اﺟﺎزﻩ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﻪ ج.ا ﻧﺒﺎﻳﺪ داد

ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮگ هﺎی زرﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
)(4

اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ـ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺌﻮدال ایﺮان ﮐﻪ ﺻﺪهﺎ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺁن ﻣﯽ ﮔﺬﺵﺖ ،رﺵﺪ
ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری و ﺧﺮدﻩ ﺑﻮرژوازی در ایﺮان ،ﺁﺵﻨﺎﺉﯽ ﮔﺮوهﯽ از روﺵﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎ
اﻓﮑﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻴﺪاد و ﻏﺎرﺗﮕﺮی اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و روﺳﻴﻪ
ﺗﺰاری ،ﻣﻘﺪﻣﺎت یﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﺿﺪاﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را در اواﺉﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ در ایﺮان
ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺵﮑﺴﺖ روﺳﻴﻪ ﺗﺰاری در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ژاﭘﻦ ،اﻧﻘﻼب  1905روﺳﻴﻪ و ﺁﺵﻨﺎﺉﯽ ﻋﺪﻩ
ای از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ایﺮان ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﻗﻔﻘﺎز ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﻓﺸﺎر
دو ﮔﺎﻧﻪ درﺑﺎر ﻓﺎﺳﺪ ﻗﺎﺟﺎر و روﺣﺎﻧﻴﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺮﻗﻴﺨﻮاهﺎﻧﻪ از ﻃﺮف ﮔﺮوﻩ هﺎی
ﺗﺠﺪد ﻃﻠﺐ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺵﺐ ﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﺟﺮاﺉﺪی ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﻃﺒﻊ و در ایﺮان دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ
ﮔﺸﺖ ،در ﺳﺎل  1906ﺁﺗﺶ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ایﺮان را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺁن ﺗﺎ
ﺳﺎل  1922ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺵﺪ .اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ایﺮان ﺳﺮﺁﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﻣﻠﯽ در ﺁﺳﻴﺎﺳﺖ .ﻟﻨﻴﻦ
ایﻦ اﻧﻘﻼب را ﻣﯽ ﺳﺘﺎیﺪ ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات روﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﺪان یﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و
ﺁن را از دایﺮﻩ ﺗﻨﮓ ﺑﻮرژواﺉﯽ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻣﻬﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدﻩ ای را در ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮﺵﻤﺎل
ایﺮان ﺑﺪان ﻣﯽ زﻧﺪ .اﻧﻘﻼب ایﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﻢ اﻧﮕﻠﻴﺲ و روس ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺵﺎهﺎن ﻗﺎﺟﺎر و درﺑﺎریﺎن و رو در روی ﺁن ﻗﺴﻤﺖ از روﺣﺎﻧﻴﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻧﮓ
اﻟﺤﺎد و ﮐﻔﺮ ﻣﯽ زدﻧﺪ ،ایﺴﺘﺎد و ﻣﮑﺮر ﭘﻴﺮوز ﺵﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ هﺪف هﺎی ﻧﻬﺎﺉﯽ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﻴﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻤﺎم ﺵﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ایﺮان ﮔﺮدیﺪ .اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺮدم ایﺮان دارای ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺰرگ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،روﺣﻴﻪ ﻓﺪاﮐﺎری و از ﺧﻮد ﮔﺬﺵﺘﮕﯽ و
ﺵﺎیﺴﺘﮕﯽ ﻓﻬﻢ و درک ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﺎهﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ایﺮان ﭘﺮورش دهﻨﺪ .اﻧﻘﻼب ﻡﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺁﻏﺎز ﻇﻬﻮر
اﻧﻘﻼب زﻳﺮ درﻓﺶ اﺡﺰاب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ هﺪف هﺎی ﻡﺸﺨﺺ و ﻡﻌﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ایﻦ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﻮد از  1906ﺗﺎ  1911ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ و
ﻣﺮاﺣﻞ دیﮕﺮ ﺁن ﺑﻪ اﺵﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺟﺮیﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و ﭘﺲ از ﺁن ﺗﺎ ﺳﺎل 1922
دوام یﺎﻓﺖ .اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در ﺳﺎل  1917ﻧﻴﺮو و ﺧﺼﻠﺖ و ﺟﻬﺖ ﺗﺎزﻩ ای ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ایﺮان داد .از دوران ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ایﺮان ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪ و ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ایﺮان ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺬاﺵﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻗﻴﺎم هﺎ و ﺟﻨﺒﺶ
هﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب "ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ" ذیﻼ اﺵﺎرﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:
ﻗﻴﺎم ﺟﻨﮕﻞ و اﻧﻘﻼب ﮔﻴﻼن
در ﺟﺮیﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ایﺮان را ﻧﻘﺾ و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را اﺵﻐﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ وﺳﻴﻌﯽ ﺿﺪ ﻧﻴﺮوهﺎی اﺵﻐﺎﻟﮕﺮ ﭘﺪیﺪ ﺁﻣﺪ .ﻟﺒﻪ ﺗﻴﺰایﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﻮای اﻧﮕﻠﻴﺲ
و روﺳﻴﻪ ﺗﺰاری ـ دو دﺵﻤﻦ دیﺮیﻦ ایﺮان و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻮد .ﻣﻴﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ،یﮑﯽ
از ﻣﺒﺎرزان دوران ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ در راس ﮔﺮوهﯽ از ﺁزادیﺨﻮاهﺎن در ﮔﻴﻼن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮای ﺗﺰاری
ﺑﺮﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺵﺮایﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ و یﺎ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ روز ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﻮرژوازی
ﺧﻮد ﮔﺎﻩ ﺑﺼﻮرت اﻧﻘﻼﺑﯽ ای دو ﺁﺗﺸﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺤﺎل ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ در ﺟﻨﮕﻞ و اﻃﺮاف
رﺵﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدیﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ از ﻗﻔﻘﺎزﺵﺪﻧﺪ و ارﺗﺶ ﺳﺮخ
ﺻﺤﻨﻪ ﻗﻔﻘﺎز را از ﻗﻮای ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﻴﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ ﭘﺎک ﮐﺮد ،ﻣﻴﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ و ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم ﮐﻪ از ﭘﻴﺮوزی هﺎی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺑﻪ رﺵﺖ وارد ﺵﺪ .در ایﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ ،ﺟﻨﮕﻠﯽ هﺎ ،اﺣﺴﺎن اﻟﻪ ﺧﺎن و ﺧﺎﻟﻮﻗﺮﺑﺎن ﮐﻪ
ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻗﺸﺮهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺵﺮﮐﺖ داﺵﺘﻨﺪ .در  22ژوﺉﻦ هﻤﻴﻦ ﺳﺎل اوﻟﻴﻦ
ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ایﺮان در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﺧﺮاج
اﻧﮕﻠﻴﺴﻬﺎ از ایﺮان ،واژﮔﻮن ﮐﺮدن رژیﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﻣﺼﺎدرﻩ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻼﻋﻮض
اﻣﻼک ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگ ،ﺗﺼﻮیﺐ و ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ایﺮان
وارث ﺳﻨﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ایﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای روﺵﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزﻩ ﻗﺪم ﮔﺬاﺵﺖ .دیﺮی ﻧﭙﺎﺉﻴﺪ ﮐﻪ هﻢ در رهﺒﺮی ﺣﺰب و هﻢ ﺑﻴﻦ
ﺣﺰب و ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﮐﻪ هﺪف هﺎیﺶ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻨﮓ ﺑﻮرژواﺉﯽ و داﻋﻴﻪ ﺵﺨﺼﯽ ﻣﺤﺪود
ﺑﻮد ،اﺧﺘﻼف ﺑﺮوز ﮐﺮد .ﻣﻴﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﺴﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪیﺪ ﺑﻪ ریﺎﺳﺖ اﺣﺴﺎن اﻟﻪ ﺧﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدیﺪ .ایﻦ اﻧﺸﻌﺎب و اﺧﺘﻼف
ﺿﺮﺑﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﻴﻼن زد .در ایﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮای دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺰدیﮏ ﻗﺰویﻦ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺁﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺁن هﺎ را ﺗﺎ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ ) ﭘﻬﻠﻮی( ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .دﻟﻴﺮی و ﺵﻬﺎﻣﺖ ﻣﺒﺎرزان ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و
ﮐﻤﮏ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻗﻔﻘﺎز ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪ .ﺵﻬﺮ رﺵﺖ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن
اﻓﺘﺎد .ﺣﻴﺪرﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ﺑﺪان ﺳﺎﻣﺎن ﺵﺘﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﮑﺎر ﺳﺎﻣﺎن دهﺪ .اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ریﺸﻪ دار از یﮏ
ﻃﺮف و ﺗﺤﺮیﮑﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮام و اﻧﮕﻠﻴﺲ هﺎ از ﻃﺮف دیﮕﺮ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮏ ﻋﺪﻩ ای از ﺳﺮان ﻧﺎﻣﺪار ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ را ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ دﻋﻮت و ﺁن هﺎ را
ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻩ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ایﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺮوزی ﻗﻮای دوﻟﺘﯽ ﻓﺮاهﻢ ﮔﺮدیﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﻴﻼن از ﭘﺎی درﺁﻣﺪ و دیﺮی ﻧﭙﺎﺉﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی ﻣﻴﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ
رﻓﺖ و ﺧﻮد او هﻨﮕﺎم ﻓﺮار ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدیﺪ )ﻧﻮاﻣﺒﺮ 1921م( ﺵﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﮔﻴﻼن ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ
را ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﮐﺮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ایﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺵﺮایﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻮیﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد
اداﻣﻪ داد.
ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻡﺠﻠﺲ دوم ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰاری ﺑﺎ اﻋﺰام ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﺗﺒﺮیﺰ اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ را در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﻮد .ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻓﺮم
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻮری اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺧﻮد اداﻣﻪ دهﻨﺪ .ﺑﺪیﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎل  1909ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ایﺮان را ﺗﺸﮑﻴﻞ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺘﺮﻗﯽ داﺵﺖ )ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻣﻼک ﺑﻴﻦ دهﻘﺎﻧﺎن ،ایﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ،ایﺠﺎد
ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ ،ﺗﻔﮑﻴﮏ دوﻟﺖ از ﻣﺬهﺐ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺟﺒﺎری .(....ایﻦ ﺣﺰب ﺗﻮاﻧﺴﺖ 28
ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺑﻪ دورﻩ دوم ﻣﺠﻠﺲ ﺵﻮرا ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و از ﺗﺮیﺒﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی ﻣﺮدم را اﻋﻼم
و ﻋﻠﻴﻪ دﺧﺎﻟﺖ هﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎی اﻧﮕﻠﻴﺲ و روس ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﺪ .در دوران
ﻓﺘﺮت ﺑﻴﻦ دورﻩ دوم و ﺳﻮم ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺳﺮﮐﻮب ایﻦ ﺣﺰب و ﺳﺎیﺮ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ایﻦ ﺣﺰب ﻧﺸﺪﻧﺪ .در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮم دﻣﻮﮐﺮات هﺎ31
ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻩ دیﮕﺮی از وﮐﻼ را ﺑﺎ ﺧﻮد هﻢ ﺁواز ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺮای اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ایﺮان را در اﺵﻐﺎل داﺵﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ورود ﻗﻮای ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﻪ ایﺮان ﺗﮑﺎن ﺗﺎزﻩ ای ﺑﻪ ﻣﺮدم داد و در هﺮ
ﮔﻮﺵﻪ ای از ﮐﺸﻮرﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺵﻤﺎل و ﺑﻴﻦ ایﻼت ﺟﻨﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺁﻏﺎز
ﮔﺮدیﺪ .ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات اﺑﺘﺪا ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ در ﻗﻢ و ﭘﺲ از ﺵﮑﺴﺖ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺗﺸﮑﻴﻞ داد
و ﺳﭙﺲ اﻋﻀﺎء و ﻃﺮﻓﺪاران ﺁن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ "ﻣﻬﺎﺟﺮت" ﺵﺪﻧﺪ .ﻃﻠﻴﻌﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﮐﻪ در ایﺮان
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺵﻮراهﺎی ﺳﺮﺑﺎزان روس در ﺵﻤﺎل ایﺮان ﭘﺪیﺪ ﮔﺮدیﺪ ،ﺗﮑﺎن ﺗﺎزﻩ ای ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ داد و ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﺒﺮیﺰ ﻧﻴﺮوی ﺗﺎزﻩ ای ﮔﺮﻓﺖ .در
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ وﻗﺎیﻊ ژوﺉﻴﻪ  1917در روﺳﻴﻪ ،هﻤﮑﺎری دﻣﻮﮐﺮات هﺎ ﺑﺎ ﺵﻮراهﺎی ﺳﺮﺑﺎزان روس
ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان روس ﺑﺎ ﺁزادیﺨﻮاهﺎن ﺗﺒﺮیﺰ و دﻣﮑﺮات هﺎ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﺰار

ﺵﻬﺪای راﻩ ﺁزادی ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻧﺪ و ﻧﻄﻖ هﺎی ﺁﺗﺸﻴﻨﯽ ایﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻃﻘﺎن یﮑﯽ ﺵﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﺳﺨﻦ راﻧﺪ .ﺵﻤﺎل ایﺮان ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ یﮑﺒﺎرﻩ از
زیﺮ ﻓﺸﺎراﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﻢ ﺁزاد ﺵﺪ و ﺵﻌﻠﻪ هﺎی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎزﻩ
ای ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮی از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻗﺮارداﺵﺖ ،درﺁورد .در ﺟﻨﻮب اﻧﮕﻠﻴﺲ هﺎ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﮐﻮﺵﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در ﻣﺮدم ﺑﮑﺎهﻨﺪ و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺁﺗﺶ اﻧﻘﻼب را در ﺵﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎیﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ایﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺳﺨﺘﯽ
ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻧﮕﻠﻴﺲ هﺎ ﺟﺮیﺎن یﺎﻓﺖ .ﺟﻤﻌﻴﺖ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ هﺪف ﺁن هﺎ اﺧﺮاج اﻧﮕﻠﻴﺲ هﺎ و
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻠﻴﺲ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ دوﻟﺖ ایﺮان و اﻟﻐﺎی ﻗﺮاردادهﺎی ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدیﺪ.
ﻗﻴﺎم ﺥﻴﺎﺑﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ارﺗﺶ روس از ایﺮان و اﺵﻐﺎل ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن از ﻃﺮف ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ هﺎ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺰیﻪ و
اﻟﺤﺎق ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ داﺵﺘﻨﺪ ،ﺵﺮایﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺎزﻩ ای ﺑﺮای دﻣﮑﺮات هﺎی ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن
و ﺁزادیﺨﻮاهﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد .ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ هﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺪﻩ ای از ﺳﺮان ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﺗﺒﻌﻴﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ارﺗﺶ ﺳﺮخ در ﻗﻔﻘﺎز ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﻗﻮای اﻧﮕﻠﻴﺲ از ﺑﺎﮐﻮ و ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﺟﻮان
ﺵﻮروی ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ هﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﺎک ایﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از
ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن ﮔﺮدیﺪ و ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺵﺮایﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ در ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن ﻓﺮاهﻢ ﺁورد .در ﺵﺐ
ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز ﺳﺎل  20) 1299ﻣﺎرس  (1920ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﺵﺮﮐﺖ ﺑﻴﺶ از  20هﺰار ﻧﻔﺮ
در ﺗﺒﺮیﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدیﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺵﻌﺎر "ﻣﺮدﻩ ﺑﺎد اﻧﮕﻠﻴﺲ" ﺧﻮاهﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ایﺮان از ﻧﻴﺮوهﺎی
اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎدﮔﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺗﺒﺮیﺰ ﺵﻬﺮ را ﺗﺨﻠﻴﻪ وﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺵﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮل رهﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داد .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺎر ﺵﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﻴﺎم ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی ﺣﺰب
دﻣﻮﮐﺮات ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دور ﻣﺎﻧﺪن از ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺰب و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺁن در ﻣﻨﺎﻃﻖ دیﮕﺮ
ایﺮان ،ﺑﻨﺎم "ﻓﺮﻗﻪ دﻣﻮﮐﺮات ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن" ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ .ﻗﻴﺎم در هﻔﺘﻢ ﺁوریﻞ
 1920ﻣﻴﻼدی ﺁﻏﺎزﺵﺪ و ﻃﯽ دو روز هﻤﻪ ادارات از ﺟﻤﻠﻪ ﺵﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻗﻴﺎﻣﻴﻮن اﻓﺘﺎد.
اﺑﺘﺪا هﻴﺌﺘﯽ ﺑﻨﺎم "هﻴﺌﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﮐﺎر ﻗﻴﺎم را ادارﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در  20ژوﺉﻦ  1920ایﻦ
هﻴﺌﺖ ﻣﻨﺤﻞ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذیﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدیﺪ:
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻤﻬﻮری ،ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر از ﻗﻴﺪ اﺳﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری در
ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن ،ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﺵﻮروی .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
دﺳﺖ ﺑﻪ یﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺻﻼﺣﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺵﺘﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﺗﺎﺳﻴﺲ ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁن زد و ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ هﺮ روز ﺑﺮای روﺵﻦ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻄﻖ هﺎﺉﯽ ﺁﺗﺸﻴﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی در ﻣﺮدم داﺵﺖ.
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﺗﻼش ﻧﻴﺎﻧﺪازد .ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ وﺛﻮق
اﻟﺪوﻟﻪ ﻋﺎﻗﺪ ﻗﺮارداد ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎیﮕﯽ  1919ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﻠﻴﺲ هﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺣﻴﻞ ﻣﺘﺸﺒﺚ ﺵﺪ ﺗﺎ ایﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺮاﻧﺪازد ،وﻟﯽ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻧﻴﺎﻓﺖ و ﺧﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻔﺮت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدیﺪ.
ﻣﺸﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺧﻮش ﻧﺎم ﺑﻮد ﺳﺮﮐﺎر ﺁﻣﺪ و ﻣﺨﺒﺮاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ را ﮐﻪ از دﻣﻮﮐﺮات هﺎی
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد و ﺁزاداﻧﻪ وارد ﺗﺒﺮیﺰﺵﺪ.
ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻴﺮوی ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻧﺸﺪﻩ ﻗﺰاق و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ژاﻧﺪارﻣﺮی ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ
را ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﮐﺮد و ایﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮﺵﻮر در  22ﺵﻬﺮیﻮرﻣﺎﻩ  1299ﺑﺪﺳﺖ ﻗﺰاﻗﺎن ﺵﻬﻴﺪ ﺵﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ و ﻗﻴﺎم ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن یﮑﯽ ازﺻﻔﺤﺎت درﺧﺸﺎن ﺗﺎریﺦ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
در ایﺮان و ﺑﺨﺼﻮص در ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن اﺳﺖ.

