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گذشت، رشد  آن می عمر  پوسيدگی جامعه فئودال ایران که صدها سال ازـانقالب مشروطيت 
روشنفکران با  شنائی گروهی ازآایران،  نسبی بورژوازی تجاری و خرده بورژوازی در

روسيه  های انگليسی و ی غربی، بيداد و غارتگری امپریاليستافکار و زندگی مردم اروپا
ایران  اوائل قرن بيستم در امپریاليستی را در مقدمات یک جنبش ضد فئودالی و ضد،یتزار

آشنائی عده  روسيه و 1905جنگ با ژاپن، انقالب  شکست روسيه تزاری در. کرد فراهم می
 فشاررفتند به افکار سوسيال دمکراسی،  یبه قفقاز م زحمتکشان ایران که برای کار ای از
های  طرف گروه و توسعه تبليغات ترقيخواهانه ازو روحانيان  فاسد قاجار گانه دربار دو

 ایران دست بدست می خارج طبع و در تجدد طلب بوسيله شب نامه ها و جرائدی که در
 که دامنه آن تا افروخت را  بر  آتش انقالب بورژوا دموکراتيک ایران1906سال   در،گشت
لنين . آسياست های ملی در جنبش انقالب مشروطيت ایران سرآغاز.  کشيده شد1922سال 

رساند و  ستاید، حزب سوسيال دموکرات روسيه با تمام قوا بدان یاری می این انقالب را می
 سرتا سرشمال کشد و مهر جنبش توده ای را در دایره تنگ بورژوائی بيرون می را از آن
مقابل استبداد  انقالب ایران در برابر امپریاليسم انگليس و روس، در. زند ان مین بدایرا

انقالب اجتماعی رنگ  روحانيان که بر ن قسمت ازی آدرباریان و رو در رو و شاهان قاجار
های نهائی خود نرسيد، اما  شد و گرچه به هدف پيروز ، ایستاد و مکررزدند الحاد و کفر می
انقالب مشروطيت . تمام شئون زندگی مردم ایران گردید حوالت بزرگی دربهرحال منشاء ت

خود گذشتگی و  از نشان داد که مردم ایران دارای ظرفيت بزرگ انقالبی، روحيه فداکاری و
ميان خود مجاهدان بزرگی مانند  شایستگی فهم و درک مقتضيات زمان هستند و می توانند از

 آغاز ظهورروطيت انقالب مش. ران پرورش دهند قهرمان جنبش مشروطيت ایستارخان
. بودهای مشخص و معلوم اجتماعی و طبقاتی  درفش احزاب سياسی با هدف  زيرانقالب

 طول کشيد و 1911  تا1906شود از  مرحله اول این انقالب که بنام مشروطيت خوانده می
 1922ن تا سال آ جریان جنگ جهانی اول و پس از شکال گوناگون درمراحل دیگر آن به ا

های  و خصلت و جهت تازه ای به جنبش  نيرو1917سال  در انقالب اکتبر. دوام یافت
و حزب ها نهضت کارگری ایران بيرون آمد  دوران این جنبش از. انقالبی ایران داد
 قيام ها و جنبش به ما با کمال اختصار. عرصه وجود و فعاليت گذاشت پا به کمونيست ایران

  :کنيم ذیال اشاره می" مشروطيت"نقالب  اهای بعد از
  

  قيام جنگل و انقالب گيالن 
ما را اشغال  طرفی ایران را نقض و کشور جریان جنگ جهانی اول که قوای متخاصم بی در

لبه تيزاین جنبش متوجه قوای انگليس . پدید آمد  جنبش وسيعی ضد نيروهای اشغالگر،کردند
کوچک خان، یکی  ميرزا. ن و انقالب مشروطيت بود دو دشمن دیرین ایراـو روسيه تزاری 

گيالن عليه قوای تزاری  آزادیخواهان در راس گروهی از مبارزان دوران مشروطيت در از
برپا خاست و سپس موازی با شرایط مساعد و یا نامساعد روز برحسب خصلت بورژوازی 

ينی در جنگل و اطراف خود گاه بصورت انقالبی ای دو آتشه و زمانی بحال تسليم و عقب نش
قفقازشدند و ارتش سرخ  به عقب نشينی از که انگليسها مجبور هنگامی. رشت مستقر گردید
 کرد، ميرزا کوچک خان با رجی و نيروهای ارتجاعی داخلی پاکقوای خا صحنه قفقاز را از
د، جنبش آمده بودن های انقالب اکتبر به پيروزی ها و توده های مردم که از کمک کمونيست



 که ها، احسان اله خان و خالوقربان ها، جنگلی کمونيستاین حکومت،  در. به رشت وارد شد
 ژوئن همين سال اولين 22 در. نماینده قشرهای گوناگون اجتماعی بودند، شرکت داشتند

بندر انزلی تشکيل و برنامه حزب را مبنی براخراج  کنگره حزب کمونيست ایران در
عوض  و فئودالی و مصادره و تقسيم بالگون کردن رژیم سلطنتیایران، واژ انگليسها از

حزب کمونيست ایران . امالک مالکان بزرگ، تصویب و کميته مرکزی خود را انتخاب کرد
های سوسيال دموکرات و کمونيست ایران بود که با  وارث سنن انقالبی حزب عدالت و گروه

هم بين  رهبری حزب و  نپائيد که هم دردیری. ميدان مبارزه قدم گذاشتبه برنامه ای روشن 
چهارچوب تنگ بورژوائی و داعيه شخصی محدود  هایش در حزب و کوچک خان که هدف

قب ميرزا کوچک خان، حکومت انقالبی را ترک کرد و به جنگل ع. کرد بود، اختالف بروز
  این انشعاب و اختالف.ریاست احسان اله خان تشکيل گردیدنشست و حکومت جدید به 

موقع قوای دولتی با کمک نيروهای نظامی  این در. جنبش انقالبی گيالن زدضربت سختی به 
 انگليس حمله بزرگی عليه نيروهای مسلح انقالبی که تا نزدیک قزوین پيش آمده بودند، آغاز

ت مبارزان کمونيست و دليری و شهام.  عقب نشاندند) پهلوی(ها را تا بندرانزلی  کردند و آن
ن ودیگر بدست انقالبي رشت بار شهر. ن قفقاز توانست مهاجمان را به عقب راندبيوکمک انقال

 یک اما اختالف ریشه دار از. سامان شتافت تا بکار سامان دهد حيدرعمواوغلی بدان. افتاد
آنجا رساند که  را به کار طرف دیگر ها از طرف و تحریکات حکومت قوام و انگليس

ها را   کمونيست را برای مذاکره به جنگل دعوت و آنسران نامدار کوچک عده ای از
. قتل رساند و به این ترتيب زمينه پيروزی قوای دولتی فراهم گردید کرده، به غافلگير

پای درآمد و دیری نپائيد که نيروی ميرزا کوچک خان به تحليل  حکومت انقالبی گيالن از
 شکست انقالب گيالن نيروهای ملی ) م1921نوامبر (رفت و خود او هنگام فرار نابود گردید

تنها حزب کمونيست ایران بود که تحت شرایط نامساعد نوین به فعاليت خود . را پراکنده کرد
  .ادامه داد

  مجلس دوم تا انقالب اکتبر جنبش انقالبی از
به تبریز انقالب  که معلوم است دخالت مستقيم حکومت تزاری با اعزام نيرو طوریبه 

آنچه باقی ماند قانون اساسی و فرم . آستانه پيروزی قطعی سرکوب نمود مشروطيت را در
این تغييرات صوری استفاده  حکومتی مشروطه بود، ولی نيروهای آگاه انقالب سعی کردند از

 حزب دموکرات ایران را تشکيل 1909سال  در بدین منظور. کرده به مبارزه خود ادامه دهند
رزی، ایجاد تقسيم امالک بين دهقانان، ایجاد بانک کشاو( دادند که برنامه ای مترقی داشت

 28این حزب توانست . )....مذهب، برقراری تعليمات اجباری  ازارتش ملی، تفکيک دولت
های مردم را اعالم  تریبون مجلس خواست  بفرستد و ازنماینده به دوره دوم مجلس شورا نفر

دوران  در.  انگليس و روس مبارزه کندهای های استعمارگرانه امپریاليست و عليه دخالت
منظورسرکوب این حزب و سایر نيروهای انقالبی ترت بين دوره دوم و سوم مجلس که به ف

 31ها مجلس سوم دموکرات در. سرکوب این حزب نشدندبه بوجود آورده بودند، موفق 
حمل چنين ت. کنند وکال را با خود هم آواز کرسی بدست آوردند و توانستند عده دیگری از

مجلس را تعطيل . اشغال داشتند ممکن نبود ها که عمال ایران را در مجلسی برای امپریاليست
 هر در ایران تکان تازه ای به مردم داد و بين المللی و ورود قوای متخاصم به جنگ. کردند

 های مسلحانه آغاز شمال و بين ایالت جنوب مقاومت کشورمخصوصا در گوشه ای از
کرمانشاه تشکيل داد  شکست در  و پس ازقم  دموکرات ابتدا حکومتی موقت درحزب. گردید
 ایران اکتبر که در طليعه انقالب. شدند" رتمهاج"س اعضاء و طرفداران آن مجبور به و سپ
 تکان تازه ای به ،شمال ایران پدید گردید صورت تشکيل شوراهای سربازان روس دربه 
 در. نيروی تازه ای گرفت تبریز خصوص درات به وهای انقالبی داد و حزب دموکرنير

ها با شوراهای سربازان روس  روسيه، همکاری دموکرات  در1917آستانه وقایع ژوئيه 
 مزار ها ميتينگ مشترکی بر و دمکرات بدانجا رسيد که سربازان روس با آزادیخواهان تبریز



شيخ  یجمله ناطقان یک از. شهدای راه آزادی تشکيل دادند و نطق های آتشينی ایراد کردند
 یکباره از اکتبر شمال ایران با انقالب.  راند بود که بنام حزب دموکرات سخنمحمد خيابانی

جنبش تازه  این منطقه را به سرتاسر زیر فشارامپریاليسم آزاد شد و شعله های انقالب اکتبر
ها با   انگليسدر جنوب. جنبش مشروطيت قرارداشت، درآورد تری از سطح عالی ای که در

مردم بکاهند و نفوذ خود را مستحکم کنند  در  تاثير انقالب اکتبر ازتمام قوا کوشش کردند که
سختی  ایران مقاومت با سر سرتاسر شمال خاموش نمایند، اما در و سپس آتش انقالب را در

ها و ها اخراج انگليس  جمعيت های گوناگون که هدف آن. تمام عليه انگليس ها جریان یافت
  .تسليم پليس جنوب به دولت ایران و الغای قراردادهای تحميلی بود، تشکيل گردید

  
  قيام خيابانی

طرف عثمانی ها که قصد تجزیه و  ایران و اشغال آذربایجان از فراخواندن ارتش روس از
های آذربایجان   شرایط نامساعد تازه ای برای دمکرات،الحاق این منطقه را به ترکيه داشتند

سران جنبش را توقيف و تبعيد  ها خيابانی و عده ای از عثمانی.  آزادیخواهان بوجود آوردو
دولت جوان  و فشار باکو قفقاز، عقب نشينی قوای انگليس از پيشرفت ارتش سرخ در. کردند

به بيرون رفتن نيروی عثمانی از  ها برای تخليه خاک ایران منجر شوروی به عثمانی
در شب . آذربایجان فراهم آورد شرایط مساعد برای جنبش در دیگر ارذربایجان گردید و بآ

 نفر  هزار20 يمی با شرکت بيش از ميتينگ عظ)1920 مارس 20( 1299سال  عيد نوروز
نيروهای  خواهان تخليه ایران از" مرده باد انگليس" شعار در تبریز تشکيل گردید که با

ا تخليه وعقب نشينی کرد، ولی شهربانی مانند ر پادگان انگليسی تبریز شهر. انگليسی بودند
رهبری حزب شهربانی قيام تحت  نتيجه فشار. داد قرار معمول رهبران جنبش را تحت فشار

 حزب و نابسامانی آن در مناطق دیگر مرکز ماندن از علت دوردموکرات آذربایجان که به 
هفتم آوریل  قيام در. ع پيوستناميده شده بود، بوقو" فرقه دموکرات آذربایجان"ایران، بنام 

. جمله شهربانی بدست قياميون افتاد ازروز همه ادارات  طی دو  ميالدی آغازشد و1920
 این 1920 ژوئن 20 کرد، اما در کار قيام را اداره می" هيئت اجتماعی"هيئتی بنام ابتدا 

  :برنامه ذیل تشکيل گردید باحکومت ملی هيئت منحل و 
   

 قيد اسارت خارجی، خود مختاری در از برقراری جمهوری، نجات کشوربرانداختن سلطنت، 
حکومت ملی بالفاصله .  شورویآذربایجان، برقراری روابط سياسی و بازرگانی با کشور

مينه امور بهداشتی و فرهنگی و تاسيس ارتش ملی و ز یک سلسله اصالحات دردست به 
هائی آتشين  کار عمومی به نطقروز برای روشن کردن اف ی آن زد و خيابانی هرنظام
  . مردم داشت لحاظ فکری در ثير بزرگی ازت که تاپرداخ

کابينه وثوق . تالش نياندازد توانست حکومت مرکزی را به های حکومت ملی نمی پيشرفت
 شد تا این ثبشها به انواع حيل مت  با کمک انگليس1919الدوله عاقد قرارداد تحت الحمایگی 

. ، ولی توفيق نيافت و خود در نتيجه نفرت عمومی مردم ساقط گردیدحکومت را براندازد
های  دموکرات آمد و مخبرالسلطنه را که از مشيرالدوله که تا حدی خوش نام بود سرکار

. خيابانی به او اعتماد کرد و آزادانه وارد تبریزشد. سابق بود به استانداری آذربایجان فرستاد
يروی خلع سالح نشده قزاق و خيانت فرمانده ژاندارمری خيابانی ن مخبر السلطنه با استفاده از

.  بدست قزاقان شهيد شد1299 شهریورماه 22 در را غافلگير کرد و این انقالبی پرشور
آذربایجان یکی ازصفحات درخشان تاریخ حرکت انقالبی  جنبش و قيام معروف به خيابانی در

  .ایران و بخصوص در آذربایجان است در
 
  
  


