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  پيشگفتار چاپ اول

  
در باره انقالب مشروطه ايران، انقالبی بخاطر 
برانداختن نظام فئودالی و سلطنت مطلقه و بيرون 

مپرياليسم روس و انگليس، آثار بسياری انتشار راندن ا
يافته است ولی قسمت اعظم آنها تنها به ضبط و 

اين نوشته . اند توصيف حوادث و رويدادها اآتفا آرده
رفيق فقيد ما قاسمی آه مسائل اساسی انقالب مشروطه 
ايران را به ايجاز و اختصار، طی صفحاتی چند بر 

ی از اين انقالب خواننده عرضه ميدارد ديد صحيح
  .بدست ميدهد

رفيق فقيد ما قاسمی در اين نوشته خود خصلت 
انقالب، نقش بورژوازی را در آغاز و سپس نقش 

ها را آه مهر و نشان خود را بر انقالب زدند به  توده
  .روشنی نشان ميدهد

انقالب مشروطه ايران، نخستين انقالب بورژوا ـ 
ه دو امپرياليسم دموآراتيك قاره آسيا، بر اثر مداخل

ها و اشراف سرسپرده آنها،  روس و انگليس و فئودال

  

  

٣
با شكست روبرو گرديد و با آنكه اآنون قريب هفتاد 
سال از انقالب مشروطه ميگذرد انقالب بورژوا ـ 
دموآراتيك اما با محتوی نوين همچنان در دستور 

  .روز نيروهای انقالبی ميهن ما باقی است
رامی داشتن ياد رفيق احمد سازمان ما، به خاطر گ

قاسمی، اين نوشته را با نام خود مؤلف انتشار ميدهد و 
اميد دارد آه با انتشار آن به شناخت و درك انقالب 

  .مشروطه ايران ياری خواهد رسانيد
  ١٩٧۴ ـ مه ١٣۵٣ارديبهشت 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  پيشگفتار چاپ جديد
 
ب اثر ارزنده ای رفيق احمد قاسمی در مورد انقال
. مشروطيت تا کنون چندين بار به چاپ رسيده است

اين اثر پيرامون انقالب مشروطيت ايران از آن جهت 
حائز اهميت است که رفيق قاسمی با احاطه کاملی که 
به دانش مارکسيسم لنينيسم داشت آنرا از منظر مبارزه 

ارزيابی وی . طبقاتی برشته تحرير در آورده است
هدف وی از . تی استيک ارزيابی علمی و طبقا

نگارش اين کتاب صرفا تحرير حوادث تاريخی 
در عرصه وقايع نگاری تاريخی می توان . نيست

رفيق قاسمی در اين اثر نقش . منابع فراوانی پيدا کرد
امپرياليستها و ماهيت آنها را روشن کرده و ماهيت 

اين اثر مملو . ضد انقالبی روحانيت را برمال می کند
ی و رهنمود به نيروهای انقالبی ايران از نتيجه گير

سراسر . است تا بدانند چه نبايد بکنند و چه بايد بکنند
درس هائی که بايد برای . کتاب درس از انقالب است

  .انقالب آتی ايران از آن آموخت



  

  

۴
به مناسبت صد سالگی انقالب ) توفان(حزب کار ايران

مشروطيت ايران به تجديد چاپ اين اثر ارزنده 
درت می ورزد و آنرا در اختيار عالقمندان مبا

  .ارزيابی علمی تاريخ ايران قرار می دهد
  

  )توفان(حزب کار ايران
  ١٣٨۵ مرداد ١۴

www.toufan.org 
toufan@toufan.org  
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های  انقالب مشروطه ايران يكی از بزرگترين جنبش

ای ضدفئودالی و ضدامپرياليستی اوايل قرن بيستم  توده
درجه ارج انقالب مشروطه و . در خاورزمين است

عناصر دموآراتيك آه در آن بظهور رسيد بيش از 
ساير انقالبات نظير در آن شرايط زمانی و مكانی 

بخش نسل  ب مشروطه ايران الهامبررسی انقال. است
 ولی حكومت استبدادی فعلی آه ٠.آنونی خواهد بود

آليه آثار مشروطيت را برانداخته است چيز ديگری 
هائی در باره تاريخ مشروطيت به خلق ما  جز افسانه
منظور از جزوه حاضر آنست آه . دهد تحويل نمی

 نگاهی اجمالی به اين تاريخ پرافتخار افكنده شود و
  .هائی از آن استخراج گردد درس

  
  
  
  
  
  
  

  ايران در آستانه انقالب مشروطه
  

در آستانه انقالب مشروطه، نظام فئودالی آه در طی 
چنان  ها در آشور ما دست نخورده مانده بود هم قرن

مالكيت بزرگ ارضی، تيول و . حكمروائی ميكرد
اقطاع، سيورسات، رسوم و عاداتی آه آخرين رمق 

يكشيد، خودسری مالكان و حكام، استبداد دهقان را م
مطلق، فساد دربار و دولت از مشخصات دوران 

تالطمات عظيمی آه در سلطنت . قاجاری بود
شاه در زير پوشش مذهبی روی داد از اين  ناصرالدين

های روسی  سلطه امپرياليست. گرفت جا سرچشمه می
و انگليسی، استثمار مستعمراتی آنها، مداخالت 

های علنی آنها اوضاع آشور را   و زورگوئیپروا بی
ها از روزگار  امپرياليست. ناپذير ميگردانيد تحمل

صفويان به آشور ما روی آوردند ولی آغاز مهاجمه 
اقتصادی و سياسی و نظامی وسيع آنها را بايد از 

های روس  امپرياليست. اوايل سلطنت قاجاريان دانست
يران را به های خود ا انگيزی و انگليس با فتنه

هائی در شمال و جنوب و مشرق آشاندند و به  جنگ
ای نظير قرارداد  وسيله قراردادهای راهزنانه

  

  

٧
ترآمانچای و گلستان به تجزيه ايران پرداختند و حتی 

گونه پيمان  هائی از خاك آشور ما را بدون هيچ بخش
رسمی به تصرف درآوردند و اين تجاوزهای نظامی 

وزات اقتصادی، اخذ امتيازات و سياسی را مبداء تجا
های آمرشكن و نظارت بر  استقالل برافكن، تحميل وام
ايران در آستانه انقالب . ماليه و گمرك ايران ساختند

  .مستعمره درآمده بود به صورت آشوری نيمه
نخستين وام بزرگ خارجی آه به ايران تحميل شد پس 

متياز به اين معنی آه چون ا. از لغو امتياز تنباآو بود
های مردم لغو شد آمپانی  تنباآو در اثر شورش توده

انگليسی از اين بابت ادعای خسارت آرد و دولت 
 ۵٠٠ايران ناچار شد برای جبران خسارت او مبلغ 

هزار ليره استرلينگ از بانك انگليس در ايران وام 
. بگيرد و درآمد گمرآات جنوب خود را گرو بگذارد

به وام گرفتن معتاد شد و هر از آن به بعد دولت ايران 
شاه قصد گردش  شاه و مظفرالدين بار آه ناصرالدين

اروپا داستند مخارج آن را از محل وام خارجی تأمين 
  .آردند می

بازرگانی خارجی ايران در دست روس و انگليس بود 
درصد بازرگانی خارجی  ٨٠به اين معنی آه بيش از 

آنها هر آاال ايران با اين دو آشور صورت ميگرفت و 
و هر بهائی را آه به سود خودشان بود به ايران 

امتعه آنها ورشكست آننده صنايع . آردند تحميل می
. های نوظهور ايران بود ها و آارخانه دستی و آارگاه

 ١٢٨٢بين ايران و روسيه و در ) ١٩٠١ (١٢٨٠در 
بين ايران و انگلستان قراردادی منعقد شد آه ) ١٩٠٣(

ه از آاالهای وادراتی را يا لغو آرد و گمرك يك سلسل
يا بسيار تخفيف داد و بديهی است آه اين امر درهای 

های بيگانه  بازار ايران را بيش از پيش بر روی آاال
  .گشود
های روس و انگليس در اخذ امتياز از  اليستيامپر

جستند و از ميان  كديگر سبقت میيدولت ايران بر 
آوردند مهمترين آنها امتيازات گوناآونی آه بدست 

امتياز نفت بود آه بعدها به صورت بزرگترين پايگاه 
برخی از امتيازات . اقتصادی امپرياليستی در آمد

ديگر عبارت بود از امتياز ساختن خطوط تلگراف 
 ١٢۴۴، )١٨۶٢ (١٢۴١ـ تهران ـ بوشهر در  خانقين

، خط تلگرافی جلفاـ تبريز )١٨٧ (١٢۵١و ) ١٨۶۵(
آهن و استفاده  ، امتياز ساختمان راه)١٨۶٨ (١٢۴٧در 

به استثنای (ها و استخراج آليه معادن ايران از جنگل



  

  

٨
به بارون رويتر ) های قيمتی طال و نقره و سنگ

امتيازی آه يك ) (١٨٧٢ژوئيه  (١٢۵١انگليسی در 
، امتياز )سال بعد در اثر اعتراض عمومی لغو شد

نحصار آه ا) ١٨٨٩      ( ١٢۶٨بانك شاهنشاهی در 
صدور اسكناس را داشت، امتياز شيالت شمال در 

، امتياز بانك استقراضی )١٨٨٨دسامبر  (١٢۶٧
، امتياز ساختمان راه )١٨٩٠آوريل  (١٢۶٩روس در 

و ) ١٩٠٢ (١٢٨١شوسه جلفا، تبريز، قزوين در 
  .غيره

دولت ايران برای سر و سامان دادن به گمرآات خود 
تشكيل ميداد آه قسمت بزرگی از عايدی او را 

)  شمسی١٢٨٧در سال (آارشناسانی از بلژيك آورده 
و » مدير آل گمرآات«و رئيس آنها را نخست بعنوان 

بكار گماشته » وزير آل گمرآات«سپس به عنوان 
های  ولی اين آارشناسان آلت دست امپرياليست. بود

تر  خارجی بودند و جز اينكه اقتصاد ايران را پريشان
مداخالت آنها . نند آاری انجام نميدادندتر گردا و وابسته

در آليه امور آشور ايران لطمات شديد بر استقالل 
های انقالب  يكی از انگيزه. وی وارد ميگردانيد

مشروطه ايران آوتاه آردن دست اين آارشناسان از 
  .آشور ايران بود

از ميان دو دولت امپرياليست روس و انگليس، دولت 
ريخی از نفوذ بيشتری در روسيه به علل مختلف تا

 ١٢۵٨دربار قاجاريان برخوردار بود و چون در 
بريگاد قزاق به عنوان يگانه نيروی مسلح ) ١٨٧٩(

نسبتًا منظم ايران تحت سرپرستی افسران روسی 
تری برای قدرت روسيه در  تشكيل يافت پايه ثابت
اما دولت انگلستان به علت . دربار ايران پديد آمد

سلطه بر هندوستان و نيروی دريائی قدرت جهانی و 
های نهانی با  آه در جنوب داشت و به علت بند و بست

رجال ايران و سران قبايل از طرق ديگر در اجرای 
رقابت اين . منويات امپرياليستی خويش آامياب ميشد

گرديد آه آشور ما و  دو دولت استعمارگر باعث می
ها به  گيزیان بويژه دربار قاجاريان مرآز انواع فتنه

چنانكه خواهيم ديد همين . زيان خلق ايران باشد
تضادها باعث شد آه در آغاز انقالب مشروطه ايران 
اختالفی در چگونگی سرآوب آن بين روس و انگليس 

  .بظهور برسد

  

  

٩
در ايران پيش از انقالب مانند آليه دوران فئودالی، 

. آمد شهرها مرآز اقتصاد و سياست بشمار می
با همان افزارها و با همان نظامات قرون وران  پيشه

هر صنفی بازار خاص و . زيستند وسطائی می
بازار مرآز حيات اقتصادی و . سرآرده معين داشت
وری و نيز توليد  توليد پيشه. سياسی شهر بود

بافی و نساجی برای بازار يعنی  هائی نظير قالی آارگاه
برای فروش صورت ميگرفت و از اين جهت 

ن نقش مهمی در زندگی شهر و آشور ايفا بازرگانا
بازرگانی ايران پراآنده بود و عده آثيری . ميكردند

مثًال . بازرگانان متوسط و آوچك در آن شرآت داشتند
در شهر اردبيل آه ) ١٩٠۵(         ١٢٨۴در سال 

 آاروانسرا ٨ هزار خانوار ميشد ١۵ الی ١٢شامل 
 آه شامل و در شهر مرند.  دآان١١۶۵وجود داشت و 

 آاروانسرا وجود داشت و ١٨ خانوار ميشد ٢۵٠٠
از اينجا ميتوان به اهميت قشر بازرگانان .  دآان۴۶٩

  .در حيات آشور ايران در آستانه مشروطيت پی برد
های نسبتًا آالن وجود  البته بازرگانان بزرگ با سرمايه

ها و  داشتند آه از يك سو با اشراف و اعيان و فئودال
ها در پيوند  از سوی ديگر با امپرياليستدر بار و 

منافع آنها با منافع بازرگانان متوسط و آوچك و . بودند
  .با منافع توده مردم در تضاد بود

ها و  از اواخر سلطنت ناصرالدين شاه شرآت
داران بمنظور  هائی از بازرگانان و سرمايه اتحاديه
 تر بوجود آمد آه اآثرًا در های بزرگ گذاری سرمايه

های خارجی به شكست دچار  برابر رقابت سرمايه
 هفده تن از بازرگانان ١٢۶٢-١٢۶١مثًال در . گرديد

اقدام آردند و » یمشرآت عمو«تهران به تأسيس 
موضوع . قريب يك ميليون تومان سرمايه گذاشتند
شرآت «. شرآت آنها بازرگانی داخلی و خارجی بود

ان راه به تأسيس شرآت ديگری برای ساختم» عمومی
آستاراـ اردبيل دست زد، ولی نتوانست دوام بياورد و 

 منحل گرديد و آار ساختمان جاده مذآور ١٢٨۵در 
- ١٢۶۶در . به يكی از اتباع روسيه تزاری واگذار شد

در تبريز بوجود آمد آه » اتحاديه« شرآت ١٢۶٧
 شرآت ١٢٧٨-١٢٧٧در .  سال دوام داشت١۵مدت 

بافی و نيز  ه پارچهاسالميه بمنظور تأسيس آارخان
اشتغال به بازرگانی پوشاك در اصفهان پا به عرصه 
گذاشت و بعدها شرآت ديگری بوسيله مديران شرآت 

بمنظور تجارت خارجی و » مسعوديه«مذآور بنام 



  

  

١٠
در يزد آمپانی . عمليات بانكی دائر گرديد

. برپا شد» فارس«و در شيراز آمپانی » منصوريه«
ز شرآت آشتيرانی بازرگانان بوشهر و شيرا

را بوجود آوردند آه حمل و نقل و » ناصری«
در . مسافرت بين بوشهر و جده را تأمين ميكرد

 در قصر قاجار در نزديكی تهران ١٢٣٨-١٢٣٧
آارخانه نختابی دائر شد و چندی آار آرد ولی به 

 در تهران ١٢٣٩-١٢٣٨در . ورشكستگی دچار آمد
يانه هزار سازی تأسيس شد آه ماه آارخانه اسلحه

 آارخانه ١٢۴١-١٢۴٠ساخت و در  تفنگ می
 در تهران آارخانه ١٢۵٩-١٢۵٨در . سازی چاشنی

گاز بنيادگذاری شد آه بعدًا به آمپانی بلژيكی فروخته 
سازی در   آارخانه آبريت١٢٧٠-١٢۶٩در . شد

 ١٢٧٩-١٢٧٨نزديكی تهران ساخته شد و در 
 بزودی ولی اين هر دو آارخانه. آارخانه قند آهريزك

-١٢٧٣در . در اثر رقابت خارجی به تعطيل دچار آمد
 آارخانه نختابی در تهران بوجود آمد آه در ١٢٧۴

در . اثر همان رقابت به همان سرنوشت دچار گرديد
های آوچك ديگری  همين دوران در تهران آارخانه
سازی،  بافی، ظروف برای آاغذسازی، پارچه

در ساير . س شدسازی و غيره تأسي سازی، باروت شمع
ها بعمل آمد و  شهرهای بزرگ نيز همين آوشش

های  همگی با رقابت آاالهای خارجی و سياست
های نوظهور از يك  اين بنگاه. استعماری روبرو گرديد

سو در معرض خودآامی حكام و عمال دولتی و دربار 
قرار داشتند و از سوی ديگر در معرض تجاوز 

اتفاق ميافتاد آه . ستیسرمايه ها و آاالهای امپريالي
ها برای آنكه از شر حكام و عمال  برخی از اين بنگاه

دولتی و دربار در امان باشند، در جستجوی يك شريك 
اروپائی برميآمدند و در واقع خود را بزير حمايت 

  .بيگانگان ميكشيدند
های مذآور آوچك بود و اآثرًا بيش از چند ده  آارخانه

آارگران چند تا از آنها از فقط تعداد . آارگر نداشت
ولی در هر حال پيدايش آنها در . صد تجاوز ميكرد

ها و معادن موجب پيدايش و رشد طبقه  آنار آارگاه
از يك سو سكون . جديد يعنی طبقه آارگر گرديد

پايان دهقانان و از سوی ديگر  روستای ايران و فقر بی
تحرك نسبی شهرها باعث ميشد آه نيروی آار ارزان 

دستمزد روزانه .  دهات به شهرها سرازير شوداز
آارگران از يك قران تا سه قران و نيم بود آه بزحمت 

  

  

١١
آارگران از يك سو . به نان بخور و نمير آفاف ميداد

داری و از سوی ديگر در قيد  گرفتار استثمار سرمايه
آارفرما با گارگران قراردادی . رسوم فئودالی بودند

ن تعهد ميدادند برای مدت امضاء ميكرد آه بموجب آ
مديدی نزد آارفرما آار آنند و باين طريق در واقع 

وقتی آه آارخانه دچار . وابسته به آارخانه ميشدند
ای و  تعطيل ميگرديد آارگران را بدون هيچ مالحظه

آارگر ايرانی هنوز در . هيچ پرداختی بيرون ميريختند
زنجير خرافات قرون وسطائی و نظامات آهنه 

ای و فئودالی درگير بود، هيچ گونه سنت مبارزه  حرفه
  .و سازمان صنفی و سياسی نداشت

اما با وجود همه اين آمبودها بايد گفت آه در آستانه 
داری ملی و طبقه  انقالب مشروطه ايران، سرمايه

  .آارگر ايران قدم به عرصه نهاده بود
های مردم  ها وخامت وضع زندگی توده در همين سال
طمات شديدی در شهرهای مختلف ايران موجب تال

های گران و   در اثر ماليات١٢٧٢در تابستان . گرديد
مردم به . احتكار گندم در شهر مشهد قحطی روی داد

ها هجوم آورده  های نانوائی ريختند و به زندان دآان
زندانيان را آزاد ساختند و خانه حكمران را محاصره 

د نظير همين در بهار سال بع. و سنگباران آردند
در اصفهان و شيراز و برخی از . صحنه تكرار شد

. هائی از اين قبيل روی داد شهرهای ديگر نيز طغيان
های   تا انقالب مشروطه سال١٢٨٠های  سال

ها را برانگيخت و آنها را  بود آه خشم توده» مجاعه«
. به تظاهرات بر ضد حكومت و محتكران واداشت

ه شد و در شهرهای  وبا بر قحطی اضاف١٢٨٣سال 
  .تهران، شيراز و غيره آشتار بسيار آرد

ها حادثه مهم سياسی در ايران بظهور  در همين سال
. ها بود رسيد آه دادن امتياز تنباآو به انگليس

شاه پس از مسافرت از اروپا به آمپانی  ناصرالدين
انگليسی تالبوت تعهد سپرد آه امتياز تنباآوی ايران را 

 امضاء شد و آارآنان ١٢۶٨قرارداد در . باو واگذارد
طبق .  در ايران بكار پرداختند١٢٧٠آمپانی از بهار 

اين قرارداد پرورش و فروش تنباآو در سراسر خاك 
ايران به انحصار شرآت انگليسی داده ميشد و وی 
اختيار داشت آه آشت تنباآو را در همه جا تحت نظر 

. با نظر او باشدتعيين بهای تنباآو نيز ميبايست . بگيرد
هيچكس حق نداشت بدون اجازه شرآت بيش از اندازه 

آاران  آشت. مصرف روزانه يك نفر تنباآو حمل آند



  

  

١٢
تنباآو موظف بودند مساحت آشت خود را به اطالع 

قرارداد تنباآو مستقيمًا . نمايندگان شرآت برسانند
وران ايرانی  منافع دهقانان، آسبه، بازرگانان و پيشه

نمايندگان شرآت در سراسر آشور .  ميكردرا تهديد
آاران به درشتی و ستمگری  پراآنده شده با آشت

رفتار آردند و به مداخله در زندگی روزانه آنها دست 
های اعتراض در  زدند و اين امر موجب شورش

شهرهای تهران و تبريز و اصفهان و شيراز و ساير 
مردم اعالنات شرآت را از در و . شهرها گرديد

های  نامه ها و شب يوارها آنده بجای آنها اعالميهد
در اين . چسباندند حاآی از لزوم مبارزه با شرآت می

ها هند و  ها گفته ميشد آه انگليس نامه ها و شب اعالميه
اند و اينك نوبت ايران فرا  مصر را به اسارت درآورده

در واقع اعتراضات پرشور مردم نه فقط . رسيده است
ز تنباآو بلكه برعليه آليه امتيازات برعليه امتيا

آور امپرياليستی متوجه بود و آشكارا جنبه ضد  اسارت
دولت در صدد برآمد نهضت را با . استعماری داشت

قوای مسلح سرآوب آند و در برخورد با توده مردم 
. ای آشته و زخمی شدند ولی نهضت متوقف نشد عده

ستند و برخی از روحانيون به همراهی با مردم برخا

يكی از مجتهدان بنام ميرزا حسن آشتيانی فتوای تحريم 
تنباآو را صادر آرد و باين طريق فعاليت شرآت 

سهام شرآت انگليسی تا نصف تنزل . بكلی فلج گرديد
تر شد  تر و عميق شورش مردم روز بروز وسيع. آرد

هائی حاآی از لزوم جهاد بر ضد  نامه و در تهران شب
. انتشار يافت) های بيگانه پرياليستيعنی ام(بيگانگان 

با . مردم آاخ سلطنتی را محاصره و سنگسار آردند
اما جنبش ضد .  تن آشته شدند٧شليك قراوالن آاخ 

امپرياليستی همچنان رو به اوج بود و باالخره 
 به الغاء قرارداد ١٢٧٠ناصرالدين شاه را در دی ماه 

  .واداشت
استعماری نهضت تنباآو نخستين نهضت وسيع ضد 

  .در ايران بشمار ميآيد
يكی از آسانی آه در اين نهضت شرآت داشت ميرزا 

های خويش  نامه رضا آرمانی بود آه در يكی از شب
حاال آه شاه . مملكت بدست اجانب افتاده است: نوشت

به مطالبات ما توجه ندارد آار دفاع از منافع وطن را 
 ١٢٧۴و هم او بود آه در سال . خود بدست گيريم

  .ناصرالدين شاه را با گلوله از پای درآورد

  

  

١٣
بينيم ايران آماده انقالب ضد استبدادی و  چنانكه می

  .اين انقالب بزوی فرا رسيد. ضد استعماری بود
وقتی آه . يافت حوادث جهان نيز در ايران انعكاس می

 در چين قيام ضد امپرياليستی ١٢٧٩در تابستان 
ه ايران رسيد و به روی داد آوازه آن ب» كسرهاُب«

يكی از نمايندگان انگلستان در . مردم الهام بخشيد
بازارها پر از گفتگو «: ايران به اين مناسبت نوشت

 تزاريسم آه در ايران ١٢٨۴در . »راجع به چين است
نمائی ميكرد از ژاپن آسيائی شكست خورد و در  قدرت

روسيه اتفاق ) ١٩٠۵(آذر همان سال نخستين انقالب 
  . و انقالب ايران را بجلو راندافتاد



  

  

١۴
  مراحل مختلف انقالب ايران

  
انقالب ايران در دوران نسبتًا طوالنی خود يكسان 

ما اين دوران . نماند و وسعت و عمق روزافزون يافت
را بر حسب شعارهای انقالب و نيروهای محرك آن 

  :به چهار مرحله تقسيم ميكنيم
  
  

  مرحله نخستين
  ١٢٨۴از تظاهرات آذر 

ماه  تا به امضاء رساندن قانون اساسی در دی
١٢٨۵  

  
 مردم تهران به عمارتی آه برای ١٢٨۴ آذر ۴روز 

بانك استقراضی روس ساخته شده بود هجوم آورده آن 
اين عمل رنگ مذهبی داشت و گفته . را ويران ساختند

ميشد آه محل ساختمان بانك سابقًا گورستان بوده است 
سلمانان اينگونه زير و رو و روا نيست آه گورستان م

شود ولی در واقع آنچه توده مردم را به اين آار 

انگيخت آينه و نفرت نسبت به امپرياليسم روس  برمی
  .بود

الدوله   آذر حكمران تهران به اشاره عين٢٠روز 
صدراعظم دستور داد چند تن از بازرگانان را به 
چوب ببندند و علت آن بود آه دولت ميخواست 

گی مالی و اقتصادی خود و مخارج ورشكست
آميز دربار را از قبل بازرگانان جبران و تأمين  اسراف

در بهار همان سال وزير بلژيكی گمرآات به . آند
های گمرآی جديد وضع آرده و  همين منظور تعرفه

نشستن آنها  اين امر باعث اعتراض بازرگانان و بست
آره و  نشينی با مذا در شاه عبدالعظيم شده ولی بست

اينك دولت به بهانه . وساطت به پايان رسيده بود
. زهر بگيرد  گرانی قند ميخواست از بازرگان چشم

چوب زدن بازرگانان باعث شد آه بازاريان تهران به 
سيد محمد طباطبائی و سيد (تشويق دو تن از علما 

ای از  بازارها را بسته به همراه توده) عبداهللا بهبهانی
فردای آن روز نيز . اه اجتماع آردندمردم در مسجد ش

در اين تظاهرات بود آه . تظاهرات ادامه داشت
الدوله و تشكيل مجلسی برای  خواست عزل عين

 ٢٢روز . رسيدگی به دادخواهی مردم مطرح گرديد

  

  

١۵
ای از تظاهرآنندگان به رهبری سيد محمد  آذر عده

طباطبائی و سيد عبداهللا بهبهانی برای آنكه از گزند 
تيان محفوظ بمانند از تهران راهی شاه عبدالعظيم دول

الدوله دستور داد  عين. شده در آنجا به بست نشستند
بازارهای تهران را به زور بگشايند و هر دآانی را 

  .آه بسته بماند غارت آنند
ای از مردم تهران آه اآثريت   دی ماه عده٢١روز 

قع شاه را در مو آنها زنان بودند آالسكه مظفرالدين
آنان خواستند آه به  عبور احاطه آرده اعتراض

پس از اين . نشينان ترتيب اثر داده شود مطالبات بست
شاه به وخامت اوضاع پی برده  ازدحام مظفرالدين

نخستين دستخط خود را در مورد پذيرفتن عدالتخانه 
  :در دستخط چنين گفته ميشد. به صدراعظم فرستاد

تی برای اجراء احكام ترتيب و تأسيس عدالتخانه دول«
شرع مطاع و آسايش رعيت، از هر مقصود مهمی 

فرمائيم برای اجراء اين  مقرر می... تر است واجب
نيت مقدس، قانون معدلت اسالميه آه عبارت از تعيين 
حدود و احكام شريعت مطهره است بايد در تمام ممالك 
محروسه ايران عاجًال دائر شود و به وجهی آه ميان 

  .»...ز طبقات رعيت فرقی گذاشته نشودهيچيك ا

از اين دستخط آامًال آشكار است آه هنوز مطالبات 
مردم ايران شكل نگرفته بود و هيئت حاآمه نيز نظر 

فقط يك چيز در . روشنی در باره عمق حوادث نداشت
نزد خلق روشن بود و آن اينكه به استبداد مطلق بايد 

  .خاتمه داده شود
  .نشينان به شهر بازگشتند  بست١٢٨۴ماه   دی٢٢روز 

ولی بديهی بود آه آرزوی مردم با صدور دستخط شاه 
شاه مردی بود بيمار و  مظفرالدين. برآورده نشده است

ناتوان و دستخط فوق را برای تسكين افكار عمومی 
ولی اعيان و درباريان و در رأس . صادر آرده بود

ه مطالبات خواستند به اين آسانی ب الدوله نمی آنها عين
الدوله هر آس را آه  به دستور عين. خلق تن در دهند

سخن از آزادی و عدالت ميراند روانه زندان 
ساختند و اجتماعات مردم را آه عمومًا در مساجد  می

انجام ميگرفت با نيروی مسلح و با آشتار و ضرب و 
 شاهد بسياری از ١٢٨۵تابستان . زدند جرح بهم می
  .ران بودها در ته اين درگيری

سيد محمد طباطبائی و سيد عبداهللا بهبهانی آه اينك 
مورد توجه مردم آزاديخواه بودند در برابر چنين 

آميز در پيش گرفته  وضعی بار ديگر راه مسالمت



  

  

١۶
قريب هزار نفر در . نشينی راهی قم شدند برای بست

 به قم ١٢٨۵اين سفر با ايشان همراه گشتند و سی تير 
ای به سفير  پيش از اين سفر نامهبهبهانی . رسيدند

اين اقدام از يك . انگليس نوشته از او مساعدت طلبيد
سو باعث ميشد آه مردم دچار فريب گرديده چنين 
پندارند آه نماينده استعمار انگلستان ميتواند پشت و 
پناه آزاديخواهان ايران باشد، و از سوی ديگر به 

ب ايران استعمار انگلستان فرصتی داد آه در انقال
مداخله آرده آن را تحت نظارت بگيرد و تا مدتی در 

روز . تضاد خود با امپرياليسم روس از آن استفاده آند
ای بازرگان و طالب در سفارت   تيرماه عده٢٧

انگليس بست نشستند و در عرض يك هفته عده 
گر  امپرياليسم حيله.  نفر رسيد١۴٠٠٠نشينان به  بست

 آه با تظاهر به موافقت با انگلستان در صدد برآمد
خواهان از آنها برای اعمال فشار بر دربار  مشروطه

استفاده آند و ) آه بيشتر تحت نفوذ روسيه تزاری بود(
او . ای از خوشنامی برای خود بيندوزد ضمنًا سرمايه

از همين راه توانست بسياری از عمال خود را در 
واقع خواهان جای دهد و از آنها در م صفوف مشروطه

حساس به سود مقاصد ضد استعماری خويش سود 

ولی پس از آنكه انقالب ايران به وسعت و . بردارد
عمق بيشتر رسيد امپرياليسم انگلستان ـ چنانكه خواهيم 
ديد ـ پرده از رخسار برانداخت و آشكارا با دستياری 
تزاريسم به تقسيم ايران و سرآوب انقالب مبادرت 

اجتماعات . تر ميشد سته پختهانقالب ايران پيو. جست
آهنگان انقالب، نشر  های پيش رانی مردم، سخن

ها و جرائد مترقی، مبارزه با قوای دولتی و  نامه شب
تر  غيره و غيره باعث اعتالء آگاهی مردم و عميق

برای نمونه ميتوان از . گرديد شدن مطالبات آنها می
 در تهران انتشار ١٢٨۵ای آه در خرداد  نامه شب
نامه گفته ميشد آه اگر وضع به  در شب. افت ياد آردي

همين منوال بماند ايران به هند ثانی تبديل خواهد 
تساوی : نامه مطالبات زيرين مطرح بود در شب. گشت

عموم در برابر قانون، دعوت مجلس ملی به منظور 
وضع قوانين جديد براساس قرآن و شريعت، مجلس 

و واليات، آليه ملت ايران ملی بايد نماينده آليه اياالت 
باشد، مجلس ملی بايد از آزادی آامل آالم برخوردار 
باشد، چون همه با هم برابرند هرآس ميتواند شاغل 

توان بدون دليل  هر مقام گردد، هيچ آس را نمی
دستگير آرد و بدون محاآمه به مجازات رسانيد، 

  

  

١٧
حمايت بيگانگان نبايد باعث فرار مجرم از مجازات 

 آزادی آالم و مطبوعات حق طبيعی انسان گردد،
  .است

نشستگان در سفارت انگليس نيز  های بست خواست
بازگشت : بيشتر رنگ گرفت و بدين صورت در آمد

الدوله، افتتاح دارالشوری،  علما از قم، عزل عين
  .مجازات قاتلين شهداء، بازگشت تبعيدشدگان

داد  مر١٣الدوله برآنار شد و روز   مرداد عين۶روز 
شاه آه به فرمان مشروطه   فرمان مظفرالدين١٢٨۵

در فرمان در خطاب به . معروف است صادر گرديد
  :شود صدراعظم گفته می

چنان مصمم شديم آه مجلس شورای ملی از ... «
منتخبين شاهزادگان و علماء و قاجاريه و اعيان و 
اشراف و مالآين و تجار و اصناف، به انتخاب طبقات 

دارالخالفه تهران تشكيل و تنظيم شود آه مرقومه، در 
در مهام امور دولتی و مملكتی و مصالح عامه مشاوره 
و مداقه الزم را به عمل آورده و به هيئت وزرای 
دولتخواه ما در اصالحاتی آه برای سعادت و 
خوشبختی ايران خواهد شد اعانت و آمك الزم را 

 را در بنمايد و در آمال امنيت و اطمينان عقايد خود

خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات قاطبه 
اهالی مملكت به توسط شخص اول دولت به عرض 
برساند آه به صحه همايونی موشح و بموقع اجراء 

بديهی است آه بموجب اين دستخط . گذارده شود
مبارك نظامنامه و ترتيبات اين مجلس و اسباب و 

ای منتخبين لوازم تشكيل آن را موافق تصويب و امض
  »...از اين تاريخ مرتب و مهيا خواهد نمود

خواهان را راضی نميكرد زيرا  اين فرمان، مشروطه
آه در آن نامی از ملت نبود و تصريح نشده بود آه 

روحانيون . تنظيم اساسنامه مجلس با خود مجلس است
هم راضی نبودند زيرا آه از جنبه اسالمی مجلس 

های شاه را  يجه مردم فرمانبالنت. سخنی گفته نشده بود
. ريختند آردند و دور می از در و ديوار آنده پاره می

شاه به ناچار و روز بعد فرمان ديگری صادر آرد آه 
  :در آنجا گفته ميشد

آه امر و فرمان ... در تكميل دستخط سابق خودمان«
صريحًا در تأسيس مجلس منتخبين ملت فرموده بوديم 

اهالی و افراد ملت از توجهات مجددًا برای آنكه عموم 
داريم آه  آامله همايون ما واقف باشند امروز مقرر می

مجلس مزبور را بشرح دستخط سابق صريحًا دائر 



  

  

١٨
نموده بعد از انتخاب اجزاء مجلس، فصول و شرايط 
نظام مجلس شورای اسالمی را موافق تصويب و 
امضای منتخبين بطوری آه شايسته ملت و مملكت و 

  .»...شرع مقدس باشد مرتب نمايندقوانين 
نشينان سفارت انگليس از بست بيرون  همان روز بست
  .نشينان قم راهی تهران شدند آمدند و بست

چنانكه ديده ميشود اين هر دو فرمان مشروطه بسيار 
طبق فرمان اول، طبقاتی آه . مجمل و مبهم است

نماينده به مجلس ميفرستند عبارتند از شاهزادگان، 
، قاجاريه، اعيان و اشراف و مالآين، تجار، علما

هيچ ذآری از اآثريت مطلق مردم يعنی . اصناف
از طبقه نوظهور آارگر نيز سخنی به . دهقانان نيست

هنوز مشروطه ايران منحصر به قشر . آيد ميان نمی
همچنين وظيفه مجلس در اين . باالی جامعه است

ك اعانت و آم«و » مشاوره و داقه الزم«فرمان 
معين شده نه » به هيئت وزرای دولتخواه» «الزم

اما اين فرمان . وضع قوانين و مداخله در هيئت دولت
در متن مبارزات آن روز معنای تاريخی داشت و دليل 

ای در برابر استبداد قرون  آن بود آه نيروی تازه
  .وسطائی قد علم آرده است

طبق فرمان مشروطه، مجلسی موقتی از وزيران و 
نشينان تشكيل شد تا نظام  ريان و نمايندگان بستدربا

ولی استبداد ايران . نامه انتخابات مجلس را تنظيم آند
 ١٧اگر چه شاه روز . هنوز حاضر به تسليم نبود

شهريور نظامنامه انتخابات مجلس را امضاء آرد و 
انتخاب نمايندگان در تهران آغاز شد دولت از خبر 

ت به انتخابات خودداری ها و مبادر دادن به شهرستان
ها و به  اين امر باعث خشم مردم شهرستان. ورزيد

 شهريور ٢٨در تبريز روز . جنبش آمدن آنها گرديد
ای به تقليد تهران در آنسولخانه انگليس متحصن  عده

مدت ده روز در تبريز . شدند و بازارها بسته شد
ها در  در اين نمايش. های آزاديخواهانه برپا بود نمايش

گفتند و مردم را  باره معنا و مفهوم مشروطه سخن می
خبر نهضت تبريز باعث . به جنبش دعوت ميكردند

 مهر ۴نگرانی دولت و شاه در تهران شد و روز 
به «شاه به تبريز تلگراف آرد آه   مظفرالدين١٢٨۵

اهالی مملكت آذربايجان تشكيل مجلس شورای ملی و 
وآالی . وديمنظامنامه آن را ما اجازه مرحمت فرم

شهر تبريز و ساير واليات به تهران بيايند و به 
ای از  در اين ايام عده. »...ترتيبات آار مشغول شوند

  

  

١٩
نظر و مشورت در  پيشوايان جنبش تبريز برای تبادل

امور مشروطه، انجمن تبريز را به وجود آوردند آه 
  .بعدها نقش مهمی در انقالب ايران ايفاء آرد

ها نظامنامه  جنبش تهران و شهرستانسرانجام در اثر 
  .انتخابات مجلس تنظيم شد و انتخابات صورت گرفت

شاهزادگان :  طبقه تقسيم ميكرد۶نظامنامه مردم را به 
ها، اعيان، بازرگانان،  و قاجاريان، علماء و طلبه

وران، آه هر طبقه  مالكان و آشاورزان، و پيشه
ق انتخاب فقط آسی ح. نمايندگان جداگانه برميگزيند

انتخاب .  سالگی رسيده باشد٢۵آردن داشت آه به 
بايست ملكی  آننده اگر از مالكان و آشاورزان بود می

 تومان داشته باشد و اگر از ١٠٠٠به ارزش 
بايست صاحب دآان و  وران بود می بازرگانان و پيشه

زنان و نظاميان و ورشكستگان به . آارگاه باشد
شرايط . حروم بودندتقصير از حق انتخاب آردن م

 سال، ٧٠ تا ٣٠سن از : تر بود انتخاب شوندگان سخت
به اين طريق اآثريت مردم . داشتن سواد، و غيره

آشور، همه دهقانان، همه آارگران، همه تهيدستان 
وران و حتی بازرگانان آوچك  شهر، بسياری از پيشه

  .از حق انتخاب آردن و انتخاب شدن محروم بودند

 تن وآيل ۵٠ايران پس از انتخاب نخستين مجلس 
ترآيب .  شروع بكار آرد١٢٨۵ مهر ١۴تهران در 

 نماينده از ١۴:  تن چنين بود۵٠طبقاتی اين 
 ١٨ نماينده از اعيان، ٧شاهزادگان و قاجاريان، 

 ۴ نماينده از مالكان ارضی، ٣نماينده از بازرگانان، 
 ١وران،   نماينده از پيشه١٣نماينده از روحانيون، 

  .نماينده از زرتشتيان
البته نفوذ روحانيون را در مجلس اول نبايد از روی 

زيرا . قياس آرد)  نفر۴(تعداد رسمی نمايندگان آنها 
وران نيز  آه بسياری از نمايندگان بازرگانان و پيشه

سيد . شيخ يا سيد و با روحانيون در پيوند نزديك بودند
 انتخابات محمد طباطبائی و سيد عبداهللا بهبهانی در

. شرآت نجستند ولی در واقع رهبری مجلس را داشتند
يافتند و فعاالنه در مذاآرات  آنها در مجلس حضور می

  .شدند وارد می
. بندی مشخص وجود نداشت در مجلس اول هنوز گروه

آار آن را اعيان و شاهزادگان و مالكان  جناح محافظه
دادند و  بزرگ ارضی و بازرگانان آالن تشكيل می

. وران و بازرگانان آوچك جناح راديكال آن را پيشه



  

  

٢٠
ورود مردم به مجلس آامًال آزاد بود و حتی 

  .توانستند در مذاآرات شرآت جويند می
ترين  مجلس اول با تمام نقايصی آه داشت مترقی

آيد، زيرا آه اين مجلس در  مجلس ايران به شمار می
 و شرايطی عمل ميكرد آه مالكان و روحانيون ليبرال

داران نوخاسته در آنار اقشار دموآراتيك خلق  سرمايه
ها در مبارزه بودند و  با استبداد دربار و با امپرياليست

  .مجلس يكی از مظاهر اين مبارزه بود
آارهای مهمی آه مجلس اول در آغاز انجام داد 
عبارت بود از تثبيت بهای نان و گوشت، رسيدگی به 

ساسنامه بانك ملی مسئله استقراض خارجی، تصويب ا
به منظور تنظيم و تقويت بنيه اقتصادی آشور، 
رسيدگی به مسئله آارشناسان خارجی و بويژه 

تنظيم و تصويب : گمرآچيان بلژيكی، و مهمتر از همه
 در بستر مرگ به ١٢٨۵ دی ٨آه در (قانون اساسی 

  ).شاه رسيد امضاء مظفرالدين
لس و در تنظيم قانون اساسی آشمكش بسيار بين مج

دربار به ظهور رسيد و باالخره آنچه از اين آشمكش 
بيرون آمد سازش اشراف و روحانيون ليبرال و 

ای در  هيچ ماده. بازرگانان بزرگ ليبرال با دربار بود

. اين قانون راجع به حقوق زحمتكشان ايرانی نيست
عبارات بسياری از مواد اين قانون مبهم است و محل 

اصول . گذارد ی شاه باقی میهای بسيار برا خودسری
 اين قانون مربوط به تشكيل مجلس سناست ۴٧ تا ۴٣

آه خود يكی از موانع بزرگ در برابر مشروطه و 
البته بعدها اعتالء نيروهای . آيد دموآراسی بشمار می

انقالبی ايران به دربار و محافل ارتجاعی اجازه نداد 
ز به تشكيل سنا دست بزنند و اين مجلس فقط پس ا

ولی . استقرار ديكتاتوری محمد رضاشاه به صحنه آمد
اين واقعيت بجای خود باقی است آه قانون اساسی 

  .ايران حاوی چنين نطفه ارتجاعی بود
معذالك بديهی است آه تصويب قانون اساسی حادثه 

آيد زيرا آه  عظيمی در تاريخ آشور ما بشمار می
ت هائی به قدر برای نخستين بار رسمًا محدوديت

مطلقه سلطنت وارد شد و رسمًا تأآيد گرديد آه 
  .اند زمامداران آشور در برابر مجلس مسئول

با تصويب قانون اساسی، نخستين مرحله انقالب ايران 
به پايان رسيد آه خصوصيات آن را ميتوان چنين 

  :خالصه آرد

  

  

٢١
در اين مرحله هنوز بين نيروهائی آه در برابر دربار 

آار قرار داشتند يعنی بين  هو اعيان پوسيده محافظ
اشراف و روحانيون ليبرال، بازرگانان بزرگ ليبرال 

وران و ساير  از يك طرف و اصناف و آسبه، پيشه
نيروهای دموآراتيك از طرف ديگر خط مرزی 

همه آنها در مبارزه بودند تا . مشخص ترسيم نشده بود
قدرت شاه را محدود آنند، قانون اساسی بدست آورند 

های  هنوز توده. برابر استيالء بيگانگان بايستندو در 
مردم با شعارهای خاص خود وارد عمل نشده بودند و 

از . های خاص خود را به مقياس وسيع نداشتند سازمان
اينجهت به ناچار رهبری جنبش با اشراف و 

  .روحانيون ليبرال و بازرگانان بزرگ ليبرال بود
ای بوقوع  تودهاگر چه در اين مرحله تظاهرات عظيم 

هائی نيز  پيوست و در مقابله با قوای دولتی خون
ريخته شد، هنوز انقالب بطور عمده در راه 

بويژه آسانی از . گذاشت آميز گام می مسالمت
روحانيون و اعيان ليبرال آه زمام جنبش را در دست 

آميز مبارزه مانند  های مسالمت داشتند شيوه
سلحانه، اجتماع در نشينی، احتراز از برخورد م بست

های خارجی را  مساجد و اماآن مقدسه و يا سفارتخانه

دو سيد «: نويسد حتی آسروی می. آردند توصيه می
) سيد محمد طباطبائی و سيد عبداهللا بهبهانی(

خواستند همه چيز را با زبان و اندرز درست  می
گردانند و در چنان شورشی آه پس از هزارها سال 

بود به جنگ و خونريزی نياز در ايران رخ داده 
هائی در  ديدند، و اين انديشه ايشان يكی از سنگ نمی

  .»راه پيشرفت آار مشروطه گرديده بود
دربار و ساير نيروهای ارتجاعی آه غافلگير شده و 
عقب نشسته بودند هنوز آمادگی تعرض متقابل 

  .نداشتند
خواست از  در اين مرحله امپرياليسم انگلستان آه می

خواهان برای اعمال فشار بر دربار  وی مشروظهنير
هائی از قبيل پذيرفتن  فريبی استفاده آند به عوام

نشينان دست ميزد و اگرچه در همه حال در  بست
توطئه برعليه استقالل ايران و انقالب ايران با روسيه 
تزاری در مواضعه نهانی بود قيافه استعماری و ضد 

شت و اين امر تا مدتی انقالبی خود را پنهان نگهميدا
  .خواهان ايران شد باعث فريفتن قشری از مشروطه

  
  



  

  

٢٢
  
  
  
  

  مرحله دوم
  )١٢٨۵دی ماه ( از امضاء قانون اساسی

  )١٢٨٧تيرماه (تا به توپ بستن مجلس 
  

جنبشی آه منجر به گرفتن قانون اساسی شد روستای 
از يك سو فرياد . ايران را نيز به حرآت درآورد

ادی و مساوات به ده نيز رسيد و خواهی، آز مشروطه
از سوی ديگر قانون اساسی هيچ چيز به دهقان ايرانی 

همان رسوم قرون وسطائی، همان خودآامگی . نداد
ماندگی و فقر و بينوائی در روستا  مالكان، همان عقب

انقالب ارضی در دستور روز قرار . برقرار بود
نهضت دهقانی آه از آذربايجان و رشت . داشت
 شد و تا جنوب ايران گسترش يافت زائيده شروع

نهضت جنبه خودجوش . شرايط اجتماعی ايران بود
نخست محدود به سرپيچی از پرداخت ماليات . داشت

و منال مالكانه بود و سپس به مصادره انبارهای غله و 
  .يورش بر منازل و مستغالت مالكان انجاميد

 دهقانان رشت، ١٢٨۶-١٢٨۵در زمستان و بهار 
كابن، لنگرود، ورود سر به شورش برخاسته از تن

پرداخت ماليات و منال مالكانه امتناع ورزيده و بر 
نهضت به چنان وسعتی . مستغالت مالك حمله بردند

رسيد آه دهقانان حوالی رشت و انزلی برای نمايش و 
طرح مطالبات خود به شهرهای مذآور سرازير 

تند و آنها را مردم شهر به استقبال آنها ميرف. ميشدند
در . سرودخوانان با پرچم سرخ وارد شهر ميكردند

بهار همان سال در طالش شورش دهقانی روی داد و 
مقارن همين . در گرگان رود طالش انجمن تشكيل شد

حال دهقانان آذربايجان در امالك اميربها در جنگ بپا 
خاستند و از دادن منال مالكانه بازايستاده مباشر او را 

چمن نيز نظير اين شورش  در قره.  رسانيدندبه قتل
  .برپا گرديد

 در قوچان، در اصفهان، در ١٢٨۶در تابستان و پائيز 
 زد و  های دهقانی شعله سيستان، در بم نيز شورش

  .ها ادامه يافت ماه

  

  

٢٣
های جالب نهضت دهقانی در بم و  يكی از نمونه

در اين . نرماشير و جيرفت آرمان به ظهور رسيد
عداد آثيری برده وجود داشتند آه آنها را منطقه ت

مالكان از بلوچستان خريداری آرده به آارهای دشوار 
هم دهقانان آزاد . زراعتی و حفر قنوات گماشته بودند

زمستان ( و هم دهقانان برده در نهضت دهقانی 
شعار بردگان مطالبه .  شرآت جستند)١٢٨٧-١٢٨۶

لبات آزادی و شعار همه دهقانان حاآی از مطا
مالكان آرمان  يكی از خرده. اصالحات ارضی بود

توانست در رأس نهضت دهقانان بم و نرماشير و 
های مسلحی از دهقانان برده  جيرفت قرار گرفته دسته

و آزاد تشكيل دهد، بردگان را آزاد آند، در واقع 
حكمرانی منطقه را بدست گيرد و به برانگيختن 

نهضت دهقانی بم و . دهقانان بلوچستان مبادرت جويد
های  ترين نهضت نرماشير و جيرفت يكی از عميق

دوران مشروطه بود و در سراسر آرمان تأثير 
  .گذاشت

های دهقانی به سراسر ايران سرايت  اگرچه شورش
نكرد، اگرچه خودجوش و بدون رهبری و پراآنده بود 
و اآثرًا به اندازه آافی قدرت تعرض نداشتند، معذالك 

ترين و پرشمارترين قشر  آه ستمديدهنشان ميداد 
اين . اجتماع ايران رو به بيداری و تحرك نهاده است

ها دليل بر آن بود آه انقالب ايران به مرحله  شورش
ها موجب  اين شورش. گذارد جديد و باالتری گام می

برخی . خواه شد مرزبندی در ميان نيروهای مشروطه
. نگيخترا به موافقت و برخی را به مخالفت برا

مجلس آه زير نفوذ اعيان و مالكان و بازرگانان 
توانست با اين  بزرگ ليبرال قرار داشت طبيعتًا نمی

 ١٢٨۵وقتی آه در اسفند . ها همداستان باشد شورش
مالكان گيالن تلگرافی به مجلس فرستاده از دهقانان 
ياغی شكايت آردند، مجلس به انجمن گيالن تلگراف 

را بگيرد و آنها را به ضرورت زد آه جلوی دهقانان 
. پرداخت بهره مالكانه و مراعات نظم قانع گرداند

حتی انجمنی مانند انجمن تبريز آه از مجلس شورا 
مربوط به  تر بود حاضر نشد پيشنهادهای دموآرات

باين طريق حوادثی آه . اصالحات ارضی را بپذيرد
آمد مواضع سياسی محافل  در عرصه مبارزه پيش می

تر  تر و مشخص  را روز بروز روشنمختلف
  .گردانيد می



  

  

٢۴
يگانه اقدامی آه از طرف مجلس اول بر ضد نظامات 

 فروردين ۶فئودالی صورت گرفت الغاء تيول در 
تا آن زمان استان و يا شهرستانی را در .  بود١٢٨۶

عرض چند و يا چندين سال به يكی از افراد هيئت 
معينی آه به سپردند و او در برابر وجوه  حاآمه می
پرداخت در تحميل هرگونه اجحاف بر مردم  دولت می

به عنوان جمع ماليات و بهره مالكانه آزادی عمل 
اگرچه الغاء تيول به معنای الغاء نظام فئودالی . داشت

نبود ولی ضربه شديدی بر آداب و رسوم چندين صد 
  .آورد ساله وارد می

ران و خواهی، مبارزه آارگ با اعتالء نهضت مشروطه
. آارمندان برای بهبود شرايط زندگی خويش آغاز شد

هر سال تعداد آثيری از آارگران ايرانی بويژه از 
آذربايجان در جستجوی آار به نواحی قفقاز مهاجرت 

داری آشنا  آردند، در آنجا با روابط جديد سرمايه می
شدند، با جريانات انقالبی روسيه آه آن موقع مرآز  می

و هم اينان بودند آه در . گرفتند اس میانقالب بود تم
مبارزات آارگران ايران و بطور آلی در مراحل 

خواهی نقش مؤثری ايفاء  بعدی نهضت مشروطه
  .آردند

 ١٢٨۵اعتصابات آارگران و آارمندان از زمستان 
برای نمونه از اعتصاب آارگران و باربران . آغاز شد

عث بوشهر ميتوان سخن گفت آه با اعتصاب خود با
 ١٢٨۵در دی ماه . توقف عمليات بندر گرديدند

خانه تبريز به مناسبت تأخير حقوق  آارمندان تلگراف
در اسفند همان سال اعتصاب . خويش اعتصاب آردند

سراسری آليه آارمندان تلگراف ايران آه در حدود 
اين حادثه آه در تاريخ .  نفر بودند روی داد١۶٠٠

ن به ترس انداخت آه سابقه بود شاه را چنا ايران بی
 هزار ۴٠آليه مطالبات آارمندان را پذيرفت  و مبلغ 

در . تومان برای توزيع بين آنها اختصاص داد
های تهران دست  فروردين سال بعد آارگران چاپخانه

رانان انزلی اعتصاب  سپس آرجی. به اعتصاب زدند
های شبانه  ماه شاهد اعتصاب آشيك ارديبهشت. آردند

های تهران  در خردادماه حتی پليس.  بودبازار تهران
آه حقوقشان چندين ماه به تأخير افتاده بود به اعتصاب 

دولت . متوسل گشتند و رئيس خود را توقيف آردند
در .  تومان به آنها بپردازد٢٠٠٠٠مجبور شد مبلغ 

تابستن همان سال آارمندان جزء بانك استقراضی 
نتيجه ولی به . روس به اعتصاب مبادرت جستند

  

  

٢۵
. نرسيدند و آليه اعتصاب آنندگان اخراج شدند

اعتصاب آارمندان وزارت امور خارجه و آارمندان 
عزل به وزارت دارائی نيز در همين سال رخ داد و 

  .وزير خارجه انجاميد
های آارگری آه پس از اعالم مشروطه  تأسيس اتحاديه
سابقه و نوظهور و از لحاظ  ای آامًال بی آغاز شد پديده

های  نخست آارگران چاپخانه. آينده بسيار مهم بود
بعد آارگران . تهران به تشكيل اتحاديه دست زدند

تراموای تهران، بعد آارگران تلگرافخانه، بعد 
  .بافان آرمان قالی

اعتصابات آارگری در اين مرحله جنبه اقتصادی و 
ولی هنوز فاقد سازمان . گاهی نيز جنبه سياسی داشت

نهضت . آمد ودجوش به شمار میرهبری بود و خ
. آارگری ايران دوران آودآی خود را ميگذرانيد

  .معذالك نهضت مذآور نويدبخش آينده تابناآی بود
در همان موقع آه مبارزه بر سر تحصيل قانون 
اساسی درگير بود در تبريز به رهبری علی مسيو، 
حاجيعلی دوافروش و رسول صدقيانی گروه آوچكی 

ها تشكيل شد آه با سازمان  راتاز سوسيال دموآ
در ارتباط بود و سازمان اخير » اجتماعيون عاميون«

را ايرانيان و اآثرًا آارگران ايرانی مقيم باآو تشكيل 
گروه سوسيال دموآرات تبريز نقش مهمی . داده بودند

گروه مذآور برای . در طول تاريخ انقالب بازی آرد
 و توسعه و مبارزه با ارتجاع و دفاع از دموآراسی

تكامل آن به ايجاد سازمان مجاهدان دست زد آه 
» مرآز غيبی« نفر ١٢رهبری آن را مرآب از 

های مسلح فدائی را  همين گروه دسته. ناميدند می
بوجود آورد آه نيرومندترين پاسدار انقالب به شمار 

سازمان مجاهدان در باآو و ساير شهرهای . آمدند می
بورژوازی و  ندگان خردهقفقاز بطور عمده از نماي
سازمان مذآور بعدًا در . آارگران ايرانی تشكيل ميشد

شهرهای شمالی و سپس در ساير شهرهای ايران 
وران، بازرگانان  ايجاد گشت و مرآب بود از پيشه

آزاديخواه، روحانيون قشر پائين، مالكان آوچك، 
  .دهقانان، تهيدستان شهر و آارگران

ربار در امضای نظامنامه چنانكه گفتيم موقعی آه د
ها تعلل  انتخابات و اجرای انتخابات در شهرستان

ورزيد تبريز به ياری مشروطه برخاست و نخستين  می
انجمن مرآب از نمايندگان مردم تبريز برای دفاع از 

انجمن آه . دموآراسی و مشروطه بنيادگذاری شد



  

  

٢۶
بزودی در آليه شهرهای بزرگ ايران پا گرفت 

موآراتيكی بود آه اعضايش مستقيمًا از سازمان عام د
ها در طی مبارزه،  انجمن. طرف اهالی انتخاب ميشدند

تر  تر و به مردم نزديك پيوسته پرنفرتر و دموآراتيك
بعضی . شدند و آار مشروطه ايران را به پيش بردند

ها مانند انجمن تبريز در واقع نظارت آليه  از انجمن
 شهرستان بدست امور را در شهر و يا در سراسر

ها  انجمن. گرفته بصورت قدرت دولتی درآمدند
با رشد آنها . های قدرت دموآراتيك در ايران بودند پايه

دموآراسی و مشروطه رشد يافت و آينده دموآراسی 
  .تشادايران با وجود آنها ارتباط 
ها در آغاز با نمايندگان  اآثريت اعضاء انجمن

. زاديخواه بودبورژوازی و مالكان و روحانيون آ
. وران و مالكان آوچك در اقليت بودند نمايندگان پيشه

ها را  رهبری انجمن. از آارگران و دهقانان اثری نبود
نمايندگان بورژوازی و مالكان و روحانيون در دست 

ها   ولی با پيشرفت انقالب، ترآيب انجمن٠.داشتند
به تدريج نمايندگان قشرهای دموآراتيك . تغيير يافت

ش از پيش به انجمن راه يافتند و اين امر بويژه در بي
های آنها  موقع قيام آذربايجان و گيالن در انجمن

در بعضی از مناطق دهقانی نيز آه . بظهور رسيد
آمد ترآيب  انجمن در دنباله شورش دهقانان پديد می

انجمن بم و نرماشير و . تر بود انجمن دموآراتيك
.  فئودالی درآمدجيرفت بصورت ارگان مبارزه ضد

های برخی از بنادر جنوب ايران مانند بندر  انجمن
عباس و لنگه و غيره مبتكر مبارزات ضد استعماری 

ها در  بودند معذالك با همه نقش مهمی آه انجمن
توان ناتوانی و  برد انقالب ايران بازی آردند نمی پيش

آافی است گفته شود آه . ناپيگيری آنها را ناديده گرفت
ترين آنها  ها و حتی دموآراتيك يك از اين انجمنهيچ

نتوانست شعار تقسيم اراضی را اعالم دارد و اجراء 
  .آند

پس ديده ميشود آه در مرحله دوم انقالب ايران، يعنی 
بعد از تحصيل قانون اساسی، انقالب به عمق جامعه 

ها را از تاريكی بيرون آشيده به  سرايت آرده و توده
اين پديده .  و طبقاتی رهنمون شدسوی مبارزات ملی
و همين پديده بود آه نه فقط دربار . آامًال نوظهور بود

و تمام ارتجاع ايران بلكه قشرهای باالئی 
خواهان را آه ميخواستند به تحصيل قانون  مشروطه

اساسی و تحديد استبداد شاه اآتفا آنند و به شرآت در 

  

  

٢٧
 يك از. حكومت قانع باشند نگران و مضطرب ساخت

سو انقالب ايران پرنفرتر و جاندارتر شد و از سوی 
  .ديگر قشرهای باالئی جامعه از آن روی برتافتند

برای درك نقش روحانيون بزرگ بايد در نظر گرفت 
آه در دوران قاجارها روحانيت يكی از دو مرآز 
قدرت اجتماعی بود آه با سلطنت عنان به عنان 

كان بزرگ بودند روحانيون بزرگ خود از مال. ميرفت
و بعالوه امالك موقوفه را آه بخش عظيمی از امالك 
. بود و همچنين خمس و زآوه را در اختيار داشتند

از اين جهت آنها . نفوذ معنوی آنان نيز عظيم بود
هميشه در احراز قدرت با شاهان قاجار و اعيان و 

براساس همين رقابت و نيز . درباريان در رقابت بودند
ای از روحانيون  ب اعتماد مردم بود آه عدهبمنظور جل

بزرگ به نهضت مشروطه پيوستند ولی آنان نيز مانند 
اعيان و سابر مالكان بزرگ ليبرال تا مرز معينی 

توانستند با انقالب همراه باشند و همينكه بدان مرز  می
: برای مثال ميتوان گفت. رسيدند عنان درآشيدند

طه ستيزه آغاز آرد و موقعی آه محمد عليشاه با مشرو
انجمن تبريز به مقاومت برخاسته به مجلس تلگراف 

 ١٧زد و اظهار نگرانی آرد سيد محمد طباطبائی در 

آنكه از تهران برای :  چنين جواب داد١٢٨۵بهمن 
. اند خالف محض و آذب صرف است شما نوشته

نسبت به مجلس ... اعليحضرت همايون شاهنشاهی
آنچه .  و همراهی را دارندمشاوره ملی آمال مساعدت

در باب )... يعنی مظفرالدين شاه(رور بشاهنشاه م
مجلس و موجبات آسايش عامه نوشته و دستخط 

) يعنی محمد عليشاه(اند اعليحضرت همايونی  فرموده
اند و با آمال عدل و نصف برای تمهيد  امضاء فرموده

انتظام امور ملك و مملكت غايت مجاهدت و مرحمت 
بهتر اينكه . مأخذ است ياالت شما تمامًا بیخ. دارند

همگی بر سر آار و آسب خود رفته به اغتشاش 
واليت راضی نشويد و آسوده باشيد آه عنقريب آثار 
مرحمت و توجهات همايونی ظاهر و عامه مردم 

موقعی آه محمد عليشاه . »...آسوده خواهند شد
السلطان را برای صدراعظمی از اروپا احضار  امين
شناختند و توطئه  د و آزاديخواهان چون وی را میآر

يافتند به مخالفت برخاستند سيد  محمد عليشاه را درمی
 مجلس ١٢٨۶ فروردين ٢۴محمد طباطبائی در جلسه 

به هواداری اتابك سخن راند و دليل آورد آه 
السلطان نوآر شاه است و شاه حق دارد نوآر  امين



  

  

٢٨
ن ملت و دولت گفت آه بي و می. خود را احضار آند

ها را آه خواستار جلوگيری  بايد وحدت باشد و انجمن
  .از بازگشت اتابك بودند مورد سرزنش قرار داد

پس از آنكه محمد عليشاه برای تدارك آودتا و بمباران 
مجلس به باغ شاه رفت و مجاهدان و فدائيان و ساير 
مردم آزاديخواه با اسلحه در حياط مجلس و مسجد 

تماع آرده و آماده دفاع شدند سيد محمد سپهساالر اج
خواه نزد  ای از دورويان مشروطه طباطبائی با عده

آنان آمد و اصرار ورزيد آه متفرق شوند، و از آنجا 
آه پاسداران صديق مشروطه عزم راسخ به دفاع از 
مجلس داشتند فقط سخنان روحانی متنفذی مانند سيد 

ترك محوطه توانست آنها را به  محمد طباطبائی می
همين امر باعث . مجلس و مسجد سپهساالر راضی آند

های محمد عليشاه در رسيدند  شد آه وقتی آه قزاق
ها غلبه  مجلس جز عده قليلی مدافع نداشت و قزاق

  .آردند
اصوًال خيلی پيش از اينها، همان موقع آه خبر تشكيل 
انجمن در تبريز و برخی ديگر از شهرهای آذربايجان 

 رسيد سيد محمد طباطبائی و سيد عبداهللا به تهران
 ١٢٨۵ دی ٢۴بهبهانی خودداری نتوانسته در جلسه 

آردند آه  بر ضد اين اقدام سحن گفتند زيرا آه حس می
زمام آار از دست آنها بدر ميرود و بدست مردم 

  .افتد می
اينكه . در مورد اعيان ليبرال نيز همين ماجرا گذشت

خواهان و  فوف مشروطهبرخی از آنها يك زمان در ص
حتی در صفوف نخستين قرار گرفتند و زمان ديگر 
پيشاپيش نيروهای استبدادی حرآت آردند از تحول 
اوضاع ايران يعنی از عميق شدن انقالب و ترس از 

  .گيرد های مردم سرچشمه می توده
آوشند انقالب مشروطيت ايران  البته طبقات حاآمه می

ها و حسن نيت  نشينی ها و بست نويسی را در عريضه
» سيدين«و رهبری » عدل مظفر«شاه و  مظفرالدين

دهد آه انقالب واقعی  خالصه آنند ولی تاريخ نشان می
های مردم انجام گرفت و بصورت  ايران به دست توده

های مسلحانه تعالی يافت و رهبران  ها و جنگ شورش
ما . واقعيش افرادی نظير ستارخان و باقرخان بودند

  .اقعيت را ذيًال خواهيم ديداين و
 محمد عليشاه بر جای پدر نشست ١٢٨۵ دی ماه ٢٨

ولی در مراسم تاجگذاری خود نمايندگان مجلس را 
دعوت نكرد و اين نشانه روشنی از دشمنی او با 

  

  

٢٩
 آه دولت به مجلس ١٢٨۵ بهمن ١٣در . مجلس بود

معرفی شد درباريان برای اينكه مجلس را به بازی 
روز نخست از انجام وظيفه بازدارند به بگيرند و از 

آور دست زدند آه وزراء بر دو  اين توضيح خنده
ی آنهائی هستند فظو وزراء ل! ی و شغلیفظل: اند قسم

اين اخبار و امثال آن . شوند آه به مجلس معرفی نمی
انجمن . در ميان مردم موجب نگرانی و تالطم گرديد

  :ا مطرح آردتبريز به جنبش آمد و مطالبات زيرين ر
 ـ شاه بايد دستخطی بدهد آه دولت ايران مشروطيت ١

اشاره به اينكه مجلس بر خالف نظريه (تامه است 
محمد عليشاه فقط برای قانونگزاری و مشاوره نيست 

  ).بلكه بايد نظارت تامه بر امور مملكت داشته باشد
 ـ هيئت وزيران مسئول فعًال هشت پست دارد و ٢

الزم آيد بايد به تصويب مجلس هرگاه پست ديگری 
تا اينكه محمد عليشاه نتواند يك يا چند نفر وزير (برسد 

  ).غيرمسئول در برابر مجلس بكار بگمارد
اشاره به وزير ( ـ از خارجه نبايد وزير معين شود ٣

  ).آل گمرآات آه بلژيكی و عامل امپرياليسم بود
  . ـ در هر واليت و ايالت بايد انجمن تشكيل شود۴
  . ـ وزير افتخاری نبايد وجود داشته باشد۵

 ـ آارشناسان بلژيكی فورًا عزل شوند و رئيس ۶
  .گمرآخانه تبريز فورًا توقيف گردد

  ...و غيره
چون در قانون اساسی لفظ مشروطه نيامده است محمد 
عليشاه مدعی شد آه سلطنت ايران بايد سلطنت 

 ٢١باشد نه مشروطه، و نماينده دولت در » مشروعه«
من باب خيرخواهی عرض «:  چنين گفت١٢٨۵بهمن 

. ميكنم آه مشروطه بودن دولت ايران صالح نيست
. جهت اينكه در دولت مشروطه آزادی همه چيز هست

آنهائی . در اين صورت آزادی اديان هم البد بايد بشود
آه در ميان ما عددشان آم نيست و ما آنها را 

ه ما را آزادی بايد شناسيم آنوقت دستاويز ميكنند آ نمی
و در هيچ مواقع مانع نباشد، و ضرر اين بر اسالم 

  .»است
 به آشمكش ميان ملت و ١٢٨۵به اين طريق زمستان 

محمد عليشاه به ناچار به برخی از . دربار گذشت
ها تن در داد و نهانی به برانداختن مشروطه  خواست

  .مشغول بود
تر عمل  رانهدر اين ميانه مردم آذربايجان از همه هشيا

آردند و چون يورش آينده محمد عليشاه را از پيش 



  

  

٣٠
ها و انجمن  ميديدند با تشويق گروه سوسيال دموآرات

تبريز و مجاهدان به گرد آوردن اسلحه و آموختن 
 تبريز و ١٢٨۵در بهار . تيراندازی مشغول شدند

همه جا . حومه آن بصورت ميدان مشق بزرگی در آمد
جوان، به مشق نظام و تيراندازی هائی از پير و  دسته

ها تفنگ چوبی ساخته  حتی برای بچه. مشغول بودند
  .انداز بود ای طنين سرود انقالب در هر گوشه. بودند

های روزانه دربار و دولت در مراعات  بهانه تراشی
موازين مشروطيت نشان ميداد آه قانون اساسی ايران 

در اثر . ناقص است و بايد برای تكميل آن اقدام آرد
فشار آزاديخواهان آميسيونی بمنظور تكميل قانون 
اساسی معين شد ولی به علت آارشكنی دربار و دولت 

  .به نيجه نميرسيد
السلطان  های خود امين محمد عليشاه برای اجرای نقشه

را از اروپا خواسته به صدراعظمی گماشت 
و او با آاردانی و تزويری آه ) ١٢٨۶ارديبهشت (

افكنی در صفوف  ه آهسته به تفرقهداشت آهست
خواهان و جلب علماء و بسيج ضد انقالب  مشروطه

  .مشغول شد

از اقدامات اتابك يكی تقويت روحانيون مرتجع و پيش 
يكی از . در برابر مشروطه بود» شريعت«آشيدن 

در موقع طرح ) اهللا شيخ فضل(روحانيون درباری 
آه بايد متمم قانون اساسی ، اين اصل را پيش آشيد 

انجمنی از علمای طراز اول تشكيل شود تا آليه قوانين 
مصوب مجلس را از نظر بگذرانند و هر قانون آه 
آنها مخالف احكام شريعت تشخيص دهند از عنوان 
. قانونيت خواهد افتاد و قابل اجراء نخواهد بود

روحانيون درباری در باره اصل بيستم متمم قانون 
ه مطبوعات غير از آتب عام«: گويد اساسی آه می

ضالل و مواد مضره به دين مبين آزاد و مييزی در 
بايد «: به اعتراض برخاسته ميگفتند» آنها ممنوع است

در مورد اصل هشتم متمم . »تحت نظر علما باشد
اهالی مملكت ايران در «: قانون اساسی آه ميگويد

عقيده داشتند » مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود
گر مسلمانی يك يهودی يا يك زردشتی يا يك آافر آه ا

توان آشت و  ديگری را آشت او را به اين گناه نمی
  .توان ديه گرفت فقط می

ای از نمايندگان مجلس را نيز  روحانيون درباری عده
با خود يار ساخته ميخواستند متمم قانون اساسی را با 

  

  

٣١
 اما روز. چنين تغييرات ارتجاعی از مجلس بگذرانند

 آه در صدد چنين آاری بودند ١٢٨۶ ارديبهشت ٢٨
ای از نمايندگان به پشتيبانی افكار عمومی و  عده

باالخره دربار . انجمن تبريز موفق به جلوگيری شدند
 خرداد توانستند اصل ٢۴و روحانيون مرتجع در 

اهللا را در متمم قانون اساسی  پيشنهادی شيخ فضل
. ر استبداد باقی استبگنجانند آه هنوز به عنوان يادگا
  :خالصه اصل مذآور چنين است

بايد در هيچ ... اصل دوم ـ مجلس مقدس شورای ملی«
عصری از اعضار مواد قانونيه آن مخالفتی با قواعد 
مقدسه اسالم و قوانين موضوعه حضرت خيراالنام 

رسمًا مقرر است در هر عصری از ... نداشته باشد
 نباشد از مجتهدين و اعصار هيئتی آه آمتر از پتج نفر

فقهای متدينين آه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، 
باين طريق آه علمای اعالم و حجج اسالم مرجع تقليد 
شيعه اسامی بيست نفر از علماء آه دارای صفات 
مذآوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمايند، 
پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضای عصر اعضای 

س شورای ملی به اتفاق يا به حكم قرعه تعيين مجل
نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادی آه در 

مجلسين عنوان ميشود به دقت مذاآره و غوررسی 
نموده هريك از آن مواد معنونه آه مخالفت با قواعد 
اسالم داشته باشد طرح و رد نمايند آه عنوان قانونيت 

 اين باب مطاع و پيدا نكند و رأی اين هيئت علما در
  .»متبع خواهد بود

البته سير مشروطيت اجازه نداد اين ماده آه سرنوشت 
دموآراسی آشور را بدست روحانيون عامل دربار 

ولی تصويب اين ماده نشانه اعمال . ميسپرد عملی شود
  .ها و دربار است فشار ارتجاع و مظهر سازش ليبرال

برای آنكه روحانيون درباری به اين حدود قانع نشده 
خواهان نشان دهند روز  نيروئی در برابر مشروطه

 خرداد راهی حضرت عبدالعظيم شده در آنجا ٢٩
با اشاره آنها در ميان روحانيون ايرانی . بست نشستند

  .مقيم نجف نيز بلوائی روی داد
السلطان در عين حال به تحريك  محمد عليشاه و امين
ماه پسر  تدر اواخر ارديبهش. اشرار مشغول بودند

خان سردار نصرت آه پدرش در دربار محمد  رحيم
داغ دست به غارت و آشتن و  زيست در قره عليشاه می

سوزاندن زده جنايات فجيعی مرتكب شد و هدفش 
عالوه بر تدارك حمله بر تبريز اين بود آه رساندن 



  

  

٣٢
گندم به تبريز را جلو گيرد و انجمن تبريز را در 

  .دشواری بگذارد
السلطنه در ماآو به همين گونه   خرداد اقبالدر اوايل
  .ها برخاست تبهكاری

السلطان  روشن بود آه اين آارها به تحريك امين
های پرتشويش و  تلگراف. گيرد صورت می

بخشيد اما مردم  آميز انجمن تبريز تأثيری نمی اعتراض
 ١٢٨۶ خرداد ۴روز . هشيار و همبسته يكديگر بودند

ياری تبريز تعطيل شد و توده در تهران بازارها به 
مردم به نمايش عظيمی در بهارستان دست زدند و 
آشكارا بر ضد شاه و اتابك فرياد اعتراض بلند آردند 
بطوری آه باالخره اتابك مجبور شد به دستگيری 

خان و فرونشاندن فتنه ماآو  سردار نصرت و رحيم
  .فرمان دهد

ی نيز محافل ضد مشروطه به اقدامات موذيانه ديگر
افكنی در صفوف آزاديخواهان مبادرت  برای تفرقه

مثًال انتشار دادند آه آذربايجان در صدد جدائی . جستند
از ايران است، و يا در تهران در صدد برآمدند بين 

و ... آذربايجانيان و تهرانيان دوگانگی ايجاد آنند
  .غيره

يافتند  روز بروز مردم و بويژه تبريزيان بهتر درمی
تجاع در حال آرايش قواست و اتابك آه ار
مجاهدان . السلطان در مرآز تحريكات قرار دارد امين

 صادر ١٢٨۶ مرداد ٢٩ای آه روز  خوی در اليحه
» السلطان خائن«السلطان  آردند وی را بجای امين

  .ناميدند
 موقعی آه اتابك از ١٢٨۶ شهريور ٨روز يكشنبه 

» فدائی ملت«آمد با گلوله عباس آقا  مجلس بيرون می
  .از پای افتاد

در اين مرحله از انقالب، مداخالت صريح امپرياليسم 
اين دو . روس و انگليس در ايران شدت يافت

امپرياليسم در جريان سياست جهانی خويش و تضاد 
گير  با امپرياليسم آلمان و از بيم آنكه مبادا انقالب اوج
يك ايران به هندوستان و آشورهای آسيای ميانه و نزد

سرايت آند به يكديگر نزديك شدند و قرارداد محرمانه 
را راجع به تقسيم ) ١٢٨۶شهريور  (١٩٠٧ اوت

به موجب اين قرارداد، ايران به . ايران امضاء آردند
در شمال منطقه نفوذ روس، در : سه منطقه تقسيم ميشد

جنوب شرقی منطقه نفوذ انگليس، و در جنوب غربی 
منظقه شمال در باالی خطی قرار . »بيطرف«منطقه 

  

  

٣٣
د ـ ذوالفقار داشت آه از قصر شيرين ـ اصفهان ـ يز

) در برخوردگاه مرزی ايران و افغانستان و روسيه(
منطقه .  هزار آيلومترمربع مساحت٧٩٠ميگذشت با 

جنوب شرقی در جنوب شرقی خطی قرار داشت آه 
از بندر عباس ـ آرمان ـ بيرجند ميگذشت و به مرز 

 هزار آيلومترمربع ٣۵۵افغانستان ميرسيد، با 
نگلستان و روسيه متعهد هر يك از دو دولت ا. مساحت

به تحصيل امتياز » ديگری«ميشد آه در منطقه 
سياسی و اقتصادی دست نزند و نيز مانع نشود آه 

به تحصيل امتياز » خويش«ديگری در منطقه 
برای هر دو آنها » بيطرف«ولی در منطقه . بپردازد

هر دو دولت موافقت . حق تحصيل امتياز محفوظ بود
يش عوائد دولت ايران را تحت آردند آه در منطقه خو
هدف اين قرارداد، اسارت و . نظارت داشته باشند

های آسيای ميانه، خفه آردن نهضت ملی  غارت خلق
. و ضد امپرياليستی آنها و بويژه انقالب ايران بود

امپرياليسم انگلستان آه در برابر انقالب ايران لبخند 
 فريب بر لب داشت از اين پس چهره عبوس خود را
نشان داد و انقالب ايران صريحًا با جبهه متحد 

  .امپرياليسم انگلستان و روسيه روبرو شد

 سربازان روس به بهانه ١٢٨٧ فروردين ٢٣روز 
 تن را به ٣٧سوار تاخته   برخوردهای مرزی به بيله

 خانه با ١٣۵سوار را با  خانه بيله قتل رسانيدند و گمرك
روز . راج دادندنفت آتش زدند و سراسر ده را به تا

 ٢٧٠ فروردين در ده زرگر هفده تن را آشته و ٢٧
خانه را با نفت به آتش آشيدند و سراسر ده را به يغما 

.  تن را نيز در شيرين سو به قتل آوردند٢٠. سپردند
  . خانه را سوزاندند٧۵در جواد آندی 

.  بود١٩٠٧اين تجاوز آشكار يكی از ثمرات قرارداد 
 ارتش تزاری ١٢٨٨ در ارديبهشت چنانكه خواهيم ديد

بسوی تبريز انقالبی و در خرداد همان سال بسوی 
رشت انقالبی سرازير گشت و انگلستان در مهر 

 برای سرآوب انقالب در بنادر و ساير ١٢٩٠
شهرهای جنوب ايران از هندوستان به بوشهر و 

  .شيراز قشون فرستاد
 به ١٢٨۴بايد يادآور شد آه دولت عثمانی نيز از سال 

بهانه اختالفات مرزی به اشغال بخشی از خاك 
ای از اشرار را به قتل و  آذربايجان دست زده و عده

  .غارت برانگيخته بود



  

  

٣۴
باين طريق انقالب ايران از هر طرف در معرض 

محمد علی شاه . تهديد خارجی و داخلی قرار داشت
فرصت را غنيمت شمرده و در صدد برآمد آه انقالب 

محمد علی شاه .  نظامی يكباره درهم شكندرا با نيروی
: بيش از همه به دو مرآز انقالب ايران توجه ميكرد

هايی آه بدست  توطئه. يكی تبريز و ديگری تهران
چمن  السلطان در قره سردار نصرت و پسر وی و اقبال

و ماآو و خوی ترتيب داد چنانكه ديديم در اثر قيام 
ولی محمد . تهران و تبريز بناچار خاموش گشت

 يكی از ١٢٨۶عليشاه از پای ننشست و در آبان 
برانگيختگان او بنام ميرهاشم پس از بازگشت از 

چی تبريز به تشكيل انجمنی بنام  تهران در محله دوه
انجمن اسالميه دست زد تا آن را بصورت مرآز تجمع 
نيروهای ارتجاعی و استبدادی و ضد مشروطه 

تفنگچی پرداخت و از اوری  ميرهاشم به جمع. درآورد
طرف برخی از مرتجعان محلی برای او قوای امدادی 

  .فرستاده شد
ای   باز هم به تحريك دربار عده١٢٨۶ آذر ٢٣روز 

از اوباش در ميدان توپخانه تهران اجتماع آرده روانه 
مجلس شدند ولی چون با مقاومت پاسداران مجلس 

ا به روبرو گشتند به ميدان توپخانه برگشتند از آنج
های شهر و خلع سالح مردم  ها و آوچه حمله بر خيابان
  .ها پرداختند ها و دآان و غارت خانه

مجلس از دامنه وسيع توطئه غافل بود و بجای آنكه 
مردم شيفته آزادی را به مسلح شدن و دفاع از 
مشروطه ترغيب آند در پراآندن اجتماعات 

محمد . آوشيد پرستانه و خلع سالح مبارزان می ميهن
عليشاه پيغام فرستاده و بهم زدن اجتماع توپخانه را به 
. بهم خوردن اجتماع بهارستان موآول دانسته بود

آارانه رضايت نشان داد و از  مجلس به اين پيام حيله
ولی آنها . مدافعان مجلس خواست آه پراآنده شوند

آنچه حوادث را . طلبانه ندادند گوش باين دستور تسليم
يخواهان پايان داد دو اقدام انقالبی از به سود آزاد

 آذر ٢٣انجمن تبريز در : طرف انجمن تبريز بود
 يعنی در همان روز اجتماع اراذل در ميدان ١٢٨۶

توپخانه تلگرافی به مجلس و به محمد عليشاه و به 
های ساير واليات فرستاده اعالم داشت آه چون  انجمن

ه محمد عليشاه سوگند خود را در وفاداری ب
مشروطيت شكسته است انجمن تبريز او را از سلطنت 

اين تلگراف دليرانه سخت مؤثر افتاد و . آند خلع می

  

  

٣۵
های رشت، قزوين، اصفهان، يزد، شيراز،  انجمن

مشهد، خوی و اروميه نيز نظير آن را مخابره آردند 
از طرف ديگر . و محمد عليشاه بسيار بيمناك شد

سربازان آذربايجانی آه انجمن تبريز به آليه افسران و 
در تهران بودند پيام فرستاد آه اگر دست بروی 

خواهان بلند آنند زنان و فرزندان و خانه و  مشروطه
اينك . زندگی آنها در آذربايجان در امان نخواهد بود

بخشی از تلگراف انجمن تبريز خطاب به افسران و 
  :سربازان آذربايجانی

برسد ماها بدانيد آه اگر به مشروطه صدمه «
آذربايجان را مجزی خواهيم نمود، و ثانيًا اهل و عيال 
و اوالد و اطفال شماها آشته خواهند شد، ثالثًا شما 

  .»روی خانه و زندگی نخواهيد ديد
اين اخطارهای مردانه باعث شد آه محمد عليشاه بار 

خواهان فرود آورد  ديگر سر تسليم در برابر مشروطه
او . انه خاتمه بخشيدو به غائله ميدان توپخ

ای در وفاداری به مشروطيت به مجلس  سوگندنامه
آاری و دوروئی  انگيز فريب فرستاد آه نمودار عبرت

شكنی همه شاهان و همه مرتجعان روی زمين  و پيمان

از اين جهت ما بخشی از آن را ذيًال نقل . است
  :آنيم می
اهللا مجيد قسم ياد ميكنيم آه اساس  به اين آالم«
روطيت و قوانين اساسی را آليتًا در آمال مواظبت مش

وجه غفلت  حمايت و رعايت آرده و اجرای آنرا بهيچ
نكنيم و هرآسی برخالف مشروطيت رفتار آرده 

هرگاه نقض عهد و مخالفت از . مجازات سخت بدهيم
ما بروز آند در نزد صاحب قرآن مجيد مطابق عهد و 

يم مسئول ا شرط و قسمی آه از وآالی ملت گرفته
  .»خواهيم بود

شويم آه بين تاريخ اين  خواننده گرامی را يادآور می
سوگندنامه و روزی آه محمد عليشاه با زبان توپ با 

  . ماه فاصله نيست۵مجلس سخن گفت بيش از 
معذالك نوآران . بهر حال اجتماع توپخانه پراآنده شد

 دی ماه به ٢۴استبداد در تبريز ساآت نماندند و روز 
زار ريخته به شرارت دست زدند و تدارك حمله بر با

ولی انجمن تبريز بر خالف . انجمن تبريز را ديدند
تهران به مسلح ساختن مجاهدان پرداخت و ميان 
طرفين دو روز جنگ درگرفت و از طرفين قريب 

اين جنگ به غائله دوچيان خاتمه . بيست تن آشته شدند



  

  

٣۶
 تبريز به آسانی نبخشيد اما نشان داد آه انقالب را در

مجاهدان تبريز در اين جنگ . توان درهم شكست نمی
تر  های سخت دو روزه آزموده شدند و برای جنگ

  .بعدی آماده گشتند
اين آاميابيهای انقالب نه فقط  محمد عليشاه و دربار 
بلكه استعمارگران روس و انگليس را نيز به وحشت 

برای استعمار از يك سو به محمد عليشاه . انداخت
داد و  ك آودتا و بستن مجلس الهام و مساعدت میرتدا

خواست خلق ايران را بترساند و از  از سوی ديگر می
 خرداد ١٣مقاومت نوميد گرداند، از اين جهت روز 

 سفرای روس و انگليس در تهران چند تن از ١٢٨٧
ها و از اينكه  رجال ايران را خواسته از اقدامات انجمن

در خطر است اظهار نگرانی آردند جان محمد عليشاه 
های آنان  و نشان دادند آه چنين وضعی برای دولت

  .قابل تحمل نيست
فردای آن روز محمد عليشاه در حالی آه آلنل لياخوف 
و شاپشال با شمشيرهای آخته در رآاب او بودند از 

خواهان را  تهران به باغ شاه رفت تا حمله بر مشروطه
ها را نيز از تهران به   توپسربازها و. تدارك ببيند

 خرداد در دروازه دوشان تپه و ٢٢. باغشاه آشاندند

ها به   تيرماه قزاق٢. شميران توپ آار گذاشتند
سرآردگی آلنل لياخوف به تهران هجوم آورده ميدان 

های خود را رو به  بهارستان را اشغال آردند و توپ
سران . مجلس آمادگی نداشت. مجلس آار گذاشتند

غين مشروطيت تا توانسته بودند شور و شوق درو
مردم را فرونشانده، اجتماعات را بهم زده و مجاهدان 

 تن بيشتر در ۶٠٠آن روز . را خلع سالح آرده بودند
مجلس حضور نداشتند و آنان نيز فاقد اسلحه آافی و 

در مدت چهار ساعتی آه جنگ . فرماندهی منظم بودند
سيار نشان دادند ولی بطول انجاميد مجاهدان دليری ب

محابا  در برابر نيروی چند برابر دشمن و توپ آه بی
قابل تذآر است آه . آوبيد تاب مقاومت نياوردند می

مدافعان مجلس در تيراندازی خود افسران روسی را 
گرفتند تا مبادا اين امر به عنوان تحريك  هدف نمی

سران روسی فبرعليه روسيه تلقی شود، و باين جهت ا
ان داشتند آه در ميدان جنگ آزادانه گردش آرده امك

  !با فراغ خاطر فرماندهی آنند
از همان روز، گرفتن و زدن و آشتن آغاز شد و 

ها تن از بهترين  ده. دادگاه معروف باغشاه بكار افتاد
فرزندان خلق ايران خواه در ميدان بهارستان، خواه 

  

  

٣٧
های  ها و ميدان در آوچه و خيابان، خواه در سياهچال

  .اعدام باغشاه به شهادت رسيدند
مظهر و مرآز مشروطه . استبداد در تهران پيروز شد

های تهران،  انجمن. يعنی مجلس تعطيل گرديد
  .ها قدغن شدند اجتماعات و روزنامه

آاری  روز سوم تير محمد عليشاه برای تكميل فريب
چون «: خود دستخطی صادر آرده اعالم داشت آه

مجلس را پناهگاه قرار داده، در ای از اشرار  عده
 و کمقابل قشون دولتی سنگر بسته، بمب و نارنج

آالت ناريه استعمال آردند، ما هم از امروز تا سه ماه 
ديگر مجلس را منفصل نموده پس از اين مدت وآالی 
متدين ملت و دولت دوست منتخب شده با مجلس سنا 

نتظام موافق قانون اساسی پارلمان مفتوح شده مشغول ا
  .»گردد

اما بديهی است آه او مجلس را برای هميشه تعطيل 
  .آرده بود

. باين طريق مرحله ديگری از انقالب ايران طی شد
در اين مرحله بين نيروهائی آه در آغاز نهضت 
مشروطه به ستيزه با دربار برخاسته بودند مرزبندی 

برخی دوباره به دربار پيوستند، برخی در . شد

خواهان به سازش ميان آزادی و  صفوف مشروطه
وران، بازرگانان  استبداد مشغول شدند ولی توده پيشه

فكران، روحانيون درجات  آوچك و متوسط، روشن
پائين، آارگران و تا حدی دهقانان به توسعه و تعميق 

های  در اين مرحله سازمان. انقالب همت گماشتند
ها،  مختلف اجتماعی بوجود آمد مانند انجمن

های آارگری، گروه سوسيال دموآرات،  يهاتحاد
جمعيت مجاهدان و فدائيان و غيره آه هر يك به 
شرحی آه در فوق گذشت تا حدود معينی پاسدار 

بسيج نيروهای انقالبی در اين مرحله به . انقالب بودند
  .مراتب بيشتر از مرحله نخستين بود

در اين مرحله ضد انقالب نيز  آه در آغاز سرگيجه 
و » مشروعه«بود مجهز شد، با عنوان آردن گرفته 

ای از روحانيون در صدد  و با خريدن عده» شريعت«
يافتن پايگاه اجتماعی برای خويش برآمد، نيروهای 
مسلح ضد انقالبی را از هر سو برانگيخت و خود به 
آرايش قشون پرداخته توانست به تعرض دست بزند و 

  .در پايتخت به آاميابی نائل آيد
طلبان بين راه  ن مرحله در صفوف مشروطهدر اي

. آميز و راه قهرآميز انقالب مبارزه درگير بود مسالمت



  

  

٣٨
آميز  ها و نيروهای ناآگاه به راه مسالمت ليبرال
آشيدند و همين امر باعث شكست انقالب در تهران  می

گرديد ولی عناصر آگاه بويژه در تبريز راه قهرآميز 
به آنان امكان داد آه پس آماده ميشدند و همين آمادگی 

های  از آودتای تهران بتوانند مشروطيت را با تفنگ
  .خويش پاسداری آنند

در اين مرحله، عالوه بر تهران مرآز ديگری برای 
انقالب برپا شد و آن تبريز بود آه از اين پس پرچم 

. تر از همه جا در دست نگهداشت انقالب را افراشته
قانون اساسی را آه از در واقع تبريز بود آه متمم 

لحاظ تصريح حقوق خلق بسی گرانبهاتر از خود 
  .قانون اساسی است، گرفت

در اين مرحله، امپرياليسم انگلستان آه نخست به 
طرفداری از مشروطه تظاهر آرده بود از بيم 
گسترش انقالب ايران به مداخله برای جلوگيری از 

 ـ چنانكه انقالب ايران در اين مرحله. اين امر دست زد
در مراحل بعد ـ با اتحاد ارتجاعی امپرياليسم روس و 

دولت عثمانی نيز با . انگليس و دربار روبرو بود
. محمد عليشاه بر عليه انقالب ايران تبانی داشت

 آه مظهری از همدستی استعمار ١٩٠٧قرارداد ننگين 

روس و انگليس برعليه خلق ايران است در اين 
  .مرحله بسته شد

  



  

  
  

  رحله سومم
  )١٢٨٧(از قيام تبريز 
  )١٢٨٨(تا فتح تهران 

  
پس از آودتای محمد عليشاه مشروطيت از سراسر 

دليران تبريز برای حرآت . ايران جز تبريز برافتاد
بسوی تهران آماده ميشدند و ستارخان و باقرخان آه 
در طی قيام تبريز بسرعت شناخته شده بودند با 

مده در باسنج بسر هائی از تبريز بيرون آ دسته
ولی مقارن آودتای محمد عليشاه در تهران، . ميبردند

در تبريز نيز ميرهاشم رئيس انجمن اسالميه سر به 
 ٣١(شورش برداشته دست تعدی به شهر تبريز گشود 

و ستارخان و باقرخان ناچار به شهر ) ١٢٨٧خرداد 
در واقع )  تير٢(روز آودتای محمد عليشاه . بازگشتند
محمد عليشاه آه تهران . ز جنگ در تبريز بودروز آغا

پنداشت آه تبريز  را به آن آسانی گشوده بود هرگز نمی
الدوله آه به زودی به  عين. دژ تسخيرناپذير باشد

عنوان فرماندار آذربايجان اعزام شد از ايستادگی 

تبريزيان و ناآامی نيروهای دولتی به خشم آمده گفته 
ست در مقابل اينهمه استعداد اين ستار چه قابل ا«: بود

ولی او با اين گفتار بر » در واليت ايستاده است؟
تبريز قهرمان . آندذهنی طبقاتی خويش گواهی ميداد

ای آه از توده برخاست و  به رهبری مرد ساده
استعدادی شگرف از خود نشان داد مدت يازده ماه در 

های ضد  برابر نيروهای متحد دولت و فئودال
  .اشرار ايستادگی آردمشروطه و 

رود تبريز، در  نيروهای دولتی در شمال شرقی مهران
يشه مهای دوچی، سرخاب، ششگالن، باغ آوی

رود   در جنوب مهران متمرآز بودند و نيروهای آزادی
هدف . رود و در آوی اميرخيز در شمال غربی مهران

  .نيروهای دولتی تسخير شهر تبريز بود
ر شد آه تسخير تبريز آار در همان دو هفته اول آشكا

آسانی نيست و اين امر موجب نگرانی 
زيرا آه اگر . های روس و انگليس گرديد امپرياليست

شكست و  تبريز تعرض نيروهای دولتی را درهم می
پراخت دربار ايران و مرآز  به تعرض متقابل می

از . افتاد ها به خطر می گاه امپرياليست ارتجاع و تكيه
های روس  ها و آنسول گان امپرياليستاين جهت نمايند

  

  

۴١
و انگليس در تبريز با شتاب در صدد برآمدند مدافعان 
تبريز را به نام وساطت به تسليم و تحويل اسلحه 

از يك سو قوای ضد مشروطه به حمالت . وادارند
هائی  شديد بر مواضع انقالبين دست زده به پيروزی

ليس های روس و انگ رسيدند و از سوی ديگر آنسول
و عمال آنها به ميان انقالبيون آمده آنها را به ترك 

آنسول روس از يك طرف به . مخاصمه دعوت آردند
رسانيد و از طرف ديگر  نيروی ضد انقالب فشنگ می

های سفيد بين مردم مبادرت ميجست تا  به توزيع پرچم
هر آس آه خواستار مسالمت است آن را بر باالی 

 تير قشون فرزند ٢٢روز . خانه خويش برافرازد
همان آه از سابقه شرارتش سخن (سردار نصرت 

های خيابان،  وارد تبريز شد و مجاهدان آوی) ايم گفته
حتی ساالر . ماراالن و نوبر اسلحه به زمين گذاشتند

گران گرفتار آمده از  ملی باقرخان نيز به فريب جنجال
فقط آوی اميرخيز به رهبری . مقاومت دست آشيد

در . ی ستارخان همچنان بر تفنگ تكيه داشتسردار مل
اين لحظه حساس بود آه آنسول روس به ديدن 
ستارخان آمد و پس از اظهار مالطفت رياآارانه گفت 

ام از شما تعهد بگيرم آه در جنگ پيشدستی نكنيد  آمده

: ستار هوشيارانه گفت. تا جنگ با مذاآره پايان پذيرد
آنسول .  ميكنيمپيشدستی از جانب ما نيست ما دفاع

پيشنهاد آرد آه ستار پرچم دولت روس را بپذيرد و 
پاسخ . بر باالی خانه خود برافرازد تا در امان باشد

... «: آور معلوم بود مردانه ستار به اين پيشنهاد وهن
آنسول . »جنرال آنسول من زير بيرق بيگانه نميروم

آنگاه ستار با مجاهدان دلير خود ... روس خيره ماند
ها شد، همگان را به پايداری ترغيب آرد  وانه آویر

دوباره شعله انقالب . های سفيد را پائين آشيد و پرچم
  .باال زد

زمانی . ها آه بر سر تبريز باريد از اين پس چه آتش
 توپ به سنگرهای مجاهدان شليك ١۴بود آه يكباره 

 هزار تن از ١۵ هزار نفر از يك سو و ٣٠. ميكرد
ها دست  ها بلكه خانه آوچه. رد بودندسوی ديگر در نب

مجاهدان برای پاسداری از هر وجب . بدست ميشد
ريختند و چه بسا آه يك تنه در  خاك تبريز خون می

  .ايستادند برابر گروهی می
های تبريز را بستند و از رسيدن گندم به  دولتيان راه

آن روزها در تبريز نان به بهای . شهر جلو گرفتند
دالوران تبريز از نان و از جان گذشتند جان بود ولی 



  

  

۴٢
تا از شرف خلق ايران، از آزادی و استقالل دفاع 

  .آنند
يكی از ناظران قيام تبريز مينويسد آه فقط در عرض 

 تن از نيروهای ٢٠٠٠نخستين شش هفته انقالب 
 آشته دادند ولی در ٣٠٠دولتی نابود شدند و فدائيان 

 نفر ٣٠٠٠ نفر ٣٠٠عرض همين مدت بجای آن 
. فدائی داوطلب به صفوف پاسداران انقالب پيوستند

دهد آه قيام تبريز تا  اين ارقام و نظائر آنها نشان می
  .ای داشته است چه اندازه جنبه توده

در ميان انقالبيون تبريز ايرانيانی آه چندی در قفقاز و 
روسيه بسر برده و با جنبش انقالبی و استعمال 

ئی يافته بودند فعاليت بسيار های گوناگون آشنا سالح
همچنين در اين موقع آه انقالب . ثمربخش داشتند

ای از  ايران در شرايط بسيار دشوار بسر ميبرد عده
انقالبيون روس، قفقازی، گرجی، ارمنی و غيره به 

هم آنان . های بسيار آردند ياری تبريز شتافته جانبازی
ز بودند آه از مرز روسيه بطور مخفی برای تبري

دادند و هم آنان بودند آه ساختن اسلحه  اسلحه عبور می
چه بسيار . آموختند و بكار بردن توپ و نارنجك را می

از اين مردان انقالبی آه در آنار برادران ايرانی خود 

های جهان با خون  بر خاك افتادند و بر دوستی خلق
آسروی در تشييع جنازه يكی از . خود صحه نهادند

در پشت سر آن هزار تن از «: دنويس اينان می
ها را  مجاهدان ـ هر چهار تن در يك رده ـ تفنگ
پس . سرازير گردانيده با يك دسته موزيك روانه شدند

نماهائی از گل به  از ايشان جوانان ارمنی با طاق
دستهاشان سرود خوانان راه افتادند و پس از آنان 

نبال های انبوهی از مسلمان و مسيحی جنازه را د دسته
در سر راه در چند جا گفتارهائی به ترآی و . ميكردند

  .»...ارمنی رانده شد
پاسداران تبريز در طی جنگ به سازماندهی ارتش 
فدائيان پرداختند آه به صورت بزرگترين ارتش منظم 

هر دسته فدائی مرآب بود از . انقالبی ايران در آمد
يان به فرماندهی دسته آن آس از فدائ.  نفر٢۵ تا ٢٠

ها شايستگی، دالوری و  گماشته ميشد آه در طی جنگ
انتصاب فرمانده با . اعتبار خود را نشان داده بود

 یموافقت فدائيان صورت ميگرفت و در واقع انتخاب
فدائيان همگی داوطلب و برخاسته از آسبه و . بود
وران، آارگران و ساير تهيدستان شهر و دهقانان  پيشه
فدائيان آه نامشان با تاريخ قيام از ميان سران . بودند

  

  

۴٣
تبريز آميخته است عالوه بر ستارخان و باقرخان آه 
 ئیمنشاء آارگری ـ دهقانی داشتند، بايد از آربال

حسين باغبان، دهقان ساده ايلدرم توپچی، ابوالحسن 
پرچم فدائيان پرچم سرخ . فشنگچی و غيره ياد آرد

. بدست آمداسلحه آنها بطور عمده از ارگ تبريز . بود
های آهنه چهل سال پيش  های ارگ تبريز تفنگ تفنگ

سازان تبريز آاليبر  تفنگ. های آاغذی بود با فشنگ
آردند تا فشنگ وراندل به آنها  آنها را عوض می

های خالی خود را  هر مجاهدی آه فشنگ. بخورد
منبع ديگر اسلحه . گرفت تحويل ميداد فشنگ پر می
د آه اسلحه بمراتب بهتری فدائيان نيروهای دولتی بو

قسمتی از اسلحه فدائيان را نيز انقالبيون قفقاز . داشتند
تعداد فدائيان در دوران قيام تبريز تا . آردند تأمين می
برای تأمين مخارج فدائيان آه هرآدام .  رسيد٢٠٠٠٠
داشتند و بطور آلی برای   قران دريافت می۴روزانه 

آميسيون « بنام تأمين هزينه دفاع تبريز آميسيونی
 نفر از بازرگانان تشكيل شده بود ١٢مرآب از » اعانه

  .آه از توانگران مبالغی به اين منظور وصول ميكرد
ارتش فدائيان از لحاظ انضباط و درستكاری و نزديكی 

قدغن شده بود آه هيچ . با مردم در ايران سابقه نداشت

آس حق ندارد چيزی از خلق بستاند و يا به وی 
و اين شيوه، نقطه مقابل شيوه .  برساندآزاری
های دولتی بود آه وظيفه ديگری جز غارت و  ارتش

ارتش فدائيان . شناختند آشتن و سوختن برای خود نمی
  .در قلوب مردم جای داشت

تبريز با چنين ارتشی بصورت دژ تسخيرناپذير در 
  .آمد

الدوله و سپهدار را به فتح تبريز  محمد عليشاه عين
 به ١٢٨٧ شهريور ٣٠الدوله در   بود و عينفرستاده

 ساعت تسليم ۴٨تبريز اولتيماتوم داد آه در عرض 
هائی آه  ولی مقاومت قهرمانانه تبريز و پيروزی. شود

بدست ميآورد باعث شد آه سپهدار از انجام مأموريت 
وی نخست در صدد برآمد به . خود نوميد گردد

ن نتيجه ستارخان و باقرخان نزديك شود و سپس چو
الدوله را رها آرده راهی امالك خود در  نگرفت عين
 مهرماه مجاهدان بر اسالميه و ٢١در . تنكابن شد

قوای ميرهاشم دوچی چيره گشتند و پرچم سرخ را بر 
اينجا يكی از مراآز مهم . فراز آوی دوچی برافراشتند

الدوله را  انگيزی بود و سقوط آن عين ارتجاع و فتنه
.  مهرماه از تبريز دور شود٢٢ در مجبور آرد آه



  

  

۴۴
تبريز از محاصره بيرون آمد و به آزاد ساختن 

 و مراغه در ٢٣سلماس در . شهرهای ديگر دست زد
.  آذر فتح شد١٧ و خوی در ١ آبان و مرند در ٢۵

های سردرود بر عليه صمدخان  آنگاه جنگ
  .الدوله درگرفت شجاع

انگليس های روس و  در خالل اين احوال امپرياليست
در تالش بودند آه به هر صورت به قيام تبريز خاتمه 
دهند و بهانه ميآوردند آه چون در تبريز قحطی است 
برای رسانيدن گندم به اتباع روس و انگليس در تبريز 
بايد محاصره تبريز برداشته شود و نيز انقالبيون 

های روس و  آنسول. تبريز اسلحه به زمين گذارند
های  های خود در نيمه فارتخانهانگليس بدستور س

 با انقالبيون تبريز در اين زمينه وارد ١٢٨٨فروردين 
گفتگوهای بسيار صورت گرفت و . مذاآره شدند

سرانجام پيشنهادهای زيرين از طرف انقالبيون برای 
ـ شاه ١: ح شدرترك مخاصمه و استقرار صلح مط

ـ عفو عمومی بدهد تا آسی به ٢. مشروطه را بپذيرد
ـ قشون از ٣. ه آزاديخواهی قابل تعقيب نباشدگنا

ـ آزاديخواهان بتوانند تفنگ ۴. اطراف تبريز دور شود

 ـ والی آذربايجان با ۵. ها را نگهدارند و ساير سالح
  .نظر مردم آذربايجان تعيين شود

بديهی است آه اين پيشنهادها برای دربار و حاميانش 
رتش روس  ا١٢٨٨ ارديبهشت ۶روز . قابل قبول نبود

اش آن  از جلفا گذشته به سوی تبريز روان شد و بهانه
 یاين خبر برا. بود آه ميخواهد راه تبريز را بگشايد
اينك آه اشغال . انقالبيون تبريز بسيار دردناك بود
آمد آنها به ناچار به  خاك ايران به دست بيگانه پيش می

: محمد علی شاه روی آورده در تلگرافی اظهار داشتند
 حاضريم تبريز را تسليم آنيم ولی بهانه به دست ما

بيگانگان ندهيد و نگذاريد سپاهيان روس به اشغال 
  .خاك ايران بپردازند

ها  ولی حقيقت آن بود آه محمد علی شاه و امپرياليست
با يكديگر سازش داشتند و غرضشان برانداختن پايگاه 

 يازده ماه جنگ خونين نشان داده. انقالبی تبريز بود
از اينجهت . بود آه تبريز تسخير شدنی نيست

خواستند اوضاع را به حال عادی برگردانند تا  می
های  ای برای تجهيز قوا و يورش ارتجاع فرصت تازه
بويژه آه در اين اثناء نهضت . بعدی داشته باشد

خواهی در گيالن اوج گرفته و مجاهدان از  مشروطه

  

  

۴۵
 حرآت گيالن و قوای مشروطه از اصفهان آماده

نيروهای دولتی از پيرامون تبريز . بسوی تهران بودند
دور شده محاصره را شكستند و محمد عليشاه برای 
آنكه تسكينی به اوضاع داده باشد بار ديگر در نيمه 

 دستخطی مبنی بر تأييد رژيم ١٢٨٨ارديبهشت 
مشروطه و سپس دستخط ديگری حاآی از عفو 

  .عمومی صادر آرد
های تبريز را به پايان  آوری جنگدر اينجا آه شرح 

انقالبيون » آشورداری«رسانيم الزم است به  می
باوجود مصائب و مسائل . تبريز نيز نظری بيفكنيم

ای آه جنگ برای انقالبيون تبريز پيش  دشوار روزانه
آورد آنها هيچگاه از اداره امور مدنی شهر غافل  می

ار تأمين خواربار و پوشاك شهر ـ استقر. نبودند
امنيت، بسط آموزش و پرورش، رسيدگی به بهداشت 
همگانی و غيره و غيره از آارهائی بود آه بهتر از 
هميشه در دوران قيام تبريز بعمل درآمد و مسئوليت 

ای از توده مردم بر عهده  اين آارها را افراد ساده
هيچگاه در تاريخ ايران دستگاه دولتی تا به اين . داشتند

ديك نشده و مورد حمايت مردم قرار درجه به مردم نز

چند ماهه انقالبيون تبريز » آشورداری«. نگرفته بود
  .های خلق است ای از آفايت و درايت توده نمونه

اما با اين همه هنرها آه قيام تبريز داشت نقايص آن 
  :توان گرفت را نديده نمی

اگر چه قيام تبريز عمًال نه فقط بر ضد محمد عليشاه و 
ارتجاع ايران بلكه بر عليه امپرياليسم نيز دربار و 

توجيه ميشد اما انقالبيون تبريز به اين خيال آه 
ها برای مداخله در ايران ندهند  ای به امپرياليست بهانه

به نظر . آردند با آنها بسيار به مماشات رفتار می
های نهانی  ها و تبانی رسد آه حقايق بند و بست می

نگليس با يكديگر و با دربار های روس و ا امپرياليست
. و رجال ايران آامًال بر انقالبيون تبريز روشن نبود

همانطور آه پاسداران مجلس در روز آودتای محمد 
گرفتند  عليشاه افسران آودتاگر روسی را هدف نمی

انقالبيون تبريز نيز مراقبت بسيار داشتند آه مستقيمًا 
در . نكنندها پيدا  هيچ تماسی با منافع امپرياليست

ای به افشاء امپرياليسم  تبليغات آنها نيز جای شايسته
درست است آه نيروهای ارتجاعی . داده نشده بود

خواهان و  انگيزی ميان مشروطه پيوسته در صدد فتنه
خواهان ميبايست از  دول خارجی بودند و مشروطه



  

  

۴۶
گرفتند ولی مالحظه  تراشی دول خارجی جلو می بهانه

ول مذآور از اين حدود صحيح خارج آنها در برابر د
برای مثال ميتوان مسئله گمرآات تبريز را . بود

 گمرآات ١٢٨٧انجمن تبريز در دی ماه . يادآور شد
مذآور را زير نظر گرفت و مقرر داشت آه از محل 
گمرآات تبريز در نخستين وهله بايد سهمی آه در 
مورد بازپرداخت قروض متخذه از روسيه بر عهده 

اين تصميم انجمن البته . يجان است تأديه شودآذربا
برعليه دولت تهران ولی بنا بر مراعات منافع 

  .امپرياليسم روس اتخاذ شده بود
ترديدی نيست آه انجمن تبريز از قتل و آشتار و 
غارت و اجحافات مالكان بزرگ ارضی جلو گرفت و 

ولی انجمن تبريز . پشت و پناه استبدادزدگان بود
ترين مسئله انقالب دموآراتيك يعنی مسئله هيچگاه مهم

انقالب ارضی و تقسيم زمين بين دهقانان را مطرح 
نكرد و اين امر باعث گرديد آه توده دهقانان بطور 
عمده، از انقالب برآنار ماندند و جز در موارد منفرد 

  .وارد عمل نشدند
جوش و خروش تبريز و ايستادگی دليرانه آن روح 

آودتای . يران استبدادزده دميدجديدی در سراسر ا

ها را در سراسر ايران  محمد عليشاهی آليه آزادی
ها را برانداخته بود ولی پايداری  پامال آرده و انجمن

خواهان را زنده  انجمن تبريز دوباره اميد مشروطه
  .ها برخاست گيالن زودتر از ساير شهرستان. آرد

ی  دهقانان طالش بر عليه ستمگر١٢٨٧در شهريور 
مالكان به شورش برخاسته با همدستی دهقانان آالالن 
و خلخال، نيروهای دولتی و قوای فئودالی پشتيبان آنها 

مقارن اين . را به سختی شكست داده به انزلی راندند
احوال آزاديخواهان رشت با ياری انقالبيونی آه 
مخفيانه از قفقاز به رشت و انزلی آمده بودند به تدارك 

 روی ١٢٨٧ بهمن ١٩قيام روز . بودندقيام مشغول 
آنندگان خانه  حكمران گيالن به قتل آمد و قيام. داد

حكمران، مؤسسات دولتی، تلگرافخانه، زرادخانه و 
پرچم سرخ در شهر . های قشون را تسخير آردند توپ

 بهمن انتخابات انجمن ٢١روز . افراشته گرديد
شهرهای ديگر گيالن مانند انزلی، . صورت گرفت

لنگرود، تنكابن، الهيجان نيز به رشت تأسی جسته 
حكمرانان استبداد را راندند و زمام آارها را بدست 

  .گرفتند

  

  

۴٧
اما برخالف تبريز آه رهبری امور در آنجا در دست 
نمايندگان طبقات دموآراتيك مانند ستارخان و باقرخان 
بود در رشت آسانی در رأس انجمن قرار گرفتند آه 

بيهوده . ان و تجار بزرگ ليبرال بودندنمايندگان مالك
ای  نيست آه انجمن رشت همينكه انتخاب شد ورقه

خطاب به اهالی منتشر ساخت آه هر آس از دهقانان 
و يا مستأجران در ده يا شهر بدون عذر موجه از 
پرداخت حقوق مالكانه امتناع ورزد به سختی مجازات 

 با بيهوده نيست آه سران انجمن بزودی. خواهد شد
سپهدار تنكابنی آه آمترين نسبتی با دموآراسی نداشت 

الدوله مأموريت سرآوب  و چنانكه ديديم به همراه عين
قيام تبريز را يافته و به علت نوميدی از شكست قيام 

هائی از  بر سر امالك خود بازگشته بود و اينك رنجش
داشت ارتباط گرفتند و از او دعوت  محمد عليشاه می

وی . ه رشت آمده حكمرانی گيالن را بپذيردآردند آه ب
معذالك اشتباه است اگر .  سوار به رشت آمد٢٠٠با 

واقعيت . سپهدار را رهبر نهضت گيالن بپنداريم
اينست آه انقالبيون آگاه رشت با مشورت و 

انديشی نمايندگان انقالبيون قفقاز يك آميته  مصلحت
. ن بودجنگی تشكيل دادند آه از اختيار سپهدار بيرو

ها را در دست خود  آميته مذآور زرادخانه و توپ
های فدائی  درنگ به سازماندهی دسته نگهداشت و بی

در واقع . پرداخته آنها را زير نظارت خود گرفت
سپهدار بدون موافقت آميته مذآور هيچ آاری 

  .توانست از پيش ببرد نمی
 تظاهرات عظيمی با ١٢٨٨ ارديبهشت ١١روز 
حتی بر . در شهرهای گيالن برپا شدهای سرخ  پرچم

باالی قصر شاه در انزلی نيز پرچم سرخ به اهتزاز 
انجمن انزلی به ستارخان پيام فرستاد آه به . در آمد

های شهرهای  سوی تهران به حرآت آيند و انجمن
در آن موقع .گيالن به تدارك اين اقدام انقالبی پرداختند

 ۴٠٠داشت آه در گيالن چند هزار فدائی مسلح وجود 
در .  تن از مجاهدان قفقاز در ميان آنها بودند۵٠٠تا 

های فدائی آه قبًال راه تهران  ماه دسته اواخر ارديبهشت
به رشت را تا حدود منجيل اشغال آرده بودند به 

های  اگرچه فرماندهی دسته. پيشروی آغاز نهادند
اعزامی ظاهرًا به سپهدار سپرده شد، او در واقع نقش 

ی نداشت و حتی در نهان از آند آردن آارها مؤثر
آنندگان و هشياری  ايستاد ولی نيروی قيام بازنمی

 ١۴روز . داد سران فدائيان به او امكان خودسری نمی



  

  

۴٨
 نفر ٢٠٠ارديبهشت نخستين دسته فدائيان مرآب از 

بزودی قوای . پس از نبرد آوتاهی قزوين را گشودند
فدائيان گيالن در امدادی از رشت فرا رسيد و تعداد 

 بالغ شد و سپس از اين عدد درگذشته ١٠٠٠قزوين بر 
  . زد٢٠٠٠سر به 

مقارن اين احوال، و آمی زودتر از آن، در اصفهان 
 بين ١٢٨٧در آذر . نهضت ضد استبدادی اوج گرفت

ران و آسبه و دهقانان اطراف اصفهان با  پيشه
سربازان حكمران زد و خوردی روی داد و آار به 

سربازها به غارت . نشينی انجاميد هرات و بستتظا
ای از سران نهضت با خان  عده. بازار دست زدند
السلطنه، آه از محمد عليشاه به  بختياری، صمصام

داشت  علت اينكه منصب ايلخانی را از او دريغ می
 ١٢روز . مند بود، رابطه برقرار آردند ناخشنود و گله

مسلح تحت های  ای از بختياری  دسته١٢٨٧دی 
ها برای مقابله با سربازان وارد  فرماندهی يكی از خان
پس از زد و . نشينان پيوست اصفهان شد و به بست

خوردی آه روی داد بختياران به آمك اهالی بر شهر 
روز . مسلط شدند و فرماندار و ساير رؤسا گريختند

های ديگری از  السلطنه با دسته  دی خود صمصام١۴

اگر چه در اصفهان . وارد شهر شدسواران بختياری 
آاره  تشكيل گشت ولی در واقع همه» انجمن موقتی«

 ١۵٠٠ تا ١٢٠٠السلطنه بود آه از  اصفهان صمصام
. نمود سوار داشت و خود را هوادار مشروطه می

السلطنه و ساير خانان ايل هرگز سر  صمصام
خواهی نداشتند ولی دريافته بودند آه با اين  مشروطه
توانند به دستياری توده مرم در برابر قدرت  نام می

دربار و محمد عليشاه قد علم آنند و بر منطقه 
روزی آه به سوی تهران . حكمرانی خويش بيفزايند

جز اين منظوری ) ١٢٨٨ خرداد ٢٧(حرآت آردند 
های بختياری با مقامات  به ويژه آه خان. داشتند نمی

واست آنها را انگليسی در ارتباط بودند و انگلستان ميخ
وسيله فشار بر محمد عليشاه آه بيشتر در دست 

آنگاه آه در اثر پايداری . روسيه تزاری بود گرداند
قهرمانانه تبريز در شهرهای بزرگ ايران و 
بخصوص در رشت و انزلی قيام درگرفت و انقالبيون 
رشت برای فتح تهران سرازير شدند انگلستان 

گاه نباشد و  بدون تكيهميخواست در حوادث آينده ايران 
از اين جهت سران بختياری را به حرآت به سوی 

  .تهران تشويق آرد و به آنها پول و اسلحه رساند

  

  

۴٩
 آزاديخواهان گيالن و قوای ١٢٨٨ تير ١٨روز 

بختياری آه هرآدام از جانبی به سوی پايتخت روان 
بودند در نزديكی تهران بهم رسيدند و طی بيستم و 

 قزاق ۴٠٠ماه بين آنان از يك سو و بيست و يكم تير
 ٢٠(محمد عليشاهی و ساير نيروهای او در بادامك 

نبرد روی داد آه به نتيجه ) آيلومتری غرب تهران
ای از  در شب بيست و دوم تيرماه دسته. قطعی نرسيد

ها و  ها از شكاف ميان قزاق فدائيان و بختياری
ر های ديگر قشون دولتی گذشته تهران را دو دسته

وارد تهران شده ) آباد يوسف(زدند و از سمت شمال 
و هزاران تن . عمارت مجلس را به تصرف درآوردند

زد و . خواه به آنان پيوستند از تهرانيان مشروطه
خوردهای ديگری نيز با قزاقان روی داد و قوای 
محمد عليشاه از سوی قصر قاجار به بمباران تهران 

طلبان پيروز  ولی سرانجام مشروطه. دست زدند
آباد  گرديدند و محمد عليشاه، ذليل و حقير، از سلطنت
  ٠.بدر آمده در زرگنده به سفارت روس پناهنده گرديد

ای مرآب از رهبران  العاده  تير شورای فوق٢۵شب 
فدائيان، سران بختياری، شاهزادگان، وزيران پيشين، 
نمايندگان سابق مجلس، مجتهدان و بازرگانان بزرگ 

اين شورا محمد عليشاه را از سلطنت خلع . دتشكيل ش
آرده پسر چهارده ساله او احمد شاه را به شاهی 

در . برداشت و عضدالملك را به نيابت سلطنت گماشت
دولت موقتی آه تشكيل شد سپهدار به وزارت جنگ و 

ساير . سردار اسعد بختياری به وزارت آشور رسيد
د آه برخی تا های ليبرال بودن وزيران همگی از فئودال

پيش از عزل محمد عليشاه نيز در آابينه شرآت 
الممالك وزير دارائی، فرمانفرما وزير  مستوفی: داشتند

دادگستری، سردار منصور وزير پست و تلگراف، 
الدوله وزير دربار و  الدوله وزير فرهنگ، موثق صنيع
قرار شد ناصرالملك از اروپا برگردد و . غيره
وزيری بر عهده  ًال نخستعم. وزير باشد نخست

  .سپهدار بود
البته محمد عليشاه و حاميان امپرياليستيش از تالش 

محمد عليشاه به روسيه رفت و چندی در . بازنايستادند
وين بسر برد و آنگاه با اشاره و آمك امپرياليسم 
روسيه پس از تمهيداتی آه در ايران بعمل آمد با 

 جعلی و در ای از همراهان خويش با گذرنامه عده
 در گوميشان ١٢٩٠ تير ٢۵لباس بازرگان در 

پياده شد و بارهای اسلحه خود را آه زير ) گرگان(



  

  

۵٠
عالمت آب معدنی از گمرك روسيه گذشته بود پياده 

هائی آه وی فراهم آورد و به سوی  ولی دسته. آرد
 برابر ١٠تهران فرستاد با آنكه تعدادشان تقريبًا 

 شهريور در ١۵ در نيروهای اعزامی دولت بود
شكست سختی يافته ) ايوان آی(نزديكی تهران 

گريختند و محمد عليشاه پس از چند تالش ناآامياب 
قشون ساالرالدوله نيز آه به . ديگر به روسيه بازگشت

هواداری محمد عليشاه در غرب ايران دست به آار 
شده و در شهريور ماه همدان و آرمانشاه را تصرف 

بر نيروهای اعزامی دولت پراآنده شد آرده بود در برا
در آذربايجان و ساير نقاط . و ساالرالدوله به قتل رسيد

هم استبدادطلبان ياغی ضربات آاری خورده از پای 
ها همه در اثر آن بود آه  و اين پيروزی. درآمدند

ها در سراسر  بازگشت محمد عليشاه موجب قيام توده
ها بود آه بار  دههشياری و جانفشانی تو. ايران گرديد

  .ديگر ايران را از استبداد محمد عليشاهی نجات داد
. ای ديگر از انقالب ايران طی شد به اين طريق مرحله

بيش . در اين مرحله انقالب ايران به اوج خود رسيد
دانه و فداآارانه وارد عمل جها م از هر زمان توده

شكل عمده مبارزه در اين مرحله مبارزه . شدند

 ماهه تبريز حماسه ١١ای  جنگ توده. ه بودمسلحان
در اين . پرافتخار انقالب مشروطيت ايران است

مرحله ارتش فدائيان به منزله مهمترين پاسدار انقالب 
ای چون ستارخان و  رهبران شايسته. تشكيل شد

در اين مرحله . ای بيرون آمدند باقرخان از جنگ توده
 تبريز و بعدًا آه ارتجاع تقريبًا بر سراسر ايران جز

رشت استيال يافته بود مرآز انقالب تبريز و سپس 
انجمن تبريز وظيفه مجلس مرآزی شورای . گيالن بود

اگرچه امپرياليسم انگلستان نيز . ملی را انجام ميداد
چهره واقعی خود را ظاهر ساخت و امپرياليسم روس 
و انگليس متفقًا به مداخله آشكار در امور ايران و 

سرانجام انقالب . نقالب مبادرت جستندسرآوب ا
. پيروز گرديد و به خلع محمد عليشاه مستبد انجاميد

ولی نيروهای انقالبی در اثر ناپختگی خويش 
نتوانستند از ثمرات پيروزی استفاده آنند و به جای 
اينكه قدرت دولتی را خود در دست گيرند آن را به 

 از اينجا نمايندگان اعيان و اشراف ليبرال سپردند و
  .زمينه شكست انقالب فراهم آمد

  



  

  مرحله چهارم
  )١٢٨٨تيرماه (از فتح تهران 

  )١٢٩٠دی ماه (تا انحالل مجلس دوم 
  

انقالب پيروز شد ولی شكست وی از همان روز 
هائی آه پس از فتح تهران  دولت. پيروزی آغاز گرديد

روی آار آمدند هدف ديگری جز خاموش آردن 
آافی است آه به برنامه دومين دولت . انقالب نداشتند

 به ١٢٨٨ آذر ٩اين دولت در . سپهدار نظری بيفكنيم
وزير  نخست: مجلس دوم معرفی شد با ترآيب زيرين

و وزير جنگ سپهدار، وزير امور خارجه 
السلطنه، وزير آشور سردار اسعد، وزير  عالء

الدوله،  دادگستری مشيرالدوله، وزير دارائی وثوق
الدوله، وزير پست و تلگراف   صنيعوزير فرهنگ
در برنامه دولت گفته ميشد آه . سردار منصور

حفظ نظم و «مساعی وی مصروف تجدد و ترقی و 
در برنامه دولت ضرورت تشكيل . خواهد بود» امنيت

 هزار سرباز و افسر تأآيد ٣٠ تا ٢۵ارتشی بالغ بر 
های ديگر برنامه عبارت بود از  بينی پيش. ميشد

 خارجی، اصالحات مالی، دعوت از استقراض

ها و  مستشاران خارجی برای تشكيالت وزارتخانه
چنانكه ديده ميشود . ادارات، تدوين قوانين دادگستری

اين برنامه فقط با هدف مهار آشيدن و تحكيم دستگاه 
دولتی موجود تنظيم شده بود و آمترين نشئه انقالبی 

ز دولت از لحاظ اصالحات مالی و اداری ني. نداشت
های روزگار  گذاشت آه دولت در همان راهی گام می

های  محمد عليشاه گذاشته بودند، يعنی راه وضع ماليات
جديد و استقراض از خارجه و استخدام مأموران 
خارجی، راهی آه رمق زحمتكشان شهر و ده را 

آشيد و ايران را روز بروز بيشتر در زنجير  می
ها  ن به بعد دولتاز اي. ساخت استعمار گرفتار می

مكرارًا تغيير شكل دادند ولی ماهيت و برنامه آنها 
يك . همان ماهيت و برنامه دولت سپهدار باقی ماند

سال بعد آابينه سپهدار برآنار شد، دولت ايران در 
 آرور تومان هزينه ٢۶ آرور تومان درآمد ١۶برابر 

 ١۵ايران قريب .  آرور تومان آسری١٠داشت يعنی 
 آرور ۵ان به خارجه مقروض بود و سالی آرور توم

  .پرداخت تومان تنزيل می
 افتتاح شد از لحاظ ١٢٨٨مجلس دوم آه در آبان 

نه . ترآيب خود آمتر از مجلس اول دموآراتيك بود

  

  

۵٣
وران نيز در آن  فقط دهقانان و آارگران بلكه پيشه

بزودی در اين مجلس دو فراآسيون . نمايندگی نداشتند
اقليت آه در . پس به حزب تبديل شدبوجود آمد آه س

مخالفت با استبداد و استعمار روس و انگليس تندتر 
» انقالبی«و » دموآراتيك«، »افراطی«ميرفت بنام 

تعداد اين دو . معروف گشت و اآثريت بنام اعتدالی
در فروردين . يافت فراآسيون به نسبت زمان تغيير می

 ٣٠ها  لی و تعداد اعتدا١۵ها   تعداد دموآرات١٢٨٩
 و تعداد ٢١ها   تعداد دموآرات١٢٨٩و در اسفتند . بود

های ديگری نيز وجود  فراآسيون. ۴٩ها  اعتدالی
  .٠ رأی٣٨داشتند با قريب 

گيری از توده  يكی از خصوصيات مجلس دوم آناره
ها اجازه  برخالف مجلس اول آه به توده. مردم بود

حضور در مجلس و حتی شرآت در مذاآرات ميداد 
آوشيد مسائل مهم را در جلسات  مجلس دوم می

ها حل آند و سپس نتيجه را  محرمانه و يا در آميسيون
به مجلس بياورد تا هرچه آمتر امكان اظهارنظر برای 

حضور مردم در جلسات . ها وجود داشته باشد توده
مجلس دوم هيچ . مجلس به وسائل مختلف محدود شد

وضع و تصويب های مردم  قانون مهمی به سود توده

 ١٢٨٨نماينده روسيه تزاری در ايران در آذر . نكرد
راجع به مجلس دوم به وزارت متبوعه خود چنين 

طبق اطالعاتی آه تاآنون در دست «: گزارش داد
تر و  بينی آرد آه اين مجلس عاقل است ميتوان پيش

بينی او  ، و پيش»تر از مجلس اول خواهد بود معتدل
  .درست در آمد

ن مسئله پس از فتح تهران عبارت از بزرگتري
چگونگی برخورد به دستگاه دولتی و نيروهای مسلح 

بايست دستگاه دولتی استبدادی  دولت انقالبی می. بود
ای به جای آن  را در هم بريزد و دستگاه دولتی توده

نشاند، ارتش استبدادی را براندازد و ارتش خلق را 
ه پس از فتح هائی آ ولی دولت. ايجاد و تقويت آند

تهران روی آار آمدند دستگاه دولتی محمد عليشاهی 
های  را دست نخورده نگهداشتند و آوشيدند تا هسته

ای را آه در آذربايجان و گيالن بوجود آمده  قدرت توده
بود نابود آنند و ارتش خلق را آه در آن دو 

ها قدم به عرصه گذاشته بود از ميان  شهرستان
انگيز است آه  ب توجه و عبرتبسيار جال. بردارند

دولت سپهدار بريگاد قزاق را ـ همان بريگادی آه 
عامل به توپ بستن مجلس بود و در موقع فتح تهران 



  

  

۵۴
نخورده  خواه ايستادـ دست در برابر قوای مشروطه

نگهداشت، سواران بختياری را نيز به حال خود 
سالح فدائيان و  گذاشت، ولی با تمام قوا به خلع

 بخشی از ١٢٨٨در مرداد . ن پرداختمجاهدا
های فدائيان قفقازی را به عنوان نداشتن بودجه  دسته

 به فدائيان قفقازی ١٢٨٨در اوايل مهر . منحل آرد
داخت رپيشنهاد آرد آه اسلحه خود را در برابر پ

ولی آنان . مبلغی تحويل داده تهران را ترك گويند
 هنوز آشكارا به مخالفت برخاسته يادآور شدند آه

های دولت به صورت عمل درنيامده، قانون  وعده
. اساسی برقرار نگرديده و مجلس تشكيل نشده است

فدائيان نه فقط از دادن اسلحه و خروج از تهران 
امتناع ورزيدند بلكه خواستار شدند آه حق نظارت به 

ايستادگی فدائيان مسلح . آار هيئت وزيران داشته باشند
و وی شخصًا به پارك موجب ترس سپهدار گشت 

اتابك محل اجتماع فدائيان رفته نرمی بسيار نشان داد 
های  و اظهار داشت آه دولت از منحل ساختن دسته

فدائيان روی گردانيده است و تصميم دارد آنها را در 
فوج «تهران باقی گذاشته از آنها فوج خاصی بنام 

سپهدار حتی بدينان پيشنهاد آرد . تشكيل دهد» نجات

 نمايندگانی از ميان خود برگزينند آه تا موقع افتتاح آه
ولی . مجلس بر اعمال وزيران نظارت داشته باشند

طلبی  آاری و فرصت بديهی است آه اينها همه فريب
 مجلس دوم در حضور دولت ١٢٨٨ دی ١٨در . بود

تصميمی گرفت آه در واقع دستور انحالل سازمان 
 آس از فدائيان وی تصميم گرفت آه هر. فدائيان بود

آه بخواهد در خدمت نظام باقی بماند بايد وارد ارتش 
رسمی دولت شود و هر آس آه مايل به خدمت در 
نظام نباشد بايد خرج سفر بگيرد و به زاد و بوم 

اما چون اين تصميمات نتوانست . خويش برگردد
 ١۴منظور دولت را برآورده سازد مجلس در 

 آه هيچكس حق حمل  قانونی گذرانيد١٢٨٩فروردين 
اسلحه ندارد مگر آنكه در خدمت ارتش يا پليس يا 

در همان ماه دولت به اولتيماتوم . ژاندارمری باشد
دولت تزاری مبنی بر لزوم تبعيد ستارخان و باقرخان 
از تبريز گردن نهاده از آنها محترمانه خواست آه به 

سم تزاري. علت اين اقدام آامًال روشن بود. تهران بيايند
خواستند دو سردار را از تبريز  و ارتجاع ايران می

. دور آنند تا راه برای سرآوب انقالب هموار گردد
 فروردين وارد تهران ٢۶ستارخان و باقرخان در 
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شدند و ارتجاع ايران آه در صدد زنده به گور آردن 
آنها بود چه احترامات دروغين آه نسبت به آنها روا 

 تير سر آار ٢۶لممالك آه در ا آابينه مستوفی! نداشت
ها را بهانه قرار داده  انگيزی آمد بعضی از فتنه

روز . سالح آند خواست فدائيان را با زور اسلحه خلع
 مرداد قوای بختياری و قوای دولتی بر پارك اتابك ١۶

 تن از فدائيان بود با توپخانه و ۵٠٠آه محل 
 تن ١٨ در اثر نابرابری قوا. انداز حمله بردند خمپاره

.  تن زخمی شدند۴٠از فدائيان به قتل رسيدند و 
ستارخان سردار ملی نيز در شمار زخميان بود ولی 

 تفنگ بدست ۶٠ تا ۵٠دولتيان نتوانستند بيش از 
آورند زيرا فدائيان اسلحه خود را يا خراب آرده و يا 

  .در استخر ارك افكنده بودند
سانی آه بنام چنين بود رفتار ناجوانمردانه و خائنانه آ
های فدائيان بر  دولت ضداستبداد در سايه جانبازی

اين حادثه تاريخی درس ! مسند حكومت نشسته بودند
بزرگی است برای خلق ما آه تا وقتی آه خود او 
حكومت را مستقيمًا در دست نداشته باشد هرگونه اميد 

  .به دموآراسی بيجا است

نيمت های پس از فتح تهران هر فرصتی را غ دولت
ای بر نيروهای دموآراتيك وارد  شمردند تا ضربه

مثًال به بهانه پياده شدن محمد عليشاه به . آورند
گوميشان لزوم حفظ نظم و امنيت را در پيش آشيده در 

 قانون حكومت نظامی را از تصويب ١٢٩٠ تير ٢٧
مجلس گذراندند آه نه فقط بر عليه محافل ارتجاعی و 

 هرگونه اجتماع و بويژه بر گران بلكه برعليه توطئه
. ها و اقدامات دموآراتيك آنها متوجه بود عليه انجمن

ها در  اجتماعات و انجمن:  اين قانون ميگويد١٠ماده 
اگر . مدت حكومت نظامی بايد موقوف و متروك باشد

اجتماعی منعقد شود بمجرد اخطار اولی پليس بايد 
 يا متفرق شود و در صورت مقاومت يا مخالفت مقام

مخالف جلب به محكمه نظامی و محكوم مجازات 
هرگاه اجتماعات مزبور آًال يا بعضًا مسلح . خواهد شد

باشند مقارن همان اخطار اولی، حاملين اسلحه توقيف 
اين . »و موافق حكم محكمه نظامی مجازات ميشوند

ماده به منزله زنجيری بود بر دست و پای نيروهای 
ی آه پاسداری از انقالب دموآراتيك و درست در موقع

های مردم  ايران بيش از هر موقع مقتضی بسيج توده
قانون . بود اين آار را به عنوان جرم محكوم ميكرد
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 يكی از ١٣٢٠حكومت نظامی پس از شهريور 

افزارهای مهم ارتجاع در مبارزه با قوای ملی و 
ضدامپرياليستی بود و فقط ايجاد سازمان امنيت 

  .نياز آند ز توسل به آن بیتوانست دولت را ا
مهمترين عاملی آه در سياست مالی و سياست خارجی 

های پس از فتح تهران وارد شد توسل به  دولت
. نفس آلمان و آمريكا بود  های تازه امپرياليست

های اعيان و اشراف و مالكان فئودال ايران بنا  دولت
توانستند بر نيروی  بر طبيعت طبقاتی خودشان نمی

خواستند در برابر  كيه آنند و بناچار عاجزانه میخلق ت
های روس و انگليس به حاميان  تعديات امپرياليست
غرض ديگر آنها در اين آار . جديدی متوسل شوند

زيرا آه خلق ايران آه در طول . فريبی بود عوام
سلطنت قاجاريان پيوسته با امپرياليسم روس و انگليس 

پايانی نسبت به  یسر و آار داشت و آينه و نفرت ب
آنها در دل خويش پرورده بود رقيب و دشمن آنها 

. پنداشت يعنی امپرياليسم آلمان را همدست خويش می
وی مستقيمًا با امپرياليسم آلمان برخورد نيافته بود تا 
او را نيز بيازمايد و ماهيت او را آه همان ماهيت 
. استعمارگران انگلستان و روسيه بود بخوبی دريابد

بليغات آلمان برعليه امپرياليسم روس و انگليس و ت
. جنايات آنها در ايران نيز نقش خود را بازی ميكرد

در مورد امپرياليسم آمريكا هم بايد گفت آه ماهيت وی 
نه فقط در ايران بلكه در بسياری از آشورهای ديگر 
شناخته نبود و امپرياليسم آمريكا ماهرانه از اين 

شت و بتدريج بر جای واقعيت بهره برميدا
در واقع امپرياليسم . نشست های ديگر می امپرياليست

آمريكا پس از جنگ جهانی دوم در ايران افشاء شد و 
طرفی و نيكوآاری و دفاع از  تا آن تاريخ نقاب بی

از اين جهت . ها را بر چهره داشت استقالل ملت
گيری  فريبی برخی از زمامداران ايران آه جهت عوام

لمان يا آمريكا را ناشی از تمايالت بسوی آ
دادند در  پرستانه خويش جلوه می ضداستعماری و ميهن

  .افتاد ميان بسياری از مردم مؤثر می
 شهريور ١۵جريان چنين بود آه مجلس ايران در 

الممالك تصميم   بنا بر پيشنهاد دولت مستوفی١٢٨٩
حقيقت .  تن آارشناس مالی از آمريكا بخواهد۵گرفت 
ت آه ويرانی ماليه ايران نتيجه نظام فئودالی و اينس
استعماری ايران، سلطه اعيان و اشراف فئودالی،  نيمه

های خارجی و  پوسيدگی دستگاه دولتی، استقراض
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و اين امر . های مستشاران امپرياليستی بود خرابكاری

نفس  ای از امپرياليسم تازه با حضور مستشار تازه
ولی دولت اعيان . نی نبودوجه بهتر شد آمريكا به هيچ

و اشراف ليبرال ايران آن را يگانه راه نجات جلوه 
هيئتی به رياست شوستر آمريكائی وارد ايران . دادند

 به ١٢٩٠ خرداد ٢٣شد و اليحه اختيارات شوستر در 
. ای نبود شوستر فرد نشناخته. تصويب مجلس رسيد

 آوبا ها در يكی از ايادی امپرياليسم آمريكا بود آه سال
برای ) ١٩٠٩-١٩٠۶(و فيليپين ) ١٩٠١-١٨٩٩(

تأمين نفوذ اقتصادی و سياسی آن امپرياليسم فعاليت 
اليحه اختياراتی آه به ابتكار او و برای او . آرده بود

از مجلس گذشت در واقع شوستر را اختياردار هيئت 
شوستر اختيار يافت آه به تأسيس . گردانيد وزيران می

آوری  ـ اداره آل جمع١: م آندادارات زيرين اقدا
ـ اداره آل تفتيش و ٢. هرگونه ماليات و عوائد دولت

ـ ٣. بازرسی و محاسبات آليه عوائد و مخارج دولت
های دولت  اداره آل محاسبات پولی آه بايد آليه حساب

ها نگهدارد، عمليات ضرب سكه، تسعير  را با بانك
ارز، استقراض، بازپرداخت وام و بهره، امور 

تنظيم بودجه نيز با . امتيازات و غيره را انجام دهد

ها موظف  مستشار آمريكائی بود و آليه وزارتخانه
گشتند اطالعات و ارقام الزم را هرچه زودتر در 

بايست طرح تغيير  او بود آه می. دسترس وی بگذارند
  .قوانين مالی موجود را برای تقديم به مجلس تهيه آند

ممالك «قع اختياردار باين طريق شوستر در وا
  !ايران ميشد» محروسه

در مجلس دوم فقط سه تن به اليحه اختيارات شوستر 
رأی مخالف دادند آه يكی از آنها شيخ محمد خيابانی 

  .بينی اوست بود، و اين امر يكی از دالئل روشن
ولی نماينده امپرياليسم تجاوزآار آمريكا به اين حد 

ه عنوان تحصيل مرتب قانع نبود و در صدد برآمد آه ب
ها، ژاندارمری مخصوصی تحت نظارت خود  ماليات

 هزار باال برد، ١۵، ١٢بوجود آورد و تعداد آن را تا 
و وقتی آه محموله اسلحه خريداری از دولت روسيه 

 ۶٠٠٠٠ تفنگ و ١۵٠٠رسيد بدون اجازه دولت تعداد 
شوستر در . های خودش برداشت فشنگ برای ژاندارم

شار وزارت جنگ هم بود ولی اگر عين حال مست
طرح او در مورد ژاندارمری مخصوص عملی ميشد 
او فرمانده قشون منظمی ميگرديد آه حتی در اختيار 

  .وزير جنگ هم نبود
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شوستر برای آنكه در برابر رقيب نيرومندی مانند 
روسيه تزاری پايداری آند با امپرياليسم انگلستان 

آمد ماژر استوآس وارد بند و بست شد و در صدد بر
انگليسی را در رأس ژاندارمری مخصوص خود 

اين عمل او دشمنی صريح با روسيه تزاری و . بگذارد
بديهی است آه روسيه تزاری . بسيار برانگيزنده بود

ها سيادت بر هيئت حاآمه ايران داشت  آه سابقه سال
تازی امپرياليسم  توانست آرام بنشيند و ناظر يكه نمی

  .يران باشدآمريكا در ا
هجوم شوستر به سوی قدرت در ايران، بقدری سريع 

يافت هيچ قدرتی را در ايران با  بود آه اگر مهلت می
او برای آارمندان ايرانی خود . او يارای ستيز نبود

محاآم اداری تشكيل داد و آارمندانی را آه بحق يا 
های خصوصی  شدند در زندان ناحق محكوم می

او حكم وزيران را نيز . دمستشاری زندانی ميكر
  .خواند نمی

پرستان از اينكه شوستر با امپرياليسم  بسياری از ميهن
بردند  آردند و از ياد می روس درافتاده است شادی می

آه نزاع اين دو حريف بر سر غارت ايران است و نه 
  .نجات ايران

های انگليسی تا مدتی به مواصعه با  امپرياليست
خواستند حريف قوی پنجه   میشوستر مشغول بودند و

ولی وقتی . خود، روسيه تزاری را به دست او بزنند
آه مبارزه باال گرفت آنها به علت اشتراك منافع 
زيادی آه با روسيه در اروپا و آسيا و منجمله ايران 
داشتند به ناچار جانب شوستر را فرو گذاشته در 

های روس همداستان  مطالبه عزل او با امپرياليست
  .دندش

 ارتش روس در خاك انزلی پياده ١٢٩٠ آبان ٣٠روز 
  .گشت
 اولتيماتوم روسيه به دولت ايران ١٢٩٠ آذر ١٠روز 

 ـ شوستر از ايران ١: واصل شد آه مطالبه ميكرد
 ـ دولت ايران هيچ مستشار خارجی ٢. اخراج شود

بدون موافقت قبلی نمايندگان روس و انگليس در 
ی آه روسيه تزاری در  ـ مخارج٣. تهران، نياورد

اعزام ارتش تحمل آرده است بوسيله ايران پرداخت 
در يادداشت گفته ميشد آه اگر اين مطالبات در . گردد

 ساعت عملی نگردد، ارتش تزاری آه در ۴٨عرض 
  .رشت اقامت دارد به سوی قزوين حرآت خواهد آرد
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اين اولتيماتوم نقض آشكار استقالل و تماميت ايران 

اولتيماتوم توهين آمرشكنی به خلق ايران اين . بود
ما در باره ماهيت شوستر در باال . رفت بشمار می
ايم ولی در هر حال تعيين تكليف او با خلق  سخن گفته

. ايران بود نه با دولت ديگر، نه با روسيه امپرياليستی
از اين جهت انتشار خبر اولتيماتوم در ايران موج 

  . برانگيختعظيمی از نفرت و عزم مقاومت
در اين هنگام، آشور ما در شمال و جنوب در اشغال 

ها هم در تبريز قشون داشتند  روس. استعمارگران بود
ها پيش ناامنی  ها از سال انگليس. و هم در انزلی

» پليس جنوب«های جنوب را بهانه آرده به تشكيل  راه
در . تحت نظر افسران انگليسی دست زده بودند

بهانه تأمين آنسولگری انگليس در  به ١٢٨٨تابستان 
 سرباز انگليسی از بوشهر به شيراز ۴٠شيراز 
 به بهانه جلوگيری از اشرار ١٢٨٩در مهر . فرستادند
 تن از نيروی دريائی خود را در بندر لنگه پياده ١۴٠
اصوًال مرزهای ايران در شمال و جنوب بر . آردند

  .های روس و انگليس گشوده بود روی امپرياليست
در طی مبارزه با محمد عليشاه و پس از خلع او مردم 

های  ايران بيش از پيش تعديات و مداخالت امپرياليست

ديدند و از اين جهت  روس و انگليس را به عيان می
در مراحل اخير انقالب ايران مبارزات مستقيمًا 

 ١٢٨٨ماه  در دی. ضدامپرياليستی اوج گرفت
دست بر آنسولگری های دهقانان انزلی با چوب توده

  .روس و عمارت امتيازات شيالت حمله آوردند
 زنان تهران در مسجد شاه به نمايشی ١٢٨٨در بهمن 

در فروردين . برعليه استقراض خارجی دست زدند
 مردم از جشن گرفتن نوروز به عالمت ١٢٨٩

های امپرياليستی در ايران  اعتراض به حضور ارتش
همان سال مردم در ارديبهشت . خودداری ورزيدند

. اصفهان آنسولگری انگليس را مورد حمله قرار دادند
 در ميدان توپخانه تهران نمايش ١٢٨٩ آبان ٢۶در 

بزرگی بر عليه مداخالت امپرياليسم انگلستان دائر 
ها يكی از  خرابكاری در خط تلگرافی انگليس. گرديد

. پرستان بود های ضدامپرياليستی ميهن انواع فعاليت
 ٣٧٧، ١٢٨٩عرض يك ماه از سال فقط در 

های تلگراف به وسيله مردم تخريب شد  ايزوالتور سيم
ها  در اين سال. و موجب اختالل ارتباطات گرديد

. نهضت تحريم آاالهای روسی در ايران شيوع يافت
پس از آنكه خبر اولتيماتوم روسيه منتشر گرديد شور 



  

  

۶٠
 آذر ٢٩در تبريز در . بزرگی در ايران برخاست

بين ) هشت روز پس از وصول اولتيماتوم (١٢٩٠
های فدائيان و قشون تزاری زد و خورد درگرفت  دسته

های شهر و بكاربردن  ها و آوچه و به جنگ در ميدان
ارتش . توپخانه انجاميد و مدت يك هفته ادامه داشت

تزاری در اثر اين مقاومت عادالنه و دليرانه تبريزيان 
 دست زد و برای تقويت به آشتارها و جنايات فجيعی

  .خود در تبريز واحدهای جديدی به آن شهر فرستاد
در ميان چنين شور و هيجانی، پذيرفتن اولتيماتوم 

مجلس اولتيماتوم را . روسيه برای مجلس ميسر نبود
ولی دولت نوين ايران بجای آنكه .  آذر رد آرد١٠در 

های مردم برای بسيج آنها و مقاومت  از آمادگی توده
 برابر تجاوزآاری استفاده آند در همه حال در در

اين دولت در . صدد سازش و پذيرفتن اولتيماتوم بود
 آذر به مجلس پيشنهاد آرد آه برای يافتن راه حل ٢٧

تصادمی آه با روسيه تزاری پيش آمده است مجلس يا 
به دولت و يا به آميسيونی از خود مجلس اختيار تام 

د به علت تعداد زياد ممتنعان با آنكه اين پيشنها. بدهد
در مجلس تصويب نگرديد معذالك فردای آن روز 

السلطنه آميسيونی به  مجلس تحت فشار دولت و نايب

اين منظور تعيين آرد و آميسيون مذآور اولتيماتوم 
  .رسوای تزاری را با اندك تغيير فرمی پذيرفت

در اين هنگام اخبار زد و خورد با قشون تزاری در 
رسيد و اخبار مذآور  تبريز به تهران میرشت و 

ممكن بود نه فقط در مردم تهران بلكه در مجلس نيز 
تالطماتی به زيان فرستندگان پذيرندگان اولتيماتوم 

از اينجهت دولت با امضاء آليه اعضاء . ايجاد آند
السلطنه داد و  خود پيشنهاد انحالل مجلس را به نايب

. ل گرديد منح١٢٩٠ دی ٣مجلس دوم در روز 
: امضاء آنندگان پيشنهاد انحالل مجلس اينان بودند

السلطنه، سردار  الدوله، قوام السلطنه، وثوق صمصام
  .الملك، معزالسلطنه الملك، ذآاء محتشم، حكيم

در همين روز قوای دولتی برای سرآوب نيروهای 
ملی و ضد استعماری، باز آردن بازارها، متفرق 

  .آردن تظاهرات بكار افتاد
 سال پرتوفشانی، ۶باين طريق، انقالب ايران پس از 

های روس و انگليس و  بدست قوای متحد امپرياليست
  .اعيان و اشراف ليبرال ايران خاموش گرديد

های مرحله چهارم انقالب ايران را ميتوان  ويژگی
در اين مرحله ثمرات انقالب : چنين خالصه آرد

  

  

۶١
تی آه پس از دول. بدست اعيان و اشراف ليبرال افتاد

فتح تهران روی آار آمد دولت اعيان و اشراف ليبرال 
بود آه بيشترين مساعی خود را در راه خاموش آردن 

های  دسته. انقالب خلع سالح شد. انقالب بكار انداخت
ها  انجمن. فدائيان با حيله و سرنيزه منحل گرديد

های دموآراتيك به بهانه حفظ نظم و  آزادی. برافتاد
گرايش بسوی امپرياليسم آلمان و . امال شدامنيت پ

. آمريكا در هيئت حاآمه ايران روی داد
های روس و انگليس به مداخالت سياسی  امپرياليست

. اآتفا نكرده متفقًا به مداخالت نظامی دست زدند
های  صفحاتی از جنوب و شمال ايران در اشغال ارتش

 انقالب به دست قوای متحد. روس و انگليس در آمد
های روس و انگليس و اعيان و اشراف  امپرياليست

های  در اين مرحله نطفه. ليبرال ايران خاموش گرديد
نهضت آارگری رشد آرد و بصورت اعتصابات 

اتفاق «ظاهر شد و نخستين روزنامه آارگری بنام 
  .انتشار يافت» آارگران

  



  

  

۶٢
  نتيجه

  
  :گيريم آه نتيجه می

های  رين جنبشانقالب مشروطه ايران يكی از بزرگت
ای ضدفئودالی و ضد امپرياليستی اوايل قرن  توده

  .بيستم در خاورزمين است
وطه و عناصر دموآراتيكی آه ردرجه اوج انقالب مش

در آن به ظهور رسيد بيش از ساير انقالبات نظير در 
  .آن شرايط زمانی و مكانی است

اگر چه انقالب مشروطه دوران آوتاه نسبتًا 
ی آرد مشروطه و قانون اساسی آميزی ط مسالمت

های فراوان و گرانبهائی است آه  ايران محصول خون
های سخت به خاطر آزادی و  های خلق در جنگ توده

  .استقالل ريختند
در انقالب مشروطه ايران هنوز طبقه آارگر در 

اگرچه . گهواره بود و نتوانست نقش رهبری بازی آند
وران،  ، پيشهنيروی عمده انقالب ايران را دهقانان

دادند  آارگران، آسبه و بازرگانان آوچك تشكيل می
رهبری انقالب را عناصر ليبرال طبقات باالی اجتماع 

داشتند آه پيوسته در صدد سازش با استبداد و خاموش 
  .آردن انقالب بودند

تحصيل قانون اساسی، فتح تهران و خلع محمد عليشاه 
 ثمرات غلبه های خلق عملی شد ولی با فداآاری توده

بر دربار در دامن عناصر ليبرال، از همان اعيان و 
اشراف قديم افتاد، قدرت دولتی در دست آنها باقی ماند 

درنگ به خلع سالح انقالبيون و سرآوب  و آنها بی
  .انقالب پرداختند

قانون اساسی و متمم قانون اساسی ايران نتيجه 
عين حال مبارزات قهرآميز و دليرانه خلق ايران و در 

های ايران با دربار و استبداد  مظهر سازش ليبرال
  .است

انقالب مشروطه ايران اگرچه تيولداری را آه از 
رسوم چندين صد ساله قرون وسطائی بود ملغی 
ساخت اما نتوانست شعار انقالب ارضی را صريحًا 
مطرح آند و به عمل درآورد و باين وسيله نيروی 

را به پاسداری خود ها دهقان  عظيمی از ميليون
  .برانگيزد

  

  

۶٣
انقالب مشروطه ايران نه فقط با دربار و اعيان و 
اشراف ايران بلكه با دو امپرياليسم ددمنش و 

شكست . صفت روس و انگليس روبرو بود روباه
انقالب ايران در اثر اتحاد اين نيروهای ارتجاعی و 

در عين . مداخله مسلحانه روس و انگليس روی داد
ب مشروطه ايران دليل بارز همبستگی و حال انقال

  .ها بود برادری خلق ايران و ساير خلق
انقالب مشروطه ايران به خلق تجربه داد تا در 

های بعد مقارن جنگ اول جهانی و پس از آن  سال
ای برعليه ارتجاع و  های توده ها و جنگ بتواند به قيام

  .امپرياليسم برخيزد
ترين صفحات  رخشانانقالب مشروطه ايران يكی از د

  .تاريخ خلق ماست
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