراين روز خلع ماده استبداد از ايران شـده   يكسان بدانند به
فيمابين دولت و ملت نيست. البته همّ مجاهدين بايد مصرو  انتظام مملكت و  مغايرت
مجاهدين برخال  وظيفه صاح  ايـن مسـل     اهالى باشند! كسانى كه درلباس آسايش

 مسل  نيستند. مجاهد نبود و داراى اين ها ابداو شوند آن كار كرده و مخل آسايش مردم مى
شعبات فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون از      داريم كه از اين تاري  رسماو اعالم مى مجدداو

ايـن فرقـه    تواند خود را نسبت به يم. واحدى نمىندار ايران موقو  است و شعبه رسمى
درجـه اعتبـار    اين فرقه انتشار بايـد از  عنوان و مُهرى منسوب به بداند و هر نوع اليحه به

معين خواهد شد و  هضرورت ي  نفر نمايند ساق  است فق  در هر ي  از بالد ايران به
هـاى نماينـدگان      راپـرت موجـ  اعتبارنامه مخصوص خواهد بود. و به داراى هآن نمايند

عمل خواهد آمد. دوستان ايران  به واليت اقدامات الزمه از مركز با قواى مادى و معنويى
 االمكـان  بازى پرهيز نمايند و افراد ايرانيان را فرض است حتـى  كلى از پارتيه راست كه به

 0 بازى را دشمن ايران بدانند. هاى مختلف كرده پارتيه جلوگيرى از پارتى

 لسالم على من اتبع الهدىوا
 

 هاى فرقه اجتماعيون ـ عاميون بندى فعاليت جمع

زمان با شراي  انقالبى در ايـران اسـت. و ايـن     گيرى فرقه اجتماعيون ـ عاميون هم  شكل

                                                           
 يك نكته .1

 ازى است.ب بازى مقصود حزخ و حزخ پارتى و پارتى
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داشـت و از سـويى ديگـر اثـرات      زمانى براى فرقه از ي  سو دسـتاوردهاى بزرگـى   هم
فرقـه اجـازه داد تـا در يـ       مشروطه بـه  سوئى بر رشد و بالندگى حزب داشت. انقالب

دسـت آورده و از پتانسـيل ايجـاد شـده در      جويد، تجاربى غنى به انقالب عظيم شركت
هـاى   نفع خود سود جويد. اما از سويى ديگر نيروهاى كليدى حـزب درجنـگ   جامعه به

داخلى و تحوالت جامعه دچار صدمات فراوانى شدند و حزب نتوانسـت از نيروهـايش   
 جامعه سود جويد. ت كار سياسى و تشكيالتى دردر جه

افتاده كه پيشروترين نيروهايش از  غايت عق  اى به اما براى ي  حزب نوپا در جامعه
نداشتند فرقـه توانسـت در كمتـرين زمـان      ترين اطالعى كار حزبى و تشكيالتى كوچ 

اقشـار پـايين    دهى كند. شعارهاى انقالبـى را بـين  نيروهاى انقالبى را متشكل و سازمان
بطن تحوالت جامعـه بكشـاند. و مسـئله كليـدى      كارگران و دهقانان را به جامعه ببرد. و

 مطرح كند. انقالب را كه حل مشكل ارضى بود در اذهان خفته مجلس و جامعه
ا  از انقالب، مرحله آن و نيروهاى پيش برنده انقالب  فرقه توانست با درك صحيح

خـ    مـدام در حـال راسـت روى بـود بـه      ند و مجلس را كههاى دربار را خنًى ك توطئه
شاه، فرقه بود كه از بيرون  صحيح برگرداند. بعد از سركوب انقالب و كودتاى محمدعلى

جـوى   ور كرد و آب از جوى رفته مشروطه را به كانون انقالب را در تبريز شعله و درون
 باز گرداند.

يل نيروهاى مسلح فـدايى در تبريـز   ترورهاى سر  فرقه از جمله ترور اتاب  و تشك
هـاى تنـد گذرانـد. و     سـالمت از پـي    به نشان از درك درست فرقه داشت كه انقالب را

 راهى سفارت روسيه كرد. محمدعلى ميرزاشاه را در لباس  محمدعلى
 

 هاى سوسيال دمكراسى ويژگى دوران اوليه آشنايى با انديشه

ياسى ايران نهاد كه از نظر آشنايى بـا مفـاهيم   حيات س فرقه در زمانى شكل گرفت و پا به
ما در مرحله نخستين آشـنايى بودنـد.    هاى سوسيال دمكراسى، انديشمندان نظرى انديشه

 شود. هاى زير مشخص مى اين دوران با ويژگى
هـاى متفكـران    اى محدود از روشنفكران پيشـرو بـا انديشـه    . در اين زمان تنها عده0

هاى سوسياليسـم بسـيار سـطحى     آموزه تصور عموم در موردماركسيست آشنا بودند. و 
 بود. و تنها باور داشتند كه سوسياليسم رژيم اجتماعى خوبى است.
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اين دوران كسان بسيارى بودند كـه بـاور داشـتند عقايـد سوسياليسـت را اگـر       . در1
همين جهت ديدن ي  مقاله  به 0است. درست بشكافيم همان باورهاى دين مقدس اسالم

كه  دفاع از سوسياليسم در ي  روزنامه آنچنان اى ديگر در دفاع از اتحاد اسالم و مقاله در
 اى تنها چيز غير منتظره كند. نه المتين اشاره مى روزنامه حبل كسروى در تاري  مشروطه به

طلبى گردانندگان روزنامه هم نيست.  نيست. بلكه برخال  تصور كسروى، نشانه فرصت
 سوسيال دمكراسى در ايران است. هاى هاى اوليه نفوذ انديشه هاين باور از نشان

 هاى ماركسيستى نداشتند. آموزه . فعالين سوسيال دمكرات وقو  كامل به1
هـاى   هـاى انقـالب مشـروطه بـا انديشـه      ها در طى سال . آشنايى سوسيال دمكرات9

 تر شد. سوسيال دمكراسى عميق
 ت.جلو رف . اين آشنايى با سرعت زيادى به5
عنـوان زيربنـاى    آليسـم و ماترياليسـم بـه    . با اين همه عده كمى از ناسازگارى ايـده 1

كـه باعـث رميـدگى     خـاطر آن  به فكرى سوسيال دمكراسى آگاه بودند. و آن عده كم نيز
هاى سوسيال دمكراسـى نشـوند در گفتـار و كـردار مراعـات و احتيـاط        مردم از انديشه

هـاى   كرات مسلمانان قفقاز يـا اسـتفاده از ديگـر واژه   سوسيال دم كردند. نوشتن فرقه مى
 هاست. اسالمى در رديف اين احتياط

 

 هاى فرقه اعالميه

 ها ها: مسلح شدن توده اعالميه سوسيال دمكرات

 رنجبران جهان متحد شويد.
 ميهنان، مسلح شويد! پيش، اى همراهان! هم به

ــ  فطرتــى  بن و پســتاعمــال بيشــرمانه نماينــدگان محمــدعلى ميــرزاى خــونريز، ج
الله و ديگر نقاط قل  ملت را  خان، در صوفيان و سرورود،الدوله، صمدخان، رحيم عين

 پاره پاره كرده است.
دعـوت و حمايـت چنـد خـائن مفلـوك وارد       اين دولتيان حتى در برخى نقاط كه به

ـ     اند، قهر مفرط بسنده نكرده، پا فراتر گذاشته اند، به شده زنـان   هاز هـي  تجـاوز و سـتم ب

                                                           
 1111دسامبر،  16، 166روزنامه استقنل ايران، شماره  .1
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ست كه آذربايجان ديگر قيام كرده و عـالوه بـر جنـگ بـراى      اند. و اين فروگذارى نكرده
پا خواسته است. مسلح شويد! مسـلح   نبردى براى دفاع از شر  به به ترين حقوق، مقدس

گران  زير پاى چپاول شويد! در خارج از شهر دهقانان روستايى، كشاورزان تهيدستان، كه
توانسـتند از   ان، بايد تا آخرين قطره عرق جـان بكننـد. چگونـه مـى    خقرچه داغ و رحيم

 دختران خويش حفاظت كنند. جواهر ارزشمند شر  زنان و
مسلح شويد، مسلح شويد! امروز ديگر اميدى نمانده است، راهى نمانده اسـت مگـر   

توانـد باشـد! امـروز     عذرى براى كسى نمى هايمان! نداشتن اسلحه ديگر از طريق اسلحه
 گردد. اسلحه بدل مى يل، كلنگ، و چوبدست در دست مردان شجاع بهب

امـور ملـت بپردازنـد سوسـيال      خواهنـد بـه   برخى كسان كه اسلحه هم دارنـد، نمـى  
هاى غيرمسـئول   مذه ، از جانبدارى نظر از كنند كه صر  ها از اينان دعوت مى دمكرات

مسلح شوند! باشـد كـه    در گذشته، براى بقاى حقوق خود و براى دفاع از شر  خويش
دست گرفتن اسلحه وارد شـوند! باشـد كـه اينـان      پرچم داوطلبين براى به زير هر روز به

اسـتقرار امپراطـورى    بختى ملت ايران و موجـد  متحد ساختن نيروهايى كه ضامن ني  به
 اند كمر همت بندند! ايران
ام گـذاريم! در  پيش، مسلح شويد! در راه دفاع از حقوق و دفاع از شر  خويش گ به

 راه مرگ يا زندگى گام بر داريم!
 زنده باد ملت
 مرگ بر دولت جبار
 زنده باد مشروطيت
 مرگ بر استبداد

 1111هاى ايران ـ تبريز  سوسيال دمكرات
 

 شاه محمدعلى نامه سرگشاده حيدرخان به

 بازداشت، شكنجه، تبعيد و اعدام شاه كه به توپ بستن مجلس توس  محمدعلى پس از به
بود كه سران ارتجاع از عاقبت كـار خـود    خواهان منجر شد. الزم عده زيادى از مشروطه

بيمناك باشند. حيدرخان دراين نامه سرگشاده سران ارتجاع را از عاقبـت كـار خـود    
 دهد. بيم مى
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 اين نامه در روزنامه كوشش در تبريز چاپ شد.
 غلىاوسرپرستى حيدرخان عمو از طر  كميته انقالب ايران به

هـا و تعـدّى    گـرى  ها و جنايـات، وحشـى   تمام فشارها، زورگويى ما مصمم هستيم به
پوشـانده و شـعله آن مظـالم     شما، كه امروز مانند امـواج پهنـاور، همـه جـاى ايـران را     

ايـن وضـع    هر طريقى كه شده بـه  ها پاس  گوييم و به آسمان رسيده است با ضد ضربه به
 خاتمه دهيم.

بـازى باشـيد و    دارد كه شما در كنجى نشسته و مشغول همجنسهي  معنى و فايده ن
كنند و آنان را تا آخرين نخى كه بر  نوكرهاى شما ملت نجي  و بدبخت ايران را غارت

 كند. تن دارند لخت و سپس زندان و معدوم كنند، هي  دفاعى شما را تبرئه نمى
ـ      شخص شما و نه به ملت ايران نه به دارد. شـما بايـد از   دولـت شـما مطلقـا اعتقـاد ن

هاى خود  خانه جويانه به طور صلح به سلطنت استعفا داده كنار برويد و اعياءِ دولت شما
 ةمدافعان بـاغيرت و بـا اراد   جا بمانند و جاى خود را به بروند  و در كمال آرامش در آن

نيـد  دا العنان كشور مى شما خود را شاه شاهان ايران و سلطان مستبد مطلق ملت بسپارند.
يـ  مفتخـر پسـت     ايـد، فقـ    كنم كه هرگز چنين كسى نبـوده  شما اعالم مى ولى من به
ملت و كشور هستيد. تال  شما براى چيست، شـما   خوار آلوده و خائن به كًيف، رشوه

ها، منافع، حقوق و استقالل كشـور   تمام نعمات و موهبت ايد در هر ساعت و دقيقه آماده
 بيگانگان بفروشيد. س بهو وطن را در قبال ي  دانه عد

نفع ملـت انجـام    آميز كه به آيا غير از اين است؟ اقالو ي  كار خير، ي  اقدام موهبت
شما، تمام وجود شما پر از نارسـايى   من نشان بدهيد. برعكس تمام طبيعت داده باشيد به

و نقصان و فساد است. شما فاقد شهامت، كوشش، همـت، انـرژى و معتقـدات هسـتيد.     
ترين احساس عدالت نداريد و فاقد اخالق هستيد. در حال حاضـر از نظـر    چ كو شما

موجودى سقوط كرده، ملـت نجيـ     ترين و منفورترين حيوان هستيد و ملت شما پست
كردنـد كـه    كه همين ملت تصـور مـى   ايران بدون استًناءِ از شما متنفر است. در صورتى
شده كه نقائص ملت و كشور را تـرميم و   سلطان مستبد بنا براراده تقدير براى اين تعيين

عقيده داشت كـه   اصالح كند و تمام موانع ي  زندگى انسانى را از سر راه بردارد. ملت
پادشاه بايد در فكر ترقى ملت خود باشد، در بهبود زندگى ملت بكوشد و بـراى او نـام   
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خونخـوار   تجربه مكرر نشان داد كه شخص شما و دولت ني  و احترام بسازد. تجربه و
 و مرتجعى كه شما رئيس آن هستيد بهتـرين نمونـه زنـده تمـام امـراض كهنـه ملـت و       

كـس غيـر از شـخص     كشور است. و باعث تمام نواقص و فسادهاى موجود است. هي 
خيانت، ظلم و خشونت در وجود خود  گرانه، انگيز و غارت شما هزاران خصائص نفرت

كـه در مقابـل هـي      صداى بلند و بدون اين يكجا جمع ندارد. بدين جهت است كه ما با
سوى  هاى خود را به خوانيم تا دست كنيم با فرياد افراد ملت ايران را فرا مى مانعى توقف

 كـه  متحـد شـوند. بـراى ايـن     خواهما كه طرفدار آزادى هستيم دراز كرده با ما انقالبيون آزادی
ـ  انگيـز و وطـن   ملت از دست شخص شما و دولت پست و نفـرت  رو  و ظـالم شـما   ف

كـه مملكـت از    ايد، بلند كند و براى اين جاى گرمى كه نشسته خالص شود و شما را از
خالصـى   وجود شما پاك شود و ملت از اطرافيان و همراهان خائن و زورگوى شما نيز

سـاحل   ايم در مقابل اعمال شما شديدا مقاومت كنند تا بتوانند بـه  يابد ما از مردم خواسته
آن  گردند. ما ايمان داريـم و اميـدواريم چيـزى بـه     ات برسند و آزاد و مستقلآرام و نج

 حق آن بـر روى شـما و   روزها كه دست انتقام خشم ملت ايران با تمام سنگينى انتقام به
خاطر بدبختى و غمى  كه به اميد آن زمانى طرفداران شما فرود خواهد آمد نمانده باشد. به

 خواهيد افتاد و مانند بيد خواهيد لرزيد. وحشت ترس بهايد از  كه بر ملت وارد كرده

 با موافقت كميته مركزى انقالب
 رئيس كميته مركزى انقالب ايران
 حيدرخان بمبى

 

 شاه محمدعلى اولتيماتوم حيدرخان به

دهد تا در مجلـس حاضـر و    شاه دو هفته فرصت مى محمدعلى اين بيانيه حيدرخان بهدر
 د كند.قانون اساسى سوگند يا به

 كميته انقالب ايران
 091شماره  1شعبه تهران، اولتيماتوم 

هاى همه جانبه معلوم داشت كه تنها عامـل مقابلـه و    كميته انقالب در ضمن بررسى
شر  و وجدان در پايتخت و برخى  هاى گمراه و ابله و فاقد العمل از سوى گروه عكس
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و نيز محرك اصـلى كـه هزينـه     مجلس و قانون اساسى ديگر از شهرهاى ايران نسبت به
شاه است. بايد ايـن نكتـه را از نظـر دور     دارد محمدعلى راه مصرو  مى هنگفتى در اين

كند كه عبـارت اسـت    مى نداشت كه اجراى قانون اساسى بدون ترديد وظايفى را مطرح
از وحدت تاج و تخت و دولت ايران در محـدوده كشـور و خـارج از آن، حفـظ حـق      

بينوا و بدبخت از زور و فشار مأموران دولت كه وظيفه  دگى روستائيانمالكيت حفظ زن
 اند. ترين اصول عدالت را از ياد برده خود در برابر مردم و نيز عادى

رو نهايت درجه حائز اهميت اسـت كـه شـاه در درجـه اول سـخنان عناصـر        از اين
كـه از هـر گونـه     ندوم آ آلـود كننـد بـاور نكننـد.     كوشـند آب را گـل   جنايتكار را كه مى

 دغلكارى، تحري  و تقل  در مورد اين قانون دست بر دارد.
توزانـه و   حكومـت كينـه   ها به ها، مجازات منظور جلوگيرى از اثربخشى دسيسه شاه به

بازار هدفى جز پُر كردن جي  خـود   ها در اقدامات عناصر جنايتكار كه با افزايش قيمت
مجلـس برونـد و    تند بايد در ظر  دو هفتـه بـه  ندارند و در واقع دشمن شاه و ملت هس

آن سوگند وفـادارى يـاد كننـد. كميتـه      مورد تأييد قرار دهند و نسبت به قانون اساسى را
قـانون اساسـى،    كند كه در راه مجلس و درون آن از سوى هواداران انقالب نيز تعهد مى

گاه شـاه در مـدت   شاه همه گونه اداى احترام خواهد شد. هر نمايندگان مجلس نسبت به
كشـور خـود  اسـت     هر رئيس حكومت نسبت به معين از انجام اين شراي  كه وظيفه

 بارى دچار خواهد شد. سرنوشت دردناك و تأسف سرباز زند به

 اوغلىاز طرف كميته ـ حيدرخان عمو
 دبير كميته شبسترى

 

 اعالميه كميته تبريز

خواهـان  آزادی مشـروطه را بـه   اى پيـروزى  كميته تبريـز طـى اطالعيـه    0119در ذيحجه 
 گويد. سراسر جهان تبري  مى

 رنجبران جهان متحد شويد
تمـام دوسـتان    ها، اعالم مشـروطيت را در ايـن روز مسـعود بـه     ما سوسيال دمكرات

تجـار و طرفـدار ملـت و تمـام      تمـام علمـا و   گوييم مـا بـه   خواه جهان تبري  مى آزادی
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اند درود  هد  مقدس از جان و مال گذشته به مجاهدين اسالم كه در تهران براى رسيدن
 رسيده است كه بيرق آزادى را برافرازيم. فرستيم موقع آن مى

 كميته تبريز ـ حزب اجتماعيون ـ عاميون ايران
 

 آخرين اعالميه فرقه: و دو توضيح

شمسى( در تهران صـادر شـد. در ايـن اعالميـه از      0111) 0100. اين اعالميه در اوت 0
و انگلـيس بـراى برگردانـدن     راسر جهان خواسـته شـد تـا بـا توطئـه روس     كارگران س
زبان روسـى يـ  مـاه بعـد در روزنامـه       ايران مقابله كنند اين اعالميه به شاه به محمدعلى

( و در زير آن امياى كميتـه مركـزى حـزب    0100شد )سپتامبر  سوسيال دمكرات چاپ
 سوسيال دمكرات ايران قرار داشت.

اى خود  را منحل اعـالم كـرد. و فعاليـت بعـدى      طى بيانيه 0101. فرقه در سال 1
 «پرست. نوع انتخاب اشخاص اليق»فرقه را موكول كرد به 

هـا   فعاليت سوسـيال دمكـرات   0101ـ0100هاى  آنچه كه مسلم است در فاصله سال
گرفـت.   هـا صـورت مـى    ها درداخل انجمن حالت تعليق در نيامده بود. اما اين فعاليت به
هاى تهران، تبريز، رشت، اصـفهان، همـدان و    ها در انجمن ن مدت سوسيال دمكراتدراي

 اند. بوده بندر گز فعال
 

 اعالميه

گذرانـد. آزادى و حريتـى كـه در سـايه      ايران جوان ايام صع  و روزگار سختى را مـى 
هـاى شـهيدان ملـت و از     خـون  مساعى و اقدامات طبقات جماعت و از اثر نًـار شـدن  

دست آمـده و هنـوز مبـانى آن اسـتحكام      صدها و هزاران قربانيان است به گذشتگى جان
 است. كامل نيافته در خطر

و نابكار حريت كامـل انسـانيت اسـت. بـا      یامپراطورى روس كه يگانه دشمن خون
پـرور اسـت دسـت     دولتى ليبـرال و مشـروطيت   حكومت انگلستان كه بنا به اذعان خود

تـازگى   فراز اندام مجروح ايرانيانى كه بـه  يمى خود را بهيكى كرده و تيغ خونريز، دژخ به
تجدد پيش گرفته بر آهيخته! گمان نشـود كـه ايـران متجـدد اينـ  فقـ  در مقابـل         راه
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كشـمكش آراسـته چنانچـه     خود سـاز  ها شاه مخلوع محمدعلى بى قهرمان خرابات خانه
ش در كشـمكش و  انقالبيون ايران با خود شاه معزول و ديگر همدسـتان ارتجـاع پرسـت   

كارشان ساخته و ريشه حيات ننگينشـان از هـم گسسـته بـود.      نزاع بودند ديرى بود كه
ــين     ــاگران آزادى ب ــره يغم ــ  زم ــل ي ــوان در مقاب ــران ج ــروز اي ــته  ام ــى و دس  الملل

پيشقدم فنا و اضمحالل حريت بشرى واقع است و ايـن دزدان راه آزادى ملـل هيچگـاه    
 اند. نبوده ديده ماهواخواه استقالل و حريت وطن بال

هاى دامـن انسـانيت، ايرانـى الزم دارنـد كـه ميـدان اسـتفاده اصـول          اينان، اين ننگ
بردنشان باشـد كـه همچـون اراضـى      طورى جوالنگاه فايده دارى ايشان بوده و به سرمايه

وجدانى در اين سرزمين رفتار كنند. بـراى اينـان همـان     مستملكات خودشان با كمال بى
اسد و پوسيده محمدعلى خـائن الزم اسـت كـه در جنايـات انسـانيت      ف وضع حكومت

 هاى ايشان در دامن وطن ما معين و همدستشان باشد. كشانه و خرابكارى
اتخاذ اقدامات قطعى خود شـروع   الحال روسيه با معاونت انگلستان به حكومت معلوم

ممانعـت از  انگلـيس رسـيده بـود و ضـامن      اميـاى روس و  نموده و قراردادى را كه به
ايران بود نقض كرده است. پـس از انجـام يـ  سلسـله انتريـ        بازگشت محمدعلى به

قصد ضعيف سـاختن حكومـت ايـران ترتيـ       به هايى كه مخصوصاو كارشكنى ها و بازى
ايـران رجعـت داده    را بـه  ها محمـدعلى  شده بود امپراطوريت روسيه با موافقت انگليسى

فـراز   دست گيرد و غاصبانه بـا اسـتعانت بيگانـه بـه     بهزمام حكمرانى را  است كه مجدداو
نوبه خودشـان در يكـى    كه به هاى ديگر اروپا براى آن حكومت تخت شاهى جاى گزيند.
خاموشـى   كلى مُهـر  دستبردى موفق آيند در مقابل اين نقض عهد به از ساير نقاط عالم به

 آورند. گاه صدايى بر نمى دهان زده و هي  به
قالل و تماميت ملت ايـران، مـا دشـمنان پرجـو  و خـرو  دزدان      ما خواهان است
پيـروزى يـافتن در ايـن كشـمكش و      المللى را واج  است كـه بـراى   غارتگر منظم بين

مبارزه حياتى سعى و كوشش اندكى را در نظر نگيـريم! عجبـا، اگـر در ايـن روزگـاران      
المللـى   تمـاعيون بـين  مقصـود از كـارگران اج   براى كامياب شدن بـه  آور ايام محن را غم

 استمداد نجوئيم از چه عناصرى بايد استعانت كنيم.
هـايى كـه    فق  صنف كارگران، دوستدار صادق و صميمى تمام ملل مقهور و حريّت

المللـى و دشـمن پرخطـر     اخـوت بـين   شـوند طرفـدار   آماج سهام خطرات و مهل  مى
 جا طر  خطاب است. دارى در اين يغماگرى اصول سرمايه
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كنيم تا صداى رعدآسا و هيجان شما برادران كـه در راه دفـاع    شما خطاب مى بهرفقا 
هم مشغول سـازد! از شـما اسـتمداد     انداز شود سامعه ما را اصغاءِ جهان طنين ها به آزادى
هـا و   ها، مجامع، كنفرانس ها، ميتينگ جوئيم. كه صداى اعتراض و احتجاجتان پارلمان مى

هـا سـاكت    هايى كه در اين پيش آمدها و راهزنى يه حكومتگيرد بر عل مطبوعات را فرا
اعدام ملـت ايـران را    هاى روس و انگليس كه دار بر ضد حكومت اند و مخصوصاو مانده

تـان وسـيله امـداد مـادى و      اند اگرچه صداهاى نفرت و اعتراضات مجدانـه  آماده ساخته
هيي  مـا را فـراهم خواهـد    مبارزه ما موجبات تشويق و ت عملى نخواهد بود اما الاقل در

 آورد و ي  معاونت قلبى. معنوى براى ما خواهد بود.
نـام آزادى و اسـتقالل    ها بـه  ما انتظار داريم كه صداهاى اعتراض و نفرت و پروتست

انـد و   ريختن خون ما با هم متحد شده شيشه مملكت ما بر عليه زمره راهزنان كه براى به
 دارى هستند بلند شود و جهانى را فرا گيرد. هايى كه مروج اصول سرمايه حكومت

 هاى برادرانه ما را از ميدان مبارزه بپذيريد. سالم
 زنده باد استقالل و اخوت ملل

 المللى زنده باد اجتماعيون بين
 فرقه اجتماعيون ـ عاميون ايران در قفقاز

 

 پژواك اعالميه

ت روسيه كـه در پـراك   اين فرياد شنيده شد. و در كنفرانس ششم حزب سوسيال دمكرا
اى صادر شد. دراين قطعنامه ضـمن محكـوم سـاختن     پيشنهاد لنين قطعنامه برگزار شد به

دخالت روس و انگليس بر عليه جنبش انقالبى ايران، كنفرانس همدردى كامـل خـود را   
ويژه مبارزه حزب سوسيال دمكـرات ايـران كـه در مبـارزه بـا       خلق و به مبارزه نسبت به

 «0 .دارد ارى اين قدر قربانى داده است اعالن مىزورگويان تز
 

                                                           
 141صفحه  17آثار لنين جلد  .1
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 زندگى حيدرخان عمو اوغلى

 بررسى تاري  فرقه اجتماعيون ـ عاميون، بدون مرور زندگى حيدرخان عمـواوغلى،   يك نكته:
 حيدرخان با تاري  فرقه گره خورده است. كارى ناقص است. چرا كه زندگى

 

 كودكى حيدرخان

دنيـا آمـد. پـدر      هجرى( در اروميـه بـه   0118الدى، مي 0881شمسى ) 0185در سال 
 حيدر ناميد. طبابت مشغول بود، او را اكبر كه به مشهدى على

ورديو  خوانده شد. كه او   وردى بود. كه در قفقاز به تارى ا  تارى نام خانوادگى
 زاده( ىدمعناى زاده است. )تارى و ر در روسى به

 (0118ـ1هاى  الكساندر پُل مهاجرت كردند )سال به ا  همراه خانواده ساله بود كه به 00
 

 القاب او

ايران آمد دوستانش او را حيدرخان ناميدند. و چون  خان نبود. اما چون بهحيدرخان، 
حيدرخان برقى ناميدنـد.   كرد. او را اليرب كار مى در كارخانه برق حاج حسين آقا امين

گـويش   اوغلى ناميدند. كه بـه و را عموهايش مردم آذربايجان ا سب  از خودگذشتگى و به
در آن نواحى دلبسـتگى و محبـت خـود را بـا ايـن لقـ  بيـان         آذرى يعنى پسرعمو كه

بمبـى   انداخت. او را حيدرخان وحشت مى هايش مرتجعين را به كنند. و چون با بم  مى
 لق  دادند.
 

 يك نكته

ار دارد. زنـدگى مخفـى   اى از ابهام قـر  زندگى رهبران جنبش سوسيال دمكراسى در هاله
خـويش بيشـتر بگوينـد. يـا چـون       هـاى  ها و نـاكرده  آنان اجازه نداد تا از كرده حزبى به
نيسـت شـدند و يـا چـون      المتكلمين درباغشاه سر به خان صور اسرافيل و مل جهانگير

 شهادت رسيدند. شكل مرموزى دربازداشتگاه نظميه رشت به عدالت به غفارزاده رهبر حزب
اى ديگـر در   ديگر نيز در انقـالب مشـروطه و گـيالن جـان باختنـد. و عـده      اى  عده
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حسـابى، الدبـن( يـا باالجبـار      زاده، ذره، هاى اسـتالين كشـته شـدند )سـلطان     بازداشتگاه
ورى( و يـا در غربـت و تنهـايى فرصـت نيافتنـد )قاسـمى( و يـا         تصاد  كردند )پيشـه 

 ز گويند.هاى تاري  را با ناگفته نخواستند )دكتر رادمنش(
 درخشد. در ميان همه تا سقوط رضاشاه نام چهار تن بيش از ديگران مى

 . دكتر ارانى9ورى و  . پيشه1زاده،  . آويتس سلطان1اوغلى، . حيدرخان عمو0
 

 روزشمار زندگى حيدرخان

 تحصيالت

ا  را در مدرسـه عـالى    تحصيالت ابتدايى را در الكساندرپل گذراند. و تحصيالت عالى
 تفليس مهندسى برق آموخت. گذارند. و بعد در مدرسه صنعتى شهر ايروان
 

 سياسى شدن او

انجمنـى وارد شـد كـه     ( بـه 0175) 0811در دبيرستان با ماركسيسم آشنا شـد. در سـال   
جـا بـا كاپيتـال     داشـت. در آن  عهـده  را ارمياك آوانسيان بازرس دبيرسـتان بـه   رياست آن

 ماركس آشنا شد.
تشكيالت مخفـى حـزب سوسـيال     تكني  تفليس به شگاه پلىدر آموز 0818در سال 

 تفليس مربوط شد. دمكرات روسيه پيوست و با انقالبيون مشهور
تكني  زيرنظر كراسين انقالبى معـرو  در كارخانـه    پس از پايان رسانيدن دوره پلى

 كار شد. برق شهر باكو مشغول به
ماعيون ـ عاميون پيوست و  حزب اجت توس  دكتر نريمان نريمانو  به 0111در سال 

 فعاليت سياسى زد. به ها و مسافران ايرانى دست در ميان آذربايجانى
عنـوان مكانيـ  رفـت. و بعـد در صـنايع نفتـى        بافى به كارخانه متقال بعد از مدتى به

 كار كرد. سرمكاني  شروع به عنوان استاد حفار و پور به تقى
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 ايران ورود به

همـراه ميـرزا    دين شاه هنگام بازگشـت از سـفر فرنـگ بـه    هجرى مظفرال 0108در سال 
تصـميم گرفـت جهـت دايـر كـردن       السلطان اتاب  اعظـم، در بـاكو   خان اميناصغر على

كارخانه برق در آستانه مشهد ي  مهندس اسـتخدام كنـد. فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون       
و تـا   هجـرى وارد مشـهد شـد.    0111خان در شـعبان  كرد و حيدر حيدرخان را معرفى

 در مشهد ماند. 0110رج  
 

 تالش براى كار حزبى در مشهد

در آن موقع هنوز اسمى از مشروطه در ميان نبود. و اگر حيدرخان در اين مـورد حرفـى   
شـان   مخيلـه  وحشت داشتند. و به وا شدند. مردم از حر  زدن با زد مردم ملتفت نمى مى

از قانون تخطـى كـرد، از سـلطنت     شود شاه را محدود كرد. و اگر كرد كه مى خطور نمى
 بركنار نمود.

وجـود بيـاورد. امـا     اى سوسيال ـ دمكراتي  در مشهد بـه   حيدرخان سعى كرد هسته
مشـهدى ابـراهيم ميالنـى كـارگر      افتادگى جامعه ممكن نشد. تنها توانست علت عق  به

 كارخانه گيلزسازى را جذب كند.
 

 (1321شورش نان )سال 

ا ، شــاهد بيرحمــى حــاكم مشــهد شــاهزاده نيرالدولــه و  حيــدرخان در مــدت اقامــت
اى  هـا شـيوه   بـر سـر دروازه   هاى حرم بود. شقه كردن مردم و آويـزان كـردن   باشى متولى

مناس  براى مرعوب كردن مردمى بود كه فاقـد هـر گونـه شـعور انقالبـى و سـازمانى       
 انقالبى بودند.
احتكـار گنـدم زد. و نـان     دست بـه كه شاهزاده نيرالدوله با كم  ديگر مالكين  تا اين

 گران شد. و خريد آن براى تهيدستان شهرى مقدور نبود.
واسطه مسئوليت برق آستانه با اكًر مردم آشنا شده بود گرانى نـان را   حيدرخان كه به

ها خواست كه خواسـتار   آورد و از آن هيجان دستاويز حركتى مردمى قرار داد. مردم را به
 عزل حاكم شوند.
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شورشـى گسـترده بـدل شـد. حيـدرخان ايـن        نان رفته رفته اوج گرفت و به حركت
غريبى در مردم ظـاهر شـد و ازدحـام     رفته رفته هيجان»كند:  حركت را چنين روايت مى

كردند و عزل حاكم را خواستار شدند. در ضمن هيجان عمومى چندين خانه هم تـاراج  
«. خم شراب از منزلش بيرون آوردنـد التوليت بود بيست  ها خانه ناي  آن شد كه يكى از

 91111رضـا كـه سـالى     هاى حرم مطهر حيـرت  التوليه شخصى بود از سركشي  ناي 
هـا بـود    نفر سركشـي   5تومان از موقوفه حيرتى عايدى داشت و اين شخص يكى از 

السـادات از   كـرد. نقيـ    هاى حرم مطهر را روشـن مـى   چراغ آمد و كه در نوبت خود مى
مالحظـه   اين شد كه با حاكم همدست شده بود. و به خراسان محسوب مىمالكين عمده 

خانه دويست ساله او ريختند و تاراج كردند. دو خـم از آن شـراب را مـردم در     مردم به
السادات سركشـي    اين شراب از خانه نقي  گفتند كه عابرين مى دروازه صحن گذارده به

كنـد. در ايـن قيـيه پسـر      تقـديس مـى  خـود را   حرم مطهر بيرون آمده است كه ظـاهراو 
خانه دفـن كردنـد ولـى خـود  در      السادات مقتول شد. و او را در كشي  نقي  كوچ 

راضى و مايل نبودم كـه   مطلقاو حرم مطهر متحصن شد. اما من بر ضد اين ترتيبات بوده،
روز طـول كشـيد.    01 اى اسباب غارت و تاراج پيش بيايد. ايـن هيجـان تقريبـاو    قدر ذره

زياد شد كه در صـحن حركـت كـردن ممكـن نبـود. نيرالدولـه از        قدرى زدحام مردم بها
 «الدوله منصوب گرديد. حكومت معزول و ركن

 

 حيدرخان در تهران

عبدالعظيم و پس  آهن تهران ـ شاه  وارد تهران شد. ابتدا در راه 0110حيدرخان در شعبان 
كار شد. و در اين مدت توانست  همشغول ب از آن در تجارتخانه روسى حمل و نقل ايران

 با صنعتگران و بسيارى از تجار آشنا شد و باب مراوده را باز كند.
 

 اروپا سفر به

اروپا سـفر كـرد. بـراى تكميـل      در هنگام اشتغال در مفسسه روسى حمل و نقل ايران به
نوع  01كار بردن  نحوه ساختن و به رشته تحصيلى خود. و معرو  است كه در اين سفر

 بم  را فرا گرفت.
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هايى كه در انقالب مشروطه بـر نـام و شـهرت او افـزوده و اركـان اسـتبداد را        بم 
 لرزه در آورد. به

 

 ايران بازگشت به

اليـرب مشـغول    ايران بازگشت و در كارخانه برق حاج حسين آقا امين ي  سال بعد به
در مورد مشـروطه را   شده و باب تبليغ كار شد و توانست با طبقات مختلف مردم آشنا به

 در ميان طبقات شروع كند.
 

 ها اولين حركت

ـ  اى به پخش عكس مسيو نوز بلژيكى رئيس گمركات درلباس آخوندى، بهانه  نـدست معترضي
د. و مهـاجرت  ـخانه مطرح ش ئله عدالتـمس ارى او را بخواهند. بعدـا عزل و بركنـاد تد

 رسه سپهساالر درسفارت انگليس.قم پيش آمد. و بعد متحصن شدن طالب مد علما به
كشـى چـراغ بـرق بـود. بـا       در اين موقع در مسجد سپهساالر مشغول سيمحيدرخان 
كـه   تحصن را دامن بزند. و هنگامى تحصن در سفارت موفق شد جريان تشويق طالب به

مظفرالدين شـاه پـس از مراجعـت علمـاء از قـم دسـتخطى در بـاب مشـروطه داد. امـا          
دانسـتند.   او در آن عيويت داشت دستخ  شـاه را كـافى نمـى    ى كها حيدرخان و كميته

 پس حيدرخان تال  كرد تا صدور فرمان مشروطيت مردم از بست خارج نشوند.
 

 هاى سوسيال دمكراسى در تهران اولين حوزه

دهـى امـر   با صدور فرمان مشروطه، زمان انتخابـات مجلـس فـرا رسـيد. بـراى سـازمان      
 تشكل شامل دو حوزه بود: اى انقالبى شكل گرفت. اينانتخابات تشكلى از نيروه

 . حوزه عمومى: كه متشكل بود از تجار و كسبه بازار0
 با حزب سوسيال دمكرات روسيه ارتباط داشتند. نفر بودند و 7. حوزه خصوصى: كه 1

عنوان اولين حوزه سوسيال دمكرات تهـران پـس از    همين حوزه خصوصى بود كه به
ماند، گسـتر  يافـت و بـه شـعبه فرقـه       انحالل حوزه عمومى باقىانتخابات مجلس و 

 اجتماعيون ـ عاميون تبديل شد.
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 تشكيل شعبه اجتماعيون ـ عاميون در تهران

هـا   وكـال انتخـاب شـدند. رفتـه رفتـه انجمـن      »نويسد:  حيدرخان در اين مورد چنين مى
ت پيـدا كـرد.   انجمنـى عيـوي   هم خورد و هر كـس در  تشكيل شدند. ترتيبات سابقه به

نفر حوزه خصوصـى كـه بـا     7حوزه عمومى از هم پاشيد. پس از آن ما مانديم و همان 
 كارگران روسيه نيز ارتباط داشتيم. فرقه اجتماعيون ـ عاميون

فرقه اجتماعيون ـ عاميون روسـيه اطـالع داده شـد كـه در تهـران فرقـه         پس از آن به
شخص من نوشتند كه الزمـه   به جا از آناجتماعيون ـ عاميون تشكيل داده شده و هست.  

ها در قفقاز داده شده است و شما شعبه را در  ها و ايرانى شعبه مسلمان دستورالعمل را به
ها كار كنند چند نفر از وكال كه با فرقه اجتماعيون ـ عـاميون    با آن معاو تهران افتتاح كرده

 .كرديم مى كار 0رده و معاوهاى قفقازيه ارتباط داشته با هم ارتباط پيدا ك مسلمان
 

 كميته انقالب

رهبران انقالب مشروطه كه ارزيابى درستى از محمدعلى شاه داشتند. مطمئن بودنـد كـه   
زودى  مشروطه تمكين نخواهد كـرد و بـه   ها از ها و اشرا  و فئودال روس شاه با اتكاءِ به

كننـده   مان رهبرىبساط مشروطه را بر خواهد چيد. پس چاره كار را در تشكيل ي  ساز
كميتـه انقـالب معـرو  شـد.      اى مخفى شكل گرفت كه بـه  همين منظور كميته به ديدند.
 هاى اجتماعيون ـ عاميون تهران بود. قالب يكى از حوزهكميته ان
 

 اعضاءِ كميته انقالب

 اين كميته مرك  از هفده نفر بود:
واعظ، از ناطقين درجـه  . سيدجمال 1المتكلمين، از ناطقين درجه اول تهران،  . مل 0

 . سـيد محمدرضـا مسـاوات،   9نگـار،   روزنامـه  خان صوراسرافيل،. ميرزا جهانگير1اول تهران، 
 . سـيدعبدالرحيم خلخـالى،  1نگـار،   اكبرخان دهخدا، روزنامـه  . ميرزا على5نگار،  روزنامه

                                                           
 معناى همراه هم، متحدا به معاً. 1
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ى، ـدبيلل ارـيد جليـ. س1ل ، ـالم مـ. حكي8س، ـزاده وكيل مجل ىـ. تق7گار، ـن هـروزنام
ى ـ. حاجـ 01واب، ـخان نينعلىـ. حس01 ان،ـخليمانـرزا سـ. مي00لطنه، ـ. معاضدالس01
لطنه و ـالسـ  . نصـره 01لطنه، ـالسـ  . اديـ  05ان، ـرزا داوودخـ. مي09ا، ـم آقـرزا ابراهيـمي
 عمواوغلى . حيدرخان07
 

 رابطين كميته

 آبادى ن نجم. ميرزا محس1. حسين آقا پرويز و 1. ميرزا محمد نجات، 0
 رساندند. ها مى اطالع نيروها و انجمن رابطين كميته دستورات كميته را به

 

 مؤسسين فرقه اجتماعيون ـ عاميون تهران

ام مفسسـين   جا كه من تحقيق كرده تا آن»نويسد:  اعياءِ فرقه چنين مى ةعلى آذرى دربار
عيون ـ عاميون تبريز و  حزب اجتما به نفر بودند كه 91حزب اجتماعيون ـ عاميون تهران  
 كند. نفر را ذكر مى 19اما اسامى « باكو و تفليس بستگى داشتند.

. يحيـى  9رافيل، ـوراسـ ـر صـ. جهانگي1ن، ـالمتكلمي ل ـ. م1ال واعظ، ـيدجمـ. س0
چراغ برقى(،  لطان )معرو  بهـاءالسـضي .1ى، ـان عمواوغلـ. حيدرخ5كندرى، ـميرزا اس

، خـان تربيـت  . ميرزا محمـدعلى 1رزا محمدصادق طباطبايى، . مي8از، ـادق طاهبـ. ص7
. آقـا شـي    01. ميرزا آقا )فرياد( مدير روزنامه عصر انقـالب،  00خان خياط، . حاجى01

 خان ميكـده، . ميرزا سليمان09 . سليمان ميرزا ـ اسكندرى، 01ابراهيم تبريزى، نماينده مجلس، 
 آدم، الدولـه بنـى   . شـريف 07. ارباب كيخسـرو،  01خان كردستانى، نماينده مجلس، . اسداهلل05
اوات، ـه مسـ ـامـر روزنـاوات، مديـا مسـيد محمدرضـ. س01زى ـريـزاده تب ريفـش .08
امداد، ـ. ب11ات، ـنج رزا محمدـ. مي10ران، ـالعلوم ته ىـى مدعـالدين قم يدجمالـ. س11
 اكبر دهخدا . على19اى،  . سيد كمره11
 

 ـ عاميونحوزه مخفى اجتماعيون 

حوزه مخفى اجتمـاعيون  »نويسد:  حيدرخان در تقريراتش در مورد اعدام اتاب  چنين مى
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سيدجمال واعـظ نيـز در آن عيـويت داشـتند.      المتكلمين و آقا ـ عاميون تهران كه مل 
 «كميته مجرى اعدام اتاب  فرستادند. اعدام اتاب  را رأى داد و به

ب، اعيـاءِ كميتـه انقـالب را مـورد تأييـد قـرار       زاده يكى از اعياءِ كميته انقـال  تقى
السـلطنه را جـز    كند و نصره اضافه مى دهد و حسين پرويز و ميرزا محمد خراسانى را مى

عنـوان   نفـر را بـه   11على آذرى نيز در كتاب قيام كلنل پسـيان نـام   « داند آن اعياءِ نمى
 برد. اجتماعيون ـ عاميون تهران مى مفسسين فرقه
توان نظر رضـازاده ملـ  را    زاده و على آذرى مى ريرات، حيدرخان، تقىبا بررسى تق

قـول حيـدرخان    اجتماعيون ـ عاميون يا بـه   هاى پذيرفت كه كميته انقالب يكى از كميته
 حوزه مخفى اجتماعيون ـ عاميون بوده است.

 

 «خدمت»بمبى بر عليه انجمن ارتجاعى 

تعادل خود را از دست داده بودند، كمـى  اشرا  و شاهزادگان كه با اولين ضربه انقالب 
مشـغول شـدند. ايـن    « انجمـن خـدمت  » تشكل نيروهاى خود در خود آمدند و به بعد به

هاى انقالبـى و   انجمن با محمدعلى شاه ارتباط باطنى داشت. و هد  آن نفوذ در تشكل
 هاى تهـران كـه در ارتبـاط    انقالب بود. پس حوزه مخفى سوسيال دمكرات به ضربه زدن

تشـكل ارتجـاعى را    اى ايـن  با تنى چند از وكالى مجلس بود تصميم گرفـت بـا ضـربه   
 متالشى كند.

هـاى ايرانـى    اولين بم  توس  چند فدايى كه از باكو آمده بودند )سوسيال دمكرات
امـا كـارگر نيفتـاد و مسـتبدين متنبـه       مقيم قفقاز( در خانه وزير مخصوص انداخته شـد 

االول  جمادى 05عهده گرفت. پس در ش   يدرخان خود بهنشدند. مأموريت بعدى را ح
روزنامـه   بزرگى را كـه خـود سـاخته بـود منفجـر كـرد كـه صـداى آن بـه          بم  0115
در تقريـراتش   ياد كرد. حيـدرخان « عنوان واقعه عجي  به»المتين هم رسيد. و از آن  حبل

كـه   گويـد و ايـن   هـا مـى   از انفجار بم  در خانه عالءالدوله و تعقي  او توسـ  پاسـبان  
طـر  عصـر كـه اجتمـاع     »نويسد:  پايان مى گريزد و در ها مى چگونه در زير باران گلوله

زار آمديم كه ببينيم واقعه ديش  چـه   طر  خيابان الله خان خياط بهمتفرق شد با حاجى
العاده در مردم داده اسـت،   در افكار مردم داده است. بلى اين مسئله تأثيرات فوق تأثيراتى
كه ايران ديگـر ايـران سـابق     گفتند هاى مقيم تهران، نيز عقيده پيدا كرده مى ىيتى اروپاح
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خـوبى   حقوق خود واقف شده، حـق گرفتـه شـده از دولـت را بـه      نيست، ديگر ملت به
 «نگاهدارى خواهند كرد.

 

 ترور اتابك ستون ارتجاع

وى باز گردانـد. و  ج محمدعلى شاه مصمم بود تا با دست اتاب  آب از  جوى رفته را به
هـا   دسـت روس  برچيند. و اين توطئه به كارى بساط مشروطه را با كم  سياستمدار كهنه

 گرفت. پس اتاب  از فرنگ فرا خوانده شد. و با رضايت انگليس صورت مى
 

 جان اتابك نخستين سؤقصد به

آمـدن   اى بود. انجمن تبريز از نخسـتين روز  اتاب  از نظر نيروهاى انقالب مهره سوخته
 اتاب  نسبت به آمدن اتاب  هشدار داد.

فرقه اجتماعيون ـ عاميون تصميم گرفت كه خرمهره ارتجاع را از جلو پـاى انقـالب    
مجاهدين قفقـازى اتابـ  از مـرگ     بردارد. پس دستور ترور اتاب  داده شد. اما با اشتباه

ور چشمان كـور  ضرب گلوله كشته شد. اما اين تر جست و عباس آقا نامى به جاى او به
 باز نكرد. ارتجاع اتابكى را

 

 اولين حركت: مجاهدين انزلى

بنـدر   به 0115فروردين  11پو  روس از درياى خزر گذشت و روز  اتاب  با كشتى زره
جلوگيرى كردنـد و اتابـ  مجبـور شـد      انزلى رسيد اما مجاهدان انزلى از پياده شدن او

 كشتى روسى باز گردد. به
 

 كابينه توطئه

اهلل طباطبايى اجازه يافت از كشتى روسى پيـاده   مجلس و نظر مًبت آيت ماب  با تلگراات
مجلس معرفى كرد. و از  كابينه خود را به 0115االول  ربيع 11تهران بيايد. و در  شود و به

 هايش را آغاز كرد. همان روز نخست توطئه
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ز نماينـدگان  نخست بخشى از نمايندگان مجلس را فريفـت و يـا خريـد. تعـدادى ا    
بعـد مشـارالمل  و ديگـران.     مجلس، از مجلس كنـاره گرفتنـد. نخسـت سـعدالدوله و    

او لق  ابوالمله  خاطر انقالب متحمل شده بود مردم به خاطر صدماتى كه به سعدالدوله به
 )پدر ملت( را داده بودند.

بعد كـه داسـتان اصـالح قـانون اساسـى پـيش آمـد. اتابـ  بـا تحريـ  و تشـويق            
حيـدرخان در خـاطراتش چنـين     اهلل، مشروعه را در مقابل مشروطه علم كـرد.  يلف شي 
بـراى انهـدام    خان اتاب  كه محمدعلى ميرزا او را مخصوصاوميرزا على اصغر»نويسد:  مى

نفر از وكالى پارلمان را با دادن پـول،   71ايران آورده بود.  از فرنگ به اساس مشروطيت
 اكًريت آراءِ پيش برد. به قرار داده و آنچه كه ميل داشتوعده وعيد طرفدار و حامى خود 

هـاى   خيانت شروع به منظور نبوده، مجدداو هاى سابقه ميرزا على اصغرخان ابداو خيانت
كـار انهـدام مشـروطه بـود. چنانچـه       درپى كـرده  اتصـاالو بـدون آنـى اسـتراحت در      پى
حيـرت   ى هواخواهـانش بـه  اهلل مجتهد را نيز پول داده تحري  كرده با جمعـ  فيل شي 

 «آن غائله را برپا نمود. عبدالعظيم فرستاد
 كه كار مشروطه را يكسر كنـد بـه   همين خاتمه نيافت. بلكه براى آن اما كار اتاب  به

السـلطنه از   اقبـال  اتاب  بـه  مكه تلگرا تحري  ياغيان و اشرار پرداخت. و چيزى نگذشت
 كارساز نبود. ها برعليه اتاب  بلند شد. اما تراضياغيان ماكو برمال شد. از سراسر مملكت اع

 
 سومين حركت: مذاكره

در يكى از جلسات سرى فرقه اجتماعيون ـ عاميون تصميم گرفته شـد كـه بـراى اتمـام      
 حزب مأمور اين كار شد. حجت با اتاب  مذاكره شود صادق طاهباز عيو

الب( را چنـين روايـت   پدر طاهباز اين مالقات تاريخى را )مالقات انقالب و ضدانق
اجتماعيون ـ عاميون عصـبانى شـد و تـا      صدراعظم از شنيدن نام نماينده حزب»كند:  مى

زند  ظهر پيشخدمت پرده را باال مى شود. چند دقيقه به ظهر طاهباز در پشت در معطل مى
 گويد بفرماييد. مى طاهباز و به

ه است. همزمان ورود اتاب  بيند سفره ناهار چيده شد شود و مى طاهباز وارد اتاق مى
احوالپرسى كوتاه از طاهبـاز برسـر سـفره     چند تن از محارم او از درديگر وارد و پس از

طاهبـاز   هـاى اطرافيـان نسـبت بـه     نشاند. نگـاه  نشينند كه اتاب  او را پهلوى خود مى مى
 ل آمده است.عم است. گويى براى تمسخر اين نماينده قبالو مذاكره و تبانى به استهزاآميز بوده
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كشد. صـادق از خـوردن    گذارد و خود برايش برن  مى اتاب  بشقابى جلو طاهباز مى
گويـد:   وى مـى  كند و به صحبت مى اى با اتاب  كند و در گوشى چند كلمه غذا امتناع مى

ايـد عملـى نشـده. بعـد از آمـدن شـما        من مأمورم عرض كنم كه شما هر چـه فرمـوده  »
ت. در عـراق )اراك( حــاج آقـا محسـن، در شــيراز    شــده اسـ  مملكـت يكپارچـه آتـش   

جـان   گرمى شما به مال و پشت السلطنه ماكويى به المل ، در قم متولى، در ماكو اقبال قوام
هـا را تقويـت    و ناموس مردم تجاوز نموده و حيرت اشـر  در عـوض جلـوگيرى آن   

اشـر  كلـى    گفتند: حيـرت  شما مى ايران، هواخواهان كنيد. قبل از بازگشت شما به مى
تغييرى  رساند كه در ماهيت شما ابداو اند ولى افسوس، عمليات شما مى تغيير ماهيت داده
 حاصل نشده است.

كنـد و يـ  ران و    شود و در عوض جواب مرغى را تشريح مى اتاب  برافروخته مى
ام. ايـن   گويد من براى سورچرانى نيامده مى گذارد. طاهباز ي  بالش را جلوى طاهباز مى

دهد. جواب شما با متالشى كـردن ايـن    يغام ملت جواب دارد يا خير. اتاب  جواب مىپ
عـالوه شـما حـق مداخلـه در ايـن امـور را نداريـد. طاهبـاز          تلويحا داده شد. و بـه  مرغ
آن اجـازه مداخلـه را    گويد: من يكى از افراد ايـن مملكـتم و مشـروطيت و قـوانين     مى
ها را ابـالغ كـردم. بهتـر اسـت      ام و عقايد آن دهدهد وانگهى من از طر  جمعيتى آم مى

 مردم را راحت كنيد. استعفا بدهيد. هم خودتان و هم
كًـرت   دهـد. اتابـ  از   دهد: گفتم شما هنوز دهنتان بوى شـير مـى   اتاب  جواب مى
 جويده است. هاى خود را مى عصبانيت سبيل
ين خـروج، اتابـ  و   شود. در حـ  فرماييد و سپس بلند مى گويد: اجازه مى طاهباز مى

شـما   گويـد: بـه   طاهباز هـم بلنـد مـى    خندند. جمعيت سر سفره با صداى بلند قاه قاه مى
 خواهند فهماند كه ما حق مداخله داريم. تأمل كنيد.

 

 يك مقايسه تاريخى

اتابـ ،   برخورد شجاعانه طاهباز نماينده حزب اجتمـاعيون ـ عـاميون بـا     كه به براى اين
عدالدوله با اتاب  ـات سـمالق به تـى ببريم. الزم اسـتبداد پـاس د خيمهـتون قدرتمنـس

 نگاه كنيم.
اتاب  رفتـه و   ۀخان گردن گرفت كه به هاى اتاب ، سعدالدوله به پس از شروع توطئه
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پالكونيـ  را از شـيراز، اراك، قـم و     باشى و بر داشتن قوام و حاجى آقامحسن و متولى
 «دست آورد ه بهساوه بطلبد و پافشارى نموده نتيج
 خانه اتاب  همان و كناره گرفتن او از مجلس همان. رفتن سعدالدوله )ابوالمله( به

 

 سعدالدوله كه بود

هوادارى از مشروطه برخاست. از وزارت بركنار شد  سعدالدوله در دوران خودكامگى به
را بـا   شـناس او  مشـروطه مـردم ارج   يزد رانده شد. در زمان و با رن  و خوارى بسيار به

در ملت ـاو لق  پ هـاندند و بـس نشـر صندلى مجلـد. بـتهران آوردن هـيار بـكوه بسـش
 )ابوالمله( را دادند.

 

 تصميم نهايى فرقه: اعدام اتابك

هاى مسـتمر اتابـ  و سرسـختى او در ادامـه راه، فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون را          توطئه
حوزه مخفى اجتمـاعيون  »نويسد:  مى واداشت كه تصميم آخر را بگيرد. حيدرخان چنين

المتكلمين و آقاسـيدجمال واعـظ نيـز در آن عيـويت داشـتند       ـ عاميون تهران كه مل 
 «كميته مجرى حكم اتاب  فرستادند. رأى داده به اعدام اتاب  را

 

 عباس آقا، فدايى ملت

ئت مدهشـه  هي هاى عملياتى ابالغ شد. تيم عملياتى موسوم به تيم تصميم كميته اجرائيه به
 حيدرخان عمواوغلى مأمور اين كار شدند. بود. سه تيم عملياتى چهار نفره تحت رياست

هاى عملياتى در مورد سالح بحث كردند و بدين نتيجه رسيدند كه عمليات بايـد   تيم
نام عباس آقـا   قرعه كشيده شد، قرعه به كننده نام فرد عمل با رولور صورت بگيرد. پس به

 م براى محافظت از او قرار داده شدند.درآمد. دو نفر ه
 

 عباس آقا و اتابك

اتابـ    عباس آقا صرا  كه جلو تيمچه عالءالدوله دكـان صـرافى داشـت سـه نامـه بـه      
 ده روز فرصت داده شد. نوشت. در اين سه نامه با اتاب  اتمام حجت شد و به او
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 نامه اول

شـما را   بنـده مـأمورم كـه رسـماو    آقا ميرزا على اصغرخان اتابـ :   به 0115االول  جمادى
مقـدس شـوراى ملـى وعـده      بياگاهانم كه حركاتتان منافى است با آنچه كـه در مجلـس  

نموده بوديد. مجاهدين غيور ملت واقفند از سير شما درخطوط باطله. و بعض مسندات 
اعيـدى كـه   وگويم كه ترك دو رويـى نمـوده بـه م    شما مى متنبها به اند دست آورده هم به
 بنمايد. هاى سى ساله شما را ايد وفا نماييد تا جبران خيانت س مقدس كردهدرمجل

 راقم. ع. س
 

 نامه دوم

خان اتابـ : در همـين تـاري  مـاه گذشـته.      ، آقا ميـرزا علـى اصـغر   0115الًانى  جمادى
پايين آمـده دورويـى را كنـار     برحس  ماهيت خود شما را آگاه نمودم كه از خر شيطان

ايران ويران كن خود را گفته، بـا مجلـس مقـدس همراهـى      ۀديرين گذارده، ترك عادات
 ملـ  و ملـت هنـوز از نظـر آحـاد مجسـم اسـت. ابـداو         شما به نماييد. سلوك سى ساله

مسـلمين، را از   المال اند. دستبردهاى شما را در قتل ناصرالدين شاه بربيت فرامو  نكرده
ايـد،   خارجه داده تقراض و امتيازاتى كه بهها شما را در مسئله اس اند ايران فروشى ياد نبرده

خوب است عمر خـويش را دراز نمـوده، دورنگـى را از     خود ۀبراى جبران سيأت سالغ
هم  خود دور داريد و با مجلس مقدس و مشروطيت سلطنت همراه شويد و اين نكته را

 سزاى خود برساند. بدانيد كه ملت قادر است شما و امًال شما را به
 راقم ع.س

 

 نامه سوم

آقا ميرزا على اصغر اتاب . ايـن آخـرين خطـى اسـت كـه برحسـ         به 0115رج   01
نويسم، برخى مسندات صحيحه  مى شما تكليف و مأموريت خود، محض اتمام حجت به

انجمن سرى مجاهدين  مل  و ملت و خال  مشروطيت به هاى جديد شما به در خيانت
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مأخـذ   كه بدانيد ايـن سـخنان بـى    محض اينصادر شده،  فتواى قتل شما رسماو رسيده و
مسـوره تلگرافـى كـه     الدولـه در اسـالمبول نوشـته و    ارفـع  يـى كـه بـه    نيست سواد رُقعه

ايد فرستادم و مطلع باشيد كه از مجالس سـرى كـه سـه شـ  قبـل و       السلطنه زده اقبال به
سـاختن  ايد واقفيم. سخنانى كـه در بيكـار    هايى كه كرده گذارى مصلحت ديش  داشته و
نيسـت. لـذا شـما را     گوييد بر مـا پوشـيده   لوح مى پادشاه جوان و ساده مجلس مقدس به

ايـد بنماييـد    روز اصالح مفاسدى كه خود بانى آن شده 01نماييم كه در عرض  اعالم مى
سـزاى   مجلس مقدس اعترا  و توبه نماييد ور نه حتما به تقصيرات خود اعالنيه در و به

 يمانى را سودى نخواهد داد.خود خواهيد رسيد و پش
 راقم، عباس

ها در مغز گچى و استبدادى اتاب  كـارگر نيفتـاد. مـردى كـه در تمـامى       اما اين نامه
باور نداشـت. و هنگـامى بـاور     استبداد خو كرده بود صداى ملت را ا  به دوران زندگى

 كرد كه صداى ملت از دهان رولور عباس آقا مغز او را متالشى كرد.
 

 اولتيماتوم: خرفتى استبدادآخرين 

آخـرين   0115رجـ    11روز فرصـت داد،   01اتابـ    ا  بـه  آخرين نامـه  عباس آقا در
 فرصت اتاب  بود.

اتابـ    روزه را بـه  01فرقه اجتماعيون ـ عاميون سعى كرد در حركتى ديگر فرصـت   
شـود. امـا اتابـ  دچـار بيمـارى       گوشزد كند تا شايد اتاب  متوجه جدى بـودن قيـايا  

 00روز »كنـد:   ت را چنين روايت مىكرفتى تاريخى استبداد شده بود. كسروى اين حرخ
انجمن آذربايجان شور و جنبش ديگرى بود. از اروميه تلگرافى رسـيده   در 0115رج  

كـرده و جمعيـت    خـواهى  بود مردم از دست اشرار تحري  شـده توسـ  اتابـ  تظلـم    
تا با مجلسيان گفتگو كننـد. صـادق    سمت مجلس حركت كرد. پن  تن برگزيده شوند به

اتاب  داده بـود. و اتابـ  گفتـه     كه پيغام فرقه را به طاهباز يكى از اين پن  تن بود. همو
 دهد. طاهباز در گفتگو با وزير علـوم كابينـه اتابـ  حـاجى     بود دهان شما بوى شير مى

 رساز نبود.كابينه داد اما اين اولتيماتوم نيز كا روزه به 01مخبرالسلطنه مهلتى 
 



 230            سوسیال دمکراسی و انقالب مشروطه

 

 تأمل كنيد آقايان!

عمارت ييالقى اتابـ  در شـميران، امـا     قيطريه رفتند، به عباس آقا و همراهانش دو بار به
 كار انجام نشد.

اكبـر، حسـن آقـا     پارلمان رفت. حيدرخان، عباس آقا، ميرزا علـى  رج  اتاب  به 10
 برادر عباس آقا راهى مجلس شدند.
اى به محمدعلى شـاه و   رفع اغتشا  واليات با نامه اتاب  در عوض تنظيم ادارات و

 لوحان مجلس را بفريبد. ساده فريبى مجلس آمد. تا با عوام دستخ  شاه به
اما براى مردم و نمايندگان راستين مردم كه در فرقه اجتماعيون ـ عاميون گـرد آمـده    

 ها گذشته بود. فريبى بودند كار از اين عوام
ته بود كه اتاب  با سيد عبداهلل مجتهد از مجلس بيـرون  دو ساعت و نيم از ش  گذش

داشت اتاب  از سيد پيشى گرفـت. عبـاس    آمدند. سيدى براى تظلم سيد عبداهلل را نگاه
مقابلـه   جلو رفت و با سه گلولـه كـار اتابـ  را تمـام كـرد. نگهبانـان مجلـس بـه         آقا به

زندگى خود خاتمـه داد.   اى به داد با گلوله آقا كه احتمال دستگيرى مى برخاستند و عباس
آقـا صـرا     عبـاس »از جي  عبـاس آقـا، پلـيس كـارتى بـدين ميـمون بيـرون آورد:        

 «، فدايى ملت90آذربايجانى، عيو انجمن، نمره 
 

 تيم ترور

 . صادق طاهباز5. حسن آقا، برادر عباس آقا و 9اكبر،  . ميرزا على1. حيدرخان، 1. عباس آقا، 0
 

 اثرات ترور اتابك

روى خاك انداختند. بعد از گذشت دو  حياط بهارستان آوردند و به زه عباس آقا را بهجنا
خاك بسپارند شهربانى نپـذيرفت و خـود    به روز بعيى از بازاريان خواستند كه جنازه را

خاك سپرد. ابتدا با همان لبـاس در گـودالى انداختنـد. امـا      را با خوارى بسيار به شبانه آن
 واهان بيرون آوردند و كفن كردند.خترس آزادی بعد از
 اى ديگر را گرفتند. دستور شاه ميرزا صادق طاهباز شاگرد عباس آقا و عده به



 فرقه اجتماعیون ـ عامیون          232

 

بدگويى اتابـ  و از رفتـارى    القدس زبان باز كرد به سه روز گذشت. و روزنامه روح
 آذربايجانيان و فرقه اجتمـاعيون در  كه با جنازه عباس آقا شده بود از سوى ديگر انجمن

 شدگان بر آمدند. صدد خالصى بازداشت
قاضى ارداقى و بردار  ميرزا على اكبر توفيق يافتند تا گـور عبـاس آقـا را بيابنـد و     

آقا جمعيت فراوانى بر سر گـور او   رج  روز هفتم مرگ عباس 18گور را مرمت كنند. 
ـ  ترين خطابه المتكلمين يكى از مهي  گرد آمدند و مل  راد كـرد و  هاى دوره انقالب را اي

الدين واعظ سخن راند و فرياد زنده باد مشروطه مرگ بر اسـتبداد   جمال دنبال آن سيد به
 انداز شد. نفر در فياى تهران بلكه ايران طنين 51111
 

 ترور محمدعلى شاه توسط فرقه

پس از ترور انقالبى اتاب  توس  فدايى ملت و عيو حزب اجتماعيون ـ عاميون عباس  
خود نيامدند و بعد از مدتى مرعوب شـدن   به اه و اشرا  پوسيده قاجارآقا، محمدعلى ش

خواهـان الزم ديدنـد بـا    هاى خود را بر عليه انقـالب شـروع كردنـد. پـس آزادی     توطئه
 شاه همچون اتاب  اتمام حجت كنند. محمدعلى
ـ  نامه روح هفته مفصـلى سـعى كـرد محمـدعلى شـاه را از خـواب        ۀالقدس طى مقال
 يدار كند. اما او در سودايى ديگر بود.ا  ب استبدادى

اى كه در هفتگى مساوات منتشـر شـد ضـمن     فرقه اجتماعيون ـ عاميون طى اطالعيه 
 خود را براى بركندن ريشه استبداد اعالم كرد. خواهان سراسر دنيا عزم خواستن كم  از آزادی

 

 اعالميه فرقه

 للپرست روسيه و عًمانى و ساير م هاى حريت عموم فرقه به
 ۀدهـيم و از يـ  واقعـ    رفقا! دوستان! در اعال درجه اندوه و نااميدى شما را خبر مى

 داريم: انگيز مستحير مى ماللت
وجـود   ۀعرص يان تازه قدم بهيفدا ۀپروران مجاهدت حريت طفل مشروطيت ايران كه به

 ايران در هالكت و خطر است. مستبدين ۀحركات وحشيان ۀواسط گذاشته به
ايران در مقابل فرقه مجاهدين ناچيز و ضـعيف اسـت ولـى     ةمستبد گرچه حكومت
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خـواه بـا    ضـعفاى مشـروطه   چه بايد كرد كه اينـان بـراى مغلوبيـت و شكسـت فقـرا و     
 خواهد. هاى ظالمه همجوار همدست شده و از آنان معاونت و كم  مى حكومت
 حمايـت  همسـايه بـه   ةطور كه در زمان شور  ملى فرانسـه حكومـت مسـتبد    همان

فراهم و براى جلوگيرى و افنـاى   عينه همان نقش در ايران مستبدين فرانسه برخاستند، به
يكـى   طلبد و دست بـه  طلبان از دولتين روس و عًمانى مدد مى خواهان و آزادى مشروطه

 اين اساس مقدس سعى دارند. كرده در برهم زدن
سـتحكام اساسـى   هـاى ظالمـه بـراى ا    خواه! چنانچه حكومتبرادران و رفقاى آزادی

يكـديگر   دسـت داده و بـه   دسـت بـه   منحوسه استبداد و مكيدن خون ابدان فقرا و ضعفا
پرسـت و ضـعفاى    هـاى حريـت   شود )كه( مـا فرقـه   نمايند، چه مى كم  و همراهى مى

دست هم داده براى كندن ريشه استبداد برطر  نمودن  شده دست به خواه هم متحد نوع
 ييم.خونخواران قيام و اقدام نما

كه عرايض خالصانه وجود خارجى پيدا نمايد، مـا اجتمـاعيون ـ عـاميون      محض اين
نام نـامى   ساير ملل عالم متوجه شده، به پرست روس و عًمانى و جميع فرق نوع ايران به

نماييم كه در اين انقالب ملـى از معاونـت و    مسلكى تمنا مى خواهى و هم انسانيت و نوع
هاى مستبده همجـوار مـا اخطـار نمـوده و مـا را از       حكومت هميايقه ننموده، ب همراهى

 تعرض آنان آسوده نمايند.
 كنيم: صداى بلند فرياد مى در پيشگاه مقدس ايران ايستاده به
 طلب پرست آزادى هاى نوع زنده باد عموم فرقه

 خواهان پاينده باد مشروطه و مشروطه
 نابود باد استبداد و استبداديان

 اعيون ـ عاميون ايراناز طرف فرقه اجتم
 1320القعده  ذى 20

 

 فراماسونى شدن محمدعلى شاه

خـان رئـيس   عبـاس قلـى   محمدعلى شاه بازى جديدى را آغاز كرد. هزار مًقال طـال بـه  
 عيويت فرقه در آمد(. مجمع آدميت داد و آدم شد، )به

 جنبـان مشـروطه   پنداشتند كـه سـر سلسـله    محمدعلى شاه و اعوان و انصار او مى
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توانسـت او را نـزد    آدميت مـى  ست. پس عيويت در مجمعا خان و ياران اوباس قلىع
 خواه و طرفدار آزادى نشان دهد. خواهان، مشروطهمردم و آزادی
اى  جمعيـت آدميـت طـى نامـه     خان نيز پس از ورود محمـدعلى شـاه بـه   عباس قلى

 حمايت كنند. تمامى طرفداران خود دستور داد تا از محمدعلى شاه به
اين خدعه محمدعلى شاه و فري  مـردم، توسـ  فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون طـى        

شـيرازى و عبـدالرحيم خلخـالى از     مديريت محمدرضـا  نامه مساوات به اى در هفته مقاله
 خواست مردم بدهد. اعياءِ فرقه برمال شد. اما محمدعلى شاه حاضر نبود تن به

 

 صدور حكم اعدام محمدعلى شاه

 ۀبراى كنـدن ريشـ  »ذيقعده خود گفته بود  18كه دراعالميه ـ عاميون همچنان  فرقه اجتماعيون
ذيحجـه   01اى در  كـرده اسـت. طـى جلسـه     «استبداد و برطر  نمودن خونخواران قيام

تصميم گرفت كه براى نجات ملت و سعادت امت و حفـظ آزادى و مشـروطيت    0115
 جود ناپاك او پاك گرداند.شاه را از ميان بر دارد و كشور را از لوث و محمدعلى

اوغلى رئيس كميته اجرائيه مأمور شد اين امر مهم را كه حيات ي  ملـت  حيدرخان عمو
كنـد:   در كتاب نامدار  چنين روايت مـى  عهده بگيرد. احمد كسروى در گرو آن بود به

( محمدعلى ميرزا براى گرد ، آهنگ دوشان تپه را 0111محرم  15روز هشتم اسفند )»
چون با شكوه و دبدبه از دربار بيرون آمـد يـ  كالسـكه دودى )اتومبيـل( از      وداشت. 

خانه بـا اميربهـادر    كشي  جلو و ي  كالسكه شش اسبه پادشاهى در پشت سر و غالمان
رفتند چون خيابان باغ وحش را  در پيرامون روانه گرديدند. با اين شكوه و آرايش كه مى

زمـين   السلطان بپيچند. در همان جا نـارنجكى بـه   ان ظلخياب به پايان رسانيده، خواستند به
هـاى   شيشـه  تن كشته و چند تن زخـم يافتنـد و   دوخورد و با ي  آواى سختى تركيد، 

اتومبيل خرد گرديد، هنوز آواى آن پريده نشده، نارنج  ديگرى چند گام دورتر تركيـد  
بـود   سكه شش اسبه مىزخم يافتند. شاه شاه در كال كه باز چند تن كشته شده و چند تن

 «.او نرسيد گزندى به
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 انفجار بمب در خانه وزير مخصوص

روز بعد از ترور محمدعلى شاه در منزل وزير مخصوص هنگام حمـل زبالـه نـارنجكى    
نـزد   جـا بـه   نظميه و از آن يابند. كه به مى كنند نارنج  ديگرى منفجر شد جستجو كه مى

 برند. شاه مى
 

 جستجوى نظميه

جا نارنج  انداختـه   اى را كه از آن جستجو پرداخت. خانه ز همان روز ترور بهشهربانى ا
 سازى و ي  ريش مصنوعى. نارنج  شده بود جستجو كردند، كسى را نيافتند االافزار

دو سه روز بعد چهار آذربايجانى را كه در حال خروج از عبدالعظيم بودنـد دسـتگير   
سه از مردم اسـكو بودنـد( و زينـال از     )هر كردند: مشهدى محمد، مشهدى عبداله، اكبر

 باغ. مردم قره
علنـى بـودن بازپرسـى     ها به فشار شهربانى و انكار دستگيرشدگان و پافشارى انجمن

 ها شد. آزادى آن دستگيرشدگان منجر به
هـا   بردار نبودند. در نيمـه دوم فـروردين دسـتگيرى    اما نظميه و محمدعلى شاه دست

ضياءالسلطان چراغ برقى، موسى زرگـر را   ميراسماعيل قفقازى، ادامه يافت و حيدرخان،
 زنجير كشيدند. دستگير كردند و در شهربانى به

خـرو  آمدنـد.    ها بار ديگر به خبر دستگيرى اين چهار تن چون پراكنده شد. انجمن
اساسـى درمـورد دستگيرشـدگان.     زير پا گذاشتن اصـولى از قـانون   و اعتراض كردند به

 اطالع بودنـد. شـاه شخصـاو    ران چگونگى دستگيرى را سفال كرد. وزرا بىمجلس از وزي
 محمدعلى شاه فشار آوردند. دستور داده بود. مجلس ايراد گرفت. و وزرا به حكمران تهران

 جـايى نرسـيد.   ي  هفته بدين منوال گذشت. و چون نظميه از بازپرسى دستگيرشدگان به
( و 0111الًـانى   ربيع 9يرشدگان را بدهد )دستگ محمدعلى شاه مجبور شد دستور آزادى
 عدليه خواسته شدند. گناه نقض قانون اساسى به حكمران تهران و رئيس شهربانى به
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 عاملين ترور

اوغلى كشـيده و بمـ  را   كار را حيدرخان عمو نقشه اين»كند:  كسروى چنين روايت مى
 اندازان همان چهار تن: نيز او ساخته بوده و بم 

فرقـه   ۀاوغلى عيـو هيئـت رئيسـ   مشهدى محمد عمـو  محمد معرو  به. مشهدى 0
انـد، و   . زينـال بـوده  9. اكبـر،  1عبـداهلل،   . مشهدى1اجتماعيون ـ عاميون ايران در باكو،  

اجتماعيون ـ عاميون ايران در باكو فرستاده بوده اسـت.    ۀتهران كميته فرق همانا اينان را به
رسـاند كـه او يـ      اوغلى اسـت و مـى  ر عمـو ديگرى از ايـن كارهـاى حيـد    اين نمونه

كوشـيده. پـس از    مـى  كارهاى بـزرگ  بوده و به شورشخواه )انقالبى( راست و شايانى مى
هاى بزرگـى را   بود كه اگر پيشرفتى هر آينه نتيجه كشتن اتاب  اين دومين شاهكار او مى
ــن بمــ  اگــر  ــى داشــتى. اي ــبش  در پ ــودى، جن ــرده ب ــان ب ــرزا را از مي  محمــدعلى مي

 «.خود گرفتى خواهى ايران رنگ ديگرى به مشروطه
 

 گروه ضربت و ترور دوباره محمدعلى شاه

 توپ بستن مجلس، حيدرخان از تهران گريخت و بـه  بعد از كودتاى محمدعلى شاه و به
ها با انقالبيون ايرانى مقيم  و ارتباط آن آورى دوباره نيروها بادكوبه رفت. پس براى جمع

تهـران فرسـتاد كـه از سـوى حكومـت تهـران        اكبر افشـار را بـه   ا علىقفقاز، پدر  ميرز
 ناشناخته بود.
اكبـر در مـدت چنـد مـاه توانسـت تشـكيالت اجتمـاعيون ـ عـاميون را           ميرزا علـى 

صوراسرافيل كه از اعياءِ فرقه بود گـروه   خانهمراه ميرزا قاسم كند. و به دهى مىسازمان
 رور محمدعلى شاه را در دستور كار قرار بدهد.ت ۀدهى كرده و برنامضربت را سازمان
چـى يكـى از كاركنـان مهـم      اكبر افشار با تهيه ي  كالسكه مجلل، كالسكه ميرزا على

از نزدي  بتواند ترور محمـدعلى   دربار شد و با آجودان او رابطه تنگانگى برقرار كرد. تا
 دهى كند.شاه را سازمان
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 شكست عمليات

كه با گروه ضربت ارتباط داشت. درسـت قبـل از عمليـات دسـت     نام نورالدين  فردى به
گـروه ضـربت برسـد پـدر      بـه  كـه شـهربانى بتوانـد    افشاءِ عمليات زد. اما پـيش از آن  به

حيدرخان توسـ  آجـودان فـرد دربـارى از لـو رفـتن عمليـات تـرور آگـاه شـد. و او           
دست پليس نيفتـد. و   هحزبى را از بين ببرد و چيزى ب صوراسرافيل را مطلع كرد. تا اسناد

 بادكوبه رساند. جا به انزلى و از آن موقع خود را به خود نيز به
 

 ايران كمك قفقاز به

رود. و در ايـن سـفر    بادكوبه و شهرهاى ديگر قفقاز مـى  حيدرخان براى گرفتن كم  به
را متقاعـد كنـد كـه    « ارمنستان و ايـران  هقاپو خاكان داشناكيون»هاى  شود فرقه موفق مى

 انقالبيون ايران كم  كنند. هب
فرقه داشناك در ايران، نحوه اسـتفاده از   اى به اجتماعيون ـ عاميون طى نامه  ۀپس فرق
 دهد. هاى ارسالى را مى تفنگ
 

 محترم داشناكيون ايران ۀفرق

آسـتارا   توس  فرقه داشـناكيون فرسـتاده شـده بـه     ها كه از بادكوبه به از قرار معلوم تفنگ
و محتـاج قـوه اسـت. از طـر       امروز اهميت موقع آستارا خيلى اسـت رسيده است. و 

رشت خواهند آمـد   ها در آستارا باشد. از كسان شما كه به كميته قرار شد كه همان تفنگ
ت ـلحه كار بكنند. و دراين خصوص موافقـان اسـبروند و با هم تاراـآس هـيد تا بـبنويس

 شما را منتظريم.
 ايرانفرقه اجتماعيون ـ عاميون 

 

 بمب انقالب، مرگ ارتجاع

تبريـز آمـد. و    حيدرخان بـه  0111پس از بمباران مجلس توس  محمدعلى شاه در سال 
بخش تبريـز   عهده گرفت. و در جنگ رهائى به رهبرى فرقه اجتماعيون ـ عاميون تبريز را 
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گفـت. هرچـه حيـدرخان     طورى كه ستارخان مى دو  ستارخان شركت كرد به دو  به
 ان است.هم بگويد

 در اين هنگام تبريز از همه سو در محاصره نيروهاى دولتى و اشرار بود.
خان نيز نظام راه جلفا را بسته بود. و رحيم الدوله راه تهران را بسته بود. و شجاع عين

 قتل و غارت مردم مشغول بود. در سويى ديگر به
اروپا و آذربايجـان. بسـته    ترين راه بازرگانى ميان تر راه جلفا بود. نزدي  از همه مهم

بازرگانى بود، قنـد و شـكر و نفـت و     كارهاى كه زيان بزرگى به بودن اين راه جدا از آن
رسيد و از آن گذشته جنگجويان گرجى و قفقـازى و اعيـاءِ    كبريت نيز از همين راه مى

 ند.كرد تبريز مى ـ عاميون در قفقاز، از اين راه كم  مادى و جنگى به فرقه اجتماعيون
نظام مـزاحم بازرگانـان انگليسـى و اتريشـى نيـز بـود.        ها شجاع اضافه بر تمامى اين

 دادند. خود قرار مى هاى ها نيز بسته شدن اين راه را بهانه دخالت روس
شد. اما چگونه؟ تبريـز در محاصـره    پس بايد اين راه با اين درجه اهميت گشوده مى

 شد. ىبود. با كدام نيرو بايد اين راه گشوده م
نـام و تـوانگر دوچـى، دوسـت      السـادات از سـيدهاى بـه    در همين اوضاع مُهر سيف

دسـت حيـدرخان رسـيد. حيـدرخان      بـه  نام حسن نظام توس  مجاهدى به نزدي  شجاع
مُهـر   اى ممهـور شـده بـه    كار شد. بم  مهيبى ساخت و همراه با نامـه  بالفاصله دست به

را ميرزا اسماعيل نويرى از مجاهدين قفقـاز   نظام فرستاد بسته براى شجاع السادات سيف
 اداره پست برد. به

نظـام رسـيد. بسـته گشـوده شـد.       دسـت شـجاع   بـه  0111آبان  5شنبه  بسته روز ي 
 ها كشته شدند. نزديكان آن اى ديگر از الشكر و عده نظام و پسر  شجاع شجاع
 

 آزاد كردن خوى توسط فرقه

جا نيروى بسيارى داشتند. فرقـه اجتمـاعيون ـ     خوى از شهرهايى بود كه مستبدين در آن
خان كه از طر  فرقه اجتماعيون ـ  نوراهلل عاميون تصميم گرفت خوى را آزاد كند. ميرزا

كنـد:   عاميون ايران در باكو فرستاده شده بود جريان آزادسازى خوى را چنين روايت مى
خوى را بگشايند. و مـرا بـا    اين شدند كه اجتماعيون و انجمن ايرانيان در باكو به كميته»
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جلفـا   روانـه گرديـد. بـه    كار برگزيدند. من با دستور كميتـه از بـاكو   ابراهيم آقا براى اين
بودنـد   اى در علمدار نشسته از ترس يكانيان كه در سر راه مـى  رسيد. ابراهيم آقا با دسته

خان مـن  علىخان، شيرخان يكانى با برادرانش بخشعلىقوچعلى يارستند، پيش رفتن نمى
 گفتگو پرداختم و هر سه را هوادار آزادى گردانيدم. با ايشان به

خـان  خان هرزندى و مشهدى اسماعيل گرگـرى و عبـاس  خان، خليلمن با قوچعلى
داشتند. به ايـواغلى تاختـه بـا انـدك      مى سرد علمدارى كه هر كدام بيست و سى تن گر

دويست تن در سر راه، يـ  فرسـخى    خان را بادست آوريم بخشعلى جا را به جنگى آن
تن كمابيش از خوى بر سـر او آمدنـد و    0111پاسبانى گذارده بودم. ي  دسته  به خوى

ايستادگى نمود. از اين سوى كمـ    خان دليرانهجا ر  داد، بخشعلى جنگ سختى در آن
برايش فرستاديم. در نتيجه دشمن شكست يافتـه پـس نشسـت... شـبانه آهنـگ خـوى       

يكبـاره هيـاهو بلنـد كـرديم بـدين سـان        بود باال رفته به كه بلند مى از ديوار دژكرديم... 
از سـورا    دست گرفتيم. امير امجد با ي  پيراهن و زيرشلوارى جا را به شهر ريخته آن به

 ديوار خود را بيرون انداخته گريخته بود.
 

 حيدرخان در مرند و خوى

وضـاع و احـوال مرنـد را سـامان داد. بعـد      مرند رفت و ا با آزاد شدن مرند حيدرخان به
شـهر بـاز    ابتدا نظم و آرامش را بـه  تازگى آزاد شده بود. حيدرخان راهى خوى شد كه به

 گرداند و سپس سه اداره مهم در شهر برپا كرد، عدليه، ماليه و نظميه.
رياست حاجى على اصغر آقا برپا كرد و با تشويق ميرزا حسن رشديه  بعد انجمنى به

خـان مرنـدى را وا داشـت تـا     ميـرزا آقا  نام خيريه براى كودكان بنياد نهـاد. و  تانى بهدبس
 عنوان ارگان مجاهدان پديد آورد. روزنامه مكافات را به

اميـر حشـمت بـا حكـم     »كند:  مدير روزنامه مكافات از نقش حيدرخان چنين ياد مى
او سـپرد. و   ومت را بهعمواوغلى حك حكمرانى خوى آمد. انجمن ايالتى و سردار ملى به

روزها را در تجهيز سپاه تمهيـد   ۀخويشتن بيشتر روزها را در كشمكش بدخواهان و هم
سپاهيان مـاكو وعـده داده بودنـد كـه اگـر دژ       كوشيد. شبى را بدخواهان خوى به مى كار

خواهان برآورده و كار آزادی خوى را زير هجوم و محاصره بگيرند آنان نيز از درون سر
 پايان خواهند رسانيد. آن شهر به را در
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ها آورده بودند كـه از بـاره دژ فـراز آينـد. در جلـو پافشـارى        و ماكوييان نيز نردبان
شـدند. در ايـن جنـگ گـروه      اوغلى و مجاهدين با دادن تلفات نـاگزير از هزيمـت  عمو

يان ارامنـه و مجاهـدين كشـته شـد. چنانكـه اگـر پافشـارى و مردانگـى         يزيادى از فـدا 
 «وران افتاده بود. دست حمله به اوغلى نبود دژ خوىعمو
 

 حيدرخان مخترع اسب جهنمى

آوردنـد.   شهر هجـوم مـى   خوى در محاصره كردان طرفدار استبداد بود. و از هر سوى به
شود. و در دل كردان مهاجم رعُ  و  الزم بود كه طى اقدامى عاجل روحيه مردم تقويت

فكر ساختن بمـ  جهنمـى افتـاد. حيـدرخان      وحشت حكمفرما شود. پس حيدرخان به
روزى در خوى سخت پريشان حال بودم زيرا كـه  »كند:  چنين روايت مى خود داستان را

بردنـد.   سر مـى  روزگار به اكراد اطرا  شهر را فرا گرفته بودند. و مردم در نهايت نگرانى
بيـرون آمـده   كه ساعتى خود را از دست افكار پريشـان برهـانم. از اتـاق خـود      براى آن

هـا   اسـ   جلو طويله. با خـودم گفـتم خـوب اسـت بـه      مشغول قدم زدن شدم تا رسيدم
هايى ديدم كـه روى هـم چيـده بودنـد. در بـين       سركشى كنم. در در سكوى طويله زين

خـاطرم رسـيد.    چيزى بـه  هاى ديگر بود. فوراو زينى ديدم طاليى كه بلندتر از زين ها زين
دقـت   اتـاق رفتـه زيـن را بـه     به اتاق من ببر. پس از چند دقيقه مهتر را گفتم كه زين را به

 تـوان بمبـى در زيـر قلتـاق آن پنهـان كـرد. فـوراو        معاينه كردم. ديدم با نهايت آسانى مى
زودى كـار انجـام پـذيرفت. و زيـن را برداشـته       شـدم. و بـه   مشغول انجام دادن مقصود

اين  تم. و به يكى از كسان خود گفتمها گذاش آرامى روى يكى از اس  طويله بردم و به به
گـاه دو سـه شـالق     آب دادن بيرون ببريد. و لجام از سـر  بگيريـد. آن   ۀبهان اس  را به
بام رفتـه   چند نفر از ياران باالى پشت طر  سواران اكراد برود. و خودم نيز با بزنيد تا به

سـوى   و اسـ  بـه  خـوبى انجـام داد    مشغول تماشا بوديم. ديدم مأمور خدمت خود را به
 تاخت آمد. به سواران اكراد

آيد. از هر طـر    تاخت مى طر  ايشان به صاحبى را ديدند كه به چون اكراد اس  بى
زدنـد. و بـاالخره اسـ  را گرفتنـد و      ور شـده و در گـرد وى پـره    سوى اس  حملـه  به

ه و خواستند كه سوار شوند. ناگاه در اثر فشار بمـ  تركيـد و چنـد نفـر از اكـراد كشـت      



 240            سوسیال دمکراسی و انقالب مشروطه

 

اى گرفتار خو  و وحشت شده بودند كـه   اندازه اين قييه اكرار به زخمى شدند. بعد از
 «.كردند ديدند از آن نيز احتياط مى اى مى اگر گربه
 

 حيدرخان و متحد كردن سران

كننـده بـود. امـا     دهى شهرها در آذربايجـان تعيـين  ها و سازمان نقش حيدرخان در جنگ
مشروطه در آذربايجان يعنـى مـرگ    قف بود، محدود شدنحيدرخان بر ي  نكته مهم وا

 خواهان بر آمد. مشروطه. پس در صدد ارتباط با ديگر مشروطه

خواهان گيالن از آمادگى آنان براى فتح تهـران آگـاه    حيدرخان در تماس با مشروطه
همـين خـاطر    تهران حركـت كننـد. بـه    سوى شد. پس الزم بود كه سران بختيارى نيز به

 ان رفت.اصفه به

خـان  سفارتى در منـزل ميـرزا حسـين    خان معرو  بههمراه ميرزا ابراهيم حيدرخان به
چند روز مذاكره با سـران بختيـارى    مو سفيد منزل كردند. و پس از امين دفتر معرو  به

السـلطنه بـود    السـلطنه و ضـرغام   تهران باز گشتند. نتيجه اين سفر آشتى كردن صمصام به
 اصفهان آماده شد. و كدورت... و مقدمات حمله بهرنجش  ها پس از سال

 

 حيدرخان در حزب دمكرات ايران

سـفارت روسـيه    تهران فتح شد. و محمدعلى شاه ديروز و محمدعلى ميرزاى امـروز بـه  
 هجرى بود. 0117تزارى پناهنده شد. سال 

نـام مجلـس عـالى تشـكيل شـد. تـا        نفر از زعمـاى قـوم بـه    511مجلسى مرك  از 
اى  وزارت كابينـه  نفر را بـه  1و  سلطنت برساند. ميرزا را خلع و احمدشاه را بهمحمدعلى 
الوز را نداشت انتخاب كنند. اما در حـل مسـائل عـاجز ماندنـد. زمـام امـور را        كه رئيس

 نام هيئت مديره. به نفره سپردند 01هيئتى  به

ا  و سپهدار فئودال بزرگ تنكابن و سـردار اسـعد همـه كـاره امـور شـدند و اشـر       
 قدرت نزدي  شدند. هاى كانون مستبدين سابق در لباس ديگر بار ديگر به
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سـاز  كشـيده    كننده بـه  انقالب و دستاوردهاى آن در نبود حزبى قدرتمند و رهبرى
 شد و نيروهاى انقالبى در پشت درهاى بسته ماندند.

 هاى تشكيل حزب دمكرات ايران بر بستر چنين اوضاعى ريخته شد. زمينه
 

 سين حزبمؤس

. حيـدرخان  9خـان تربيـت،   . ميـرزا محمـدعلى  1خـان نـواب،   . حسينعلى1زاده،  . تقى0
. 8زاده،  . محمـدامين رسـول  7 . شـي  محمـد خيابـانى،   1الملـ ،   . حكـيم 5اوغلى، عمو

. 01. ميـرزا محمـد نجـات،    00. سيدحسين اردبيلـى،  01. سيدجليل اردبيلى، 1ابواليياء 
 . نوبرى09اسماعيل،  . شي 01 ميرزا محمد قزوينى،

 

 حزب دمكرات و فرقه اجتماعيون ـ عاميون

مـرام حـزب دمكـرات از مـرام حـزب      »نويسـد:   زاده در تاري  مشروطه مـى  مهدى مل 
شده بود ولـى چـون در آن زمـان     سوسيال دمكرات )فرقه اجتماعيون ـ عاميون( اقتباس 

ه بود و مردم از آن اسـم  هنوز مسل  سوسياليستى توسعه پيدا نكرده بود و عالمگير نشد
پنداشـتند.   كلمه سوسياليست را در رديـف كلمـه انقالبـى و اشـتراكى مـى      بيم داشتند و

كلمـه دمكـرات    و به ناچار زعماى حزب از اختيار لفظ سوسيال دمكرات اجتناب كرده به
 قناعت كردند.

 

 يك حزب بورژوايى

 مرامنامه حزب دمكرات بر دو اصل استوار بود.
 . تفكي  سياست ازمذه  )حكومتى سكوالر(1با فئوداليسم و . مبارزه 0
ها رئوس برنامه ي  حزب دمكرات و بورژوايى اسـت. و فاصـله بسـيار داردبـا      اين

 بورژوايى باور دارد. خرده سوسياليسمى مرامنامه فرقه اجتماعيون ـ عاميون كه به
 كننده ماهيت حزب نيست. اما حيور حيدرخان در حزب دمكرات تعيين
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 اى يك بحث پايه

هـاى حـوزه تبريـز     گونه كه بحـث  گيرى محافل سوسيال دمكرات، همان از ابتداى شكل
 فعاليت وجود داشت: ديدگاه نسبت به 1دهد  نشان مى
 . فعاليت دردل احزاب دمكراتي  بدون پرچم1. فعاليت مستقل و سوسيال دمكراتي  و 0

ـ    دگاه دوم دارد. كـه ايـن   درواقع حيور حيدرخان در حزب دمكـرات ريشـه در دي
شركت كرد و گرايشات ارتجـاعى را   ديدگاه بر اين باور بود كه بايد در احزاب دمكرات

 تر كرد. ها را راديكال از آن احزاب زدود و دموكراتيسم آن
 

 حيدرخان در مشهد

مأمور تبليغ و تشكيل شعبه حزب دمكرات در مشـهد شـد، بـا     0118حيدرخان در سال 
رهبـرى ميـرزا محمـدخان     دمكـرات بـه   ليم حيدرخان اولين كميته حزبراهنمايى و تعا

 رئيس اداره نم  تشكيل شد. با اعياءِ زير:
. حـاج شـي    1خان ـ رئـيس ماليـه،    . ميرزا ابراهيم1الشعرا،  . محمدتقى بهار ـ مل  0

. مبصرالمل  خواجـوى،  5محمودى،  وزراـال اورهـ. حاجى مش9ميرى، ـر كشـمحمدجعف
 . ميرزا محمدخان رئيس اداره نم 7خان رئيس اداره گندم، يسى. ميرزا ع1

 

 ترور بهبهانى و نقش حيدرخان

ترين روحانى هواخواه مشروطه بايد  اهلل بهبهانى يكى از دو بزرگ براى بررسى ترور آيت
 خواهان پيوست. مشروطه اردوى ديد بهبهانى كه بود و چگونه به

 

 بهبهانى كه بود

صنفان خود  وطه از روحانيون صاح  نام تهران بود. و مًل ديگر همبهبهانى قبل از مشر
« خان اتابـ  بـود.  اصـغر  كيشان ميرزا على وارادت داران بگيران و مقررى حقوق»از جمله 

 از 0115االول  جمــادى 11الدولــه در روزنامــه خــاطراتش در  خــان صــنيعمحمدحســن
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اد كـردن غـالم خـود المـاس را     واژگون شدن كالسكه اتاب  در راه خانـه بهبهـانى و آز  
 كند. تفصيل ذكر مى ميمنت رفع حادثه از اتاب  به به

 

 قضيه تنباكو

تحريم تنباكو كشيد، بهبهـانى بـراى شكسـتن تحـريم قليـان       در ماجراى تنباكو كه كار به
تمايـل بهبهـانى بـراى شكسـتن      ناصرالدين شاه از السلطان در گزار  خود به كشيد امين

 0111الًـانى   جمـادى  1الدوله نيـز در   خان صنيعزند محمدحسن   مىتحريم تنباكو حر
سيدعبداهلل بهبهانى در حيور وزير مختار انگلـيس قليـان كشـيد و گفـت      نويسد: كه مى

 حكم ميرزاى شيرازى ساختگى است.
 

 الدوله دشمنى با عين

ـ  بهبهانى كه با اتابـ  دوسـتى داشـت. از عـزل او رنجيـده خـاطر شـد. امـا بـى          ى پرواي
 تشديد كرد. بازى نگرفتن و قطع مقررى دشمنى را الدوله و به عين

قييه استقبال نكردن از پسر بهبهانى كه از سـفر عتبـات آمـده بـود. و دسـتگيرى و      
الدوله،  گرفتن پيغام بهبهانى توس  عين هي  ها در آشوب دو مدرسه دينى و به تبعيد طلبه

 آلود كرد. الدوله را شديدا گل بهبهانى و عين ها را آزاد كند. رابطه كه خواسته بود طلبه
 

 اردوى مشروطه پيوستن به

بهانه لباس آخوند پوشيدن مسيو نوز مسئول بلژيكى گمركات، حمله خـود را   بهبهانى به
خواهان پيوست. اما از همـان ابتـدا بهبهـانى     مشروطه اردوى الدوله شروع كرد و به عين به

 مبلـغ  السـلطان بفروشـد. بـه    ظل واست سلطنت را بهخواست. ابتدا خ سرورى خود را مى
آبادى واسطه اين معامله بـود )كتـاب حيـات يحيـى(. كـه       تومان. يحيى دولت 051111
 موفق نشد.
شكلى كـه در افـواه    نويسد: به آبادى در خاطراتش از زندگى شاهانه بهبهانى مى دولت

ياه را دادنـد، چـون رنـگ    لق  شاه سـ  او سر  افتاده است. و مردم به بود فكر شاهى به



 245            سوسیال دمکراسی و انقالب مشروطه

 

كم مـردم   خوارى كم هاى درشت و رشوه ا  سياه بود. زندگى شاهانه، گرفتن زمين چهره
 اعتراض گشودند. گرداند و زبان به را از بهبهانى بر

 

 اتهامات سيدعبداهلل

شــمارد:  زاده درتــاري  مشــروطيت اتهامــات ســيدعبداهلل را چنــين برمــى  مهــدى ملــ 
اعتناست و او راه  مشروطيت بى قانون و اصول متهم بود كه نسبت بهسيدعبداهلل بهبهانى »

دارد و در اموراتى كـه از حـدود يـ  نفـر روحـانى       شخصى خود را بر قانون مقدم مى
كنـد و   كند. در كارهاى عدليه و محاكم اعمال نفوذ مى مداخله مى غيرمسئول خارج است
مملكتـى   كارهـاى مهـم   اص را بـه دولت و مقامات صالحيتدار اشـخ  با توصيه و فشار به

گمارد و در نتيجه دستگاه دولت را كه بايد روى اصول و موازين مشروطيت اسـتوار   مى
 باشد متزلزل و از كار انداخته است.

 

 ترور سيدعبداهلل

اگر مشروطيت توانسته بود در رگ و پوست جامعه جاى بگيرد و تمامى امـور مملكـت   
سيدعبداهلل نبـود. و اگـر او از مـدار قـانون      ى سرورىگشت. جايى برا بر مدار قانون مى

شد. اما جـوهر مشـروطه بـر قـانون اساسـى هنـوز        كرد با او رفتارى قانونى مى عبور مى
شـراي    بود كه سيدعبداهلل بساط سرورى خـود را گسـتراند. بـا توجـه بـه      خش  نشده

  و مالكـين  اشرا انقالبى آن روزگار و جو ملته  و پتانسيل سد شده در پشت ساز 
برد كه بـرد. و سـيدعبداهلل    سالح مى و تجار دير يا زود بخش راديكال مشروطه دست به

 ترور كردند. 0118رج   1را در ش  شنبه 
 

 عاملين ترور

 چهار نفر بودند:
 اصغر . على9. حسين هلل، 1. رج  سرابى، 1. حيدر اردبيلى، 0

 ن خارج شدند.گرد از تهرا فروشى دوره كه همان ش  در لباس خرده



 فرقه اجتماعیون ـ عامیون          246

 

 

 حيدرخان و ترور سيدعبداهلل

جا  از همان روز فهميده شد كه كشندگان سيدعبداهلل از مجاهدين قفقازى بودند. و از آن
مجاهدين قفقازى را داشت، چنـان گمـان    اوغلى سركردگى و رياستكه حيدرخان عمو

 رفت كه دستور قتل را حيدرخان داده است.
خان در اين ترور در دست نيست. حتى نظميه نيـز  سند روشنى دال بر دخالت حيدر

حيدرخان خود و ديگر رهبران حزب دمكـرات   جايى نبرد. با دستگيرى حيدرخان راه به
آيد. آمرين تـرور   كنند. اما آنچه كه از قرائن بر مى آمرين اصلى ترور نمى اشاره روشنى به

تـر از   ر فـردى اليـق  كـا  اند. و حزب دمكـرات بـراى ايـن    رهبران حزب دمكرات بوده از
 حيدرخان سراغ نداشت.

 

 حيدرخان و خروج او از ايران سوءقصد به

حزب اعتدال، كه حامى بزرگ خود سـيدعبداهلل را از دسـت داده بـود در صـدد تالفـى      
 سه جناح تقسيم شده بود. به برآمد. در اين زمان مشروطه

گـران   حكومـت  . جناح راست كه متشكل از اشرا  و زمينداران و تجـار بـزرگ و  0
 اينان درحزب اعتدال جمع شدند. سياق خود بودند. سابق بودند درصدد حفظ شراي  به

ــه و روشــنفكران و  . جنــاح مي1 ــه، كــه متشــكل از رجــال دمكــرات و تجــار ميان ان
 هاى ملى بودند، گرد حزب و دمكرات جمع شده بودند. بوروكرات
به جزءِ، دهقانان بودنـد. و  . جناح چپ مشروطه كه تهيدستان شهرى، كارگران، كس1

 ها نرسيده بود. آن سهمى از نمد مشروطه به
 

 مأمورين ترور حيدرخان

سردار يحيى از اعياءِ حزب اعتدال مأمور ترور حيدرخان شد. دو بار حيـدرخان مـورد   
 سالمت برد. سوءقصد قرار گرفت كه جان به
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 خاندستگيرى حيدر

كه ترورهـا سـودى    ه صاح  نفوذ بود. هنگامىاشاره حزب اعتدال كه در دستگاه نظمي به
شـعبان   00از چند جلسه استنطاق در  نبخشيد. حيدرخان دستگير و زندانى شد. كه پس

 علت نبود مدرك آزاد شد. به 018
 

 خروج حيدرخان

ايل بختيارى بـرود. امـا بهانـه     حيدرخان پس از آزادى از سوى حزب مأموريت يافت به
تهـران   بيفتد. حيدرخان بعد از مدتى بـه  ها از آسياب ند آبخواست بود. رهبران حزب مى

مشهد، روسيه، فرانسه و  بازگشت و نظميه درصدد دستگيرى او بر آمد. پس حيدرخان به
 سويس رفت.

 

 اشتباه ستارخان و باقرخان

 00هـاى   ستارخان و باقرخان )سردار ملى و ساالر ملى( كه شايستگى خود را در جنـگ 
 تهران آمدند. به انقالب در تبريز نشان دادند. ماهه انقالب و ضد

در اين زمان بين دو جناح از مشروطه راست )حزب اعتدال(، ميانه حـزب دمكـرات   
دسـتاوردهاى انقـالب يكـى بعـد از      كشمكش بود. انقالب در سراشيبى سقوط بـود. و 

 رفت. ديگرى برباد مى
سى استوار بود. و اگر جنـاح  تهران اگر بر درايتى سيا ورود دو رهبر بزرگ انقالب به

توانسـت   پرقدرت و با فراست بود. مى چپ مشروطه )فرقه اجتماعيون ـ عاميون( حزبى 
با حيور رهبران خود انقالب را در مسير درست خود هدايت كند. اما جناح چپ فاقـد  

زاده بايـد جـاى    و رهبرى بود. و جناح ميانه كه با حيور حيدرخان و تقـى  اين سازمان
باقرخان غافـل مانـد.    كرد از وزنه سنگين و بزرگ ستارخان و ناح چپ را پر مىخالى ج
كه جناح راست توانست ستارخان و باقرخان را متقاعد كند كـه جنـاح رقيـ ،     نتيجه آن

هاى گذشته نيز در  ضرر انقالب است. كدورت ها به تند آن آنارشيست هستند. و اقدامات
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ساالر ملى و  تأثير نبود. پس ستارخان و باقرخان بىها از سوى  اين تلقينات و پذير  آن
 سردار ملى در اردوگاه راست قرار گرفتند.

همين موضوع باعث شد كه در قييه خلع سالح مجاهدين و محاصره پارك اتابـ   
 سردار ملى قرار بگيرد. و تير خوردن ستارخان، حيدرخان رودرروى

 

 بايدها و نبايدها

طـر    شـدند. بايـد بـى    هـاى حزبـى مـى    د وارد كشـمكش . ستارخان و باقرخـان نبايـ  0
. حـزب دمكـرات   1بخوانـد.   ها را براى نجات انقالب فرا ماندند. تا توده بار ديگر آن مى

دلـى آن   داد جناح راست از ساده گذاشت. و اجازه نمى هاى سابق را كنار مى بايد كدورت
. حـزب دمكـرات   1كنـد.  اردوگاه راست جـذب   ها را به كند و آن دو بزرگ سوءاستفاده

رسيد.  جامعه مى بندى جديد در صف بايد با تصحيح اشتباه خود، ستارخان و باقرخان، به
 خاكستر بدل كرد. ها را به . امّا، سير حوادث اين فرصت9

 

 پايان كار حيدرخان

براى بررسى شهادت حيدرخان نيازمند ي  بررسى اجمـالى از جنـبش جنگـل هسـتيم.     
مشـروطيت را متحقـق كنـد. و حـق      اهدا  تحقق نايافته انقالب نهيتى كه مصمم بود

 هاى جنگلى باز ستاند. قدرت تفنگ سرقت رفته ملت را به به
 

 نهضت جنگل

شكل گرفـت.   0109نهيت جنگل در بستر فقر، پريشانى، و اشغال نظامى ايران در سال 
ه، عًمـانى و  طرفى از سوى روسي اعالم بى رغمجنگ جهانى اول شروع شد و ايران علی

 انگليس مورد تهاجم قرار گرفت.
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 احمدشاه، پادشاه مشروطه

احمدشاه ايراد چندانى وارد نيست. او پادشاه مشروطه بود. پس در نابسـامانى اوضـاع    به
كننـد،   ليـاقتى احمدشـاه را مطـرح مـى     بـى  لياقتى او مالك ارزيابى نيست. كسانى كـه  بى
كننـد. ريشـه بحـران و نابسـامانى كشـور،      خواهنـد ديكتـاتورى رضاشـاه را توجيـه      مى
رفتند و هـي    آمدند، و مى كفايتى، كه يكى بعد از ديگرى مى هاى بى دولت به گشت برمى

دنيـا   فرزندان خلف خود را بـه  برنامه و استراتژى براى كشور نداشتند مشروطه نتوانست
ت افتـاد. و  ها و تجار، طفل نامشروعى بود كـه روى خشـ   بياورد. ساز  اشرا ، فئودال

 شد. كه نه فئودال بود، نه بورژوا و نه دمكرات. شتر گاو پلنگى خلق
انگشـتان دسـت    كه رجل ملى كم و بـه  گشت. در حالى دست مى ها دست به حكومت

خرفـت. در چنـين بسـترى بـود كـه       خوار و خنـگ و  رسيدند. باقى هرچه بود جيره مى
 «خيال اقدام افتاد. خان بهكوچ »

 

 ان كه بودخميرزا كوچك

در  0118نامش يونس بود. فرزند ميرزا بزرگ. اهل رشت، ساكن استادسرا، كه در سـال  
 معرو  شد. ميرزا كوچ  دنيا آمد. و به اى متوس  به خانواده

مدرسـه محموديـه رفـت. بـا      تهران آمد و بـه  تحصيالتش را در رشت گذراند. بعد به
شـد. مقـارن تحصـن علمـاءِ در      انقـالب جلـ    شروع انقالب مشروطه، طلبه جـوان بـه  

 سفارت عًمانى، ميرزا در شهبندرى رشت متحصن شد. و در فتح تهران شركت كرد.
 كم  ستارخان رفت. كه بيمار شد و برگشت. ها به در شور  شاهسون
تحري  محمدعلى شاه مخلوع بود گلوله خـورد و بـراى    ها كه به و در طغيان تركمن

تهران آمد. و  مخالفت كنسول روس به خاطر گشت اما بهرشت باز باكو رفت. به معالجه به
اين نتيجه رسيد كه ايجاد ي  كـانون شورشـى عليـه     در تهران با ديگر مردان سياست به

جنگل  اصالح امور بزند. پس ميرزا به شود كه حكومت تهران دست به باعث مى بيگانگان
 رفت و نهيت جنگل شكل گرفت.
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 ها ها و آرمان خواست

ا  سردار جنگـل ديـد ايـدئولوژى جنگـل را در دو اصـل       يى در كتاب معرو ميرفخرا
 كند. خالصه مى

. اصالحات اساسى مملكت و رفع فساد، تشـكيل دولتـى كـه هرچـه     1. استقالل و 0
طبانـه در چـارچوب يـ      نهيت اصـالح  برسر ايران آمده از فساد تشكيالت است ي 

 حركت خرده بورژوايى.
 

 نگلانقالب اكتبر و جنبش ج

ها با پايمردى عليرغم فشار دولت روسيه تزارى باقى ماندند. مقاومت كردنـد تـا    جنگلى
 هم خورد. انقالب اكتبر بساط تزار را برچيد. و معادالت به

هاى سفيد و انگليس از اين سـو،   ها و سفيدها افتاد. روس جنگل در ميانه جنگ سر 
 حكومت لنين از آن سو، محل درگيرى شمال ايران.

هايى انجام شد.  ها سعى كردند ميرزا را در اين جنگ بيطر  كنند. و مالقات نگليسا
 خود بكشانند. طر  ها نيز سعى كردند ميرزا را به و بلشوي 

هـا   ميرزا نوشت و از ميرزا خواست با اتحاد با آن اى به پس كميته انقالبى لنكران نامه
لنكران رفت امـا موفـق نشـد بـا كميتـه       هب بساط انگليس را از تمامى ايران برچيند. ميرزا

 جنگل بازگشت. لنكران مالقات كند. و به
 

 ها در انزلى بلشويك

ها در  هاى سفيد و انگليس ها در تعقي  روس بلشوي  0111 08ـ   0111ارديبهشت  18
 انزلى پياده شدند.

 

 ها مالقات با بلشويك

نظـامى دريـاى خـزر     خان در كشتى كورس  بـا راسـكو لنيكـف فرمانـده    ميرزا كوچ 
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گوارژنيكيـدزه(، اعيـاى كميتـه     مالقات كرد. در اين مالقات كميسر عـالى قفقـاز )سـر   
خـان، حسـن آليـانى، گـائوك آلمـانى )هوشـنگ(       حزب عدالت در باكو، ميرزا كوچـ  

 ميرصالح مظفرزاده و اسماعيل جنگلى حيور داشتند. سعداهلل درويش،
 سيدند:توافق ر در اين مالقات بر نُه اصول به

وقت، ـى مـورى انقالبـيس حكومت جمهـ. تأس1م، ـدم اجراى اصول كمونيسـ. ع0
. عـدم مداخلـه شـوروى    9حكومت،  . فتح تهران و تشكيل مجلس مفسسان براى نوع1

د. ـوقت نباشـوروى بدون اجازه دولت مـون از شـ. ورود قش5درامور حكومت موقت، 
 . هر مقدار اسلحه درمقابل پـول 7رى است. عهده حكومت جمهو شوروى به . مخارج قشون1

 حكومـت  مصادره شده ايرانى درباكو به . تحويل كاالهاى8حكومت جمهورى بدهد.  شوروى به
 حكومت جمهورى . واگذارى كليه مفسسات تجارتى روسيه در ايران به1جمهورى و 

 

 تكميل جمهورى گيالن

رميان اعـالم جمهـورى    08 رشت وارد شد. و در به 0118رميان  01ميرزا روز جمعه 
 دست كميته انقالب افتاد. گيالن شد و زمام امور به

 

 اعضاءِ كميته انقالب

 . حسـن آليـانى،  9. ميرصـالح مظفـرزاده،   1ك آلمانى )هوشنگ(، ئو. گا1خان، . ميرزا كوچ 0
دالت(، ـزب عـ ـف )از حـران آقايـ. كام7 ان،ـخاهلل انـ. احس1ور( ـاپـى )شـ. كارگارتيل5
 كاژانف )فرمانده قواى شوروى در ايران( .8

سر كميسـر   خان بهرميان هيئت دولت انقالب تشكيل شد. و ميرزا كوچ  01و در 
 و كميسر جنگ تعيين شد.

 

 شروع اختالفات

ها و اعياءِ حـزب عـدالت    خان با ورود ارتش سر  و مالقات با بلشوي ميرزا كوچ 
تصوي  رسـيد ايـن    به 0111سال  ما، درسه كاى كه در كنگر چپ نزدي  شد. مرامنامه به
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دهد. با اين همه جناح چپ )حزب عدالت( و جناح راسـت   تغيير و گرايش را نشان مى
 خان( نتوانستند براصول مورد توافق بمانند، و انشعاب صورت گرفت. )ميرزا كوچ 

 

 علت اختالف

ت اخـتال  را  ابراهيم ميرفخرايى كه خود از مسئولين درجه ي  جنبش جنگل بـود علـ  
 دهد. گونه توضيح مى اين
. ورود 1. تبليغات كمونيستى )روزنامه و متينگ( برخال  توافق انجام شـده بـود.   0

ايـران تحويـل داده    . بندر انزلى هنوز به1 نامه بود.نيروهاى ارتش سر  برخال  موافقت
 ها بود. . نفت نوبل هنوز در اختيار بلشوي 9نشده بود. 

 فومن رفت. اعتراض ترك و به رشت را به 0111تير  08ي  پس ميرزا در تار
 

 نظر جناح چپ

 ديد: جناح چپ اختال  را از زاويه ديگرى مى
. ميرزا جواهرات بان  را چه كرده است. اين جواهرات از سـوى انقالبيـون قفقـاز    0

. مالقات سردار مفاخر حكمـت  1شد.  حكومت جمهورى داده براى پشتوانه اسكناس به
. مالقات شي  احمد سـيگارى  1ها،  زا و پيام مشيرالدوله براى جدايى ميرزا از چپبا مير

. آزاد كـردن فرمانـدهان دسـتگير شـده توسـ       9ها،  ميرزا از وحدت با چپ و ترساندن
مسـجد جـامع رشـت و     . اجتماع5ها،  ميرزا و اطالع يافتن حكومت از وضعيت جنگلى

. خـودرأى ميـرزا و   1هـا،   كمونيسـت  ها به آن ميرزا و اعتراض اعتراض تجار و مالكين به
. طفـره رفـتن از جـدال رودررو بـا     8. استخاره در كارها و 7 مشورت نكردن با ديگران.

 كه نيروهاى ايرانى هستند. ها با استدالل اين قزاق
 

 حقيقت ماجرا چه بود

شوند كه  چپ روى اعياءِ حزب عدالت متوسل مى منتقدين چپ در بررسى اختال ، به
 اين درست است اما تمامى ماجرا نيست.
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مـديريت   هـاى كمونيسـت بـه    محض ورود با تشكيل روزنامه اعياءِ حزب عدالت به
حسين جودت و ايران سر  و انقالب  ورى و بيدارى و فرياد و جوانان به مديريت پيشه

 مديريت ذره كار خود را شروع كردند. سر  به
هـاى   يون اسـت. تبليـغ و ترويجـى آرمـان    طبيعت كار حزبى بر پروپاگاند و آژيتاسـ 

كشته شوند. بايـد بداننـد بـراى     ميدان بيايند. بكشند و هايى كه قرار است به حزب. توده
چه بايد مبارزه كنند. اما انتقاد ميرزا اين بـود كـه تبليغـات ضـدفئودالى و ضـدبورژوايى      

شـود   داران مـى  وحشت افتادن خرده مالكان و خرده سـرمايه  به افراد حزب عدالت باعث
خـرده   همين معيل در انقالب مشروطه نيز بود. شعار انقـالب ارضـى يعنـى ترسـيدن    

 مالكان و مالكان، شعار عدالت اجتماعى يعنى ترسيدن تجار و بورژواها.
توانست از اخـتال  بـين جنـاح     درك ديالكتيكى شعارهاى اين مرحله از انقالب مى

كـه از يـ  انقـالب سوسياليسـتى      دالتچپ و راست جنگل بكاهد. اما افراد حزب عـ 
تـأثير آن شـعارها و آن محـي  بودنـد. تحقـق انقـالب       پيروز بيرون آمده بودند. و تحت

 كردند. دانستند. پس تا حدودى مالحظه متحد خود را نمى ممكن مى سوسياليستى را درايران
ن نبودنـد.  اما ميرزا و اطرافيان او تنها از شعارهاى تبليغات حزبى، حزب عدالت نگرا

خواهانه حزب عـدالت   بودند. شعارهاى عدالت ها نگران از دست رفتن هژمونى خود آن
 ميـدان آمـدن   توانست باعث جذب دهقانان و تهيدستان شهرى و كارگران شود. و بـه  مى
تر كند. و و حشت  ها را سنگين توانست وزنه جناح چپ، و در نتيجه رهبرى آن ها مى آن

 هژمونى در نهيت بود. ن نبود، از دست رفتنميرزا از دست رفتن دي
 

 حكومت جناح چپ

با گذشت ي  ماه و بالتكليف بودن جمهورى، جناح چپ كوشيد تا قدرت را يكپارچه 
 جديد اعالم موجوديت كرد. كند. پس نيروهاى طرفدار ميرزا دستگير و دولت

خـالو قربـان   خان گمـارده شـد. و   جاى ميرزا كوچ  خان بهاهلل در اين دولت احسان
كشور، آقازاده كميسر دادگسـترى و   ورى وزير كميسر جنگ شد. از حزب عدالت، پيشه
 بهرام آقايف كميسر فوايد عامه شد.
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 يك توضيح الزم

حـزب عـدالت بـودن افـراد      معناى ماركسيست بودن يا وابسـته بـه   اطالق جناح چپ، به
هـاى حسـاس را    و پسـت  حكومـت  خان و خالو قربان كه در رأس ايناهلل نيست احسان

داشتند نه ماركسيست بودند و نه عيو حزب عدالت، منتقدين جناح چپ با ي  كاسـه  
 گذراند. حساب كمونيسم مى جناح چپ، تمامى نقد خود را به كردن همه اعياءِ

اسـلحه   خان از اعياءِ كميته مجازات بود كه براى اصـالح امـور دسـت بـه    اهلل احسان
ميـرزا   خان از تهران گريخت و بهاهلل احسان ر كميته متالشى شد وبردند و با ترور چند نف

كـرد. نـه    پيوست خالو قربان نماينده كردهاى مهاجر بود. و در همان منطقه زنـدگى مـى  
 حزب عدالت بود نه از باكو آمده بود. عيو

الطوايفى را دردسـتور   همه دولت جديد لغو اختيارات مالكين الغاء اصول ملوك با اين
 تر بود. ميرزا راديكال هاى دولت خود گذاشت. كه از خواست كار
 

 كنگره شرق و اختالف در رهبرى حزب كمونيست ايران

در باكو كنگره شرق برگزار شد كه از سـوى حـزب كمونيسـت ايـران      0111در سپتامبر 
 افراد زير شركت داشتند

 . زاخـار  5يدرى، . ميرزا احمدخان ح9. مسيو يقيكيان، 1ورى،  . پيشه1. حيدرخان، 0
 زاده سلطان .1. موسوى، 8. چنگيزيان، 7. كاظم اميرزاده، 1

عيـويت هيئـت رئيسـه     حيدرخان عالوه بر عيويت در شوراى تبليغات كنگـره بـه  
 نمايندگان ايران نيز انتخاب شد.

 

 تزهاى جديد حيدرخان

سـت حـزب   ريا شد. و حيدرخان بـه  در حاشيه كنگره، كنفرانس وسيع ايرانيان برگزار مى
 0111حزب كه بعـد از كنگـره انزلـى در     اختالفات درونى كمونيست برگزيده شد. و به
 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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وس  سوسيال دمكراسى باور كار دمكراتي  ت حيدرخان از ابتداى انقالب مشروطه به
ايران مفيد اين امر بود. پـس وحـدت او    داشت. و شركت او در تشكيل حزب دمكرات

فعاليـت   با ميرزا ي  عمل تاكتيكى نبود بلكـه ريشـه در درك اسـتراتژي  او نسـبت بـه     
 دمكراسى در ايران داشت. سوسيال
 

 حكومت جديد جنگل

 ل شد. دراين جلسه برموارد زير توافق شد:كميته انقالبى جديد تشكي 0111مرداد  11در 
خان، سر كميسر و كميسـر مـالى، حيـدرخان، كميسـر امـور خارجـه،       ميرزا كوچ 

 ميرزا محمدى، كميسر داخلى خالوقربان، كميسر جنگ، سرخو ، كميسر قيايى و
 

 خاناهلل حذف احسان

اشــخاص  خــان كنــار گذاشــته شــد و در اعالميــه منتشــره،اهلل در ايــن تركيــ  احســان
ورى  مًل بهرام آقايف و پيشـه  طل  مراد اوست. جناح چپ حزب كمونيست ومرج هرج

 نيز كنار گذاشته شدند.
 

 كودتاى ميرزا

سوى تهران حركت كرد تا حكومـت جديـد را بـا كـارى      نيرو به 1111خان با اهلل احسان
رخان از الهيجـان رفـت و حيـد    قربان به رو كند. و شكست خورد. خالو انجام شده روبه

 رودسر نيرو فرستاد. و نيروهاى قزاق در جبهه الهيجان شكست خوردند. دريا به
تـرس   هاى موذيانه حكومت تهـران، و دامـن زدن بـه    خان، رايزنىاهلل شكست احسان

 01111آبـان   7) 0191محـرم   11كودتـاى   به خاطر از دست رفتن هژمونى منجر ميرزا به
 شمسى( شد.
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 رهبران توطئه

 خان، حسن آليانى، اسماعيل جنگلى،وچ ميرزا ك
هـاى آلمـان كـه مشـاور ميـرزا بـود(،        نام هوشنگ، از جاسـوس  ـ گائوك آلمانى )به

 عبدالحسين پيربازارى و عبدالحسين شفايى
 در اين جلسه تصميم گرفته شد اعياءِ كميته انقالب دستگير و محاكمه بشوند.

 

 كودتاى مال سرا

خـان، در مالسـرا   راى مالقات و مذاكره با ميرزا كوچـ  افراد زير ب 0111آبان  7در 
 حاضر شدند.

. سـرخو ، كميسـر   1. خالو قربان، كميسر جنـگ،  1. حيدرخان، كميسر خارجه، 0
 . كاس آقا حسام1اى و  محله . ميرزا محمود كرد5خان، . محمدعلى9قيايى، 

وشـنگ آلمـانى و   عهـده ه  هاى او آمدند. رهبرى عمليات به چى ميرزا نيامد. اما تفنگ
 حسن آليانى و اسماعيل جنگلى بود.

 رشت رساند جنگل گريخت و بعد از سه روز خود را به ـ خالو قربان به
 هاى آتش سوخت. ـ سرخو  در ميان شعله

كسـما   ى بـه ناآليـ همراه حسـن   ـ حيدرخان گريخت اما در پسيخان دستگير شد و به
 فرستاده شد

 ر كشته شدند.اى ديگ اى و عده ـ سعيد كرد محله
 

 عاملين قتل حيدرخان

ابراهيم فخرايى از مدافعين ميرزا و از زعماى جنگل در كتاب سردار جنگل بـراى تبرئـه   
اى بـراى درهـم كوبيـدنش     توطئـه  ميرزا خبر رسيده بود كه زمينه يـ   گويد: به ميرزا مى

آليانى كـه  هاى حسن  آماده شده است. و باقى داستان براى توجيه كودتا و در آخر صحبت
 ها رسـيده  آن ايل خود در آليان فرستاده است و چون خبر شكست جنگل به به حيدرخان را
 اند. خاك سپرده مسجد به ها از ترس حيدرخان را خفه كردند و درجلوى است. آن
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گويد كار او نبـود،   گويد، كار ميرزا نبود. كار آليانى بود. آليانى مى ابراهيم فخرايى مى
بيـ  نماينـده قفقـاز      ادر پاس  داد هايش بوده است. عبدالحسين شفايى كار همواليتى

اند هنگـام فـرار. محمـد     ها او را كشته گويد، قراول كه براى ديدن حيدرخان آمده بود مى
الشـعراى بهـار    گويد ميرزا حيدرخان را كشـت. ملـ    وقيات معاصرين( مى قزوينى )در

گويد: ميـرزا   معروفش مى الهوتى در شعردست ميرزا كشته شد و  گويد. حيدرخان به مى
 دستور تيرباران حيدرخان را داد.

 

 حقيقت ماجرا چه بود

رسـد، در جـوهره مـاجرا     ها روايت مـى  ده هاى ديگر به ها كه با روايت تمامى اين روايت
گيرد بـراى كشـتن افـراد     صورت مى خاندهد. كودتايى توس  ميرزا كوچ  تغييرى نمى

همراه خالو قربان و سرخو  در عمـارت   بر ين بود كه حيدرخان به كميته انقالب، قرار
شود. باقى ماجرا، حواشى داستان است. نه دفاع فخرايى، نه توجيـه حسـن    مالسرا كشته

جنـاح چـپ هـم     وسـيله  كند. اگر ايـن توطئـه بـه    آليانى از عمق جنايت چيزى كم نمى
زشـت و   . حركتـى تاريخـاو  رسـيد  شـهادت مـى   گيرد و ميرزا ناجوانمردانه بـه  صورت مى

 غيرانسانى بود.
 
 
 

 

 

 
 
 


