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کار اين بخش آخر از گاه شمار جنبش های انقالبی ايران از آستانه و صدر اسالم تا پايان 
 و سپس قيام 57های سلطنت محمدرضا شاه، انقالب  سال. رضاشاه و فرار او از ايران است
المی فصول ديگری اند که در اين های نيمه دوم جمهوری اس ها و جنبش های اجتماعی سال

مده و نويسنده و نويسندگان آن امان نيافتند تا بنويسند و يا حق حيات نيافتند تا ا نيرگاه شما
آنچه تاکنون منتشر کرديم، سند تحقيقی بسيار ارزنده ای بود و هست که در . ببينند و بنويسند

بزرگ تاريخ و ادبيات ايران  توسط حزب توده ايران منتشر شد و بی شک محقق 1349سال 
ما توصيه می کنيم اين گاه . در نگارش و تدوين آن نقش اصلی را داشته است" احسان طبری"

شمار را با دقت کامل، نه يکبار و بارها بخوانيد و در تکثير و انتشار آن در داخل کشور 
 - يفات مذهبینبايد اجازه داد تاريخ واقعی ايران زير انبوهی خرافات و تحر. همت کنيد

 .اين گاه نامه، کارنامه افتخار يک ملت است. حکومتی دفن شود
  

  قيام خداوردی
دهقانان . گرفت بررا در های وسيع دهقانی شمال و شرق خراسان جنبش انقالب اکتبر پس از

خوانين زعفرانلو  رهبری خداوردی نام که قبال چوپان يکی ازکرد ساکن شمال خراسان به 
روان که يش شهر قيام از. تاثير کرد نواحی ديگر خراسان نيز اين جنبش در. دبود، قيام کردن

 قوام السلطنه استاندار. برگرفت کرد و نواحی قوچان و باجگيران را در آن بود تجاوز مرکز
  .) م1920اوت  (سران ايالت کرد و بلوچ اين جنبش را سرکوب کردند خراسان با عده ای از

  
  ام کلنلقي

لحاظ  برجسته ژاندارمری بود که از رسحزب دموکرات، اف ی خان پسيان عضوکلنل محمد تق
حکومت  ايدئولوژی دارای افکار انقالبی خرده بورژوائی، مخالف حکومت اشراف، طرفدار

 سيدضياء 1299کودتای حوت . ها بود سياست خارجی مخالف نفوذ انگليس دموکراتيک و در
 را لغو و اشراف و اعيان و 1919ظاهرا قرارداد الدين و پيدايش رضا خان سردار سپه که 

مدن قوام سرکارآ کرد، اما با ها را زندانی کردند، ابتدا کلنل را اميدوار عده ای از فئودال
. قيام واداشتبه او را  س مبدل شد وأي شناخت اين اميد به خوبی میالسلطنه که کلنل او را به 

 حيطه اقتدار آزاديخواهان، منطقه خراسان را از ازياری عده ای  کلنل با قوای مسلح خود و با
. تشکيل داد" کميته ملی" نمايندگان طبقات مختلف بنام حکومت مرکزی رهاند، کميته ای از

قوام . اقدامات اساسی نزد شعاراصالحات ارضی به روستا رفت، ولی دست به اين کميته با
ها را عليه کلنل  ستانه داشت، آنهای محلی روابط دو فئودال السلطنه که با سران عشاير

 و بی پروا بود در کلنل که مردی دلير. طرف برافروخت هر تحريک کرد و آتش فتنه را از
سپس قوای دولتی که . نبردی نابرابرشرکت کرد و کشته شد و خوردی با اکراد شخصا در زد

  .رديداين طريق قيام سرکوب گرد شدند و به مدتها منتظر فرصت بودند به مشهد وا
جانبداری جدی حکومت  انقالب اکتبر  پس از،ها اميدواربود کلنل که زمانی به کمک آلمان

نقطق هايش نسبت به اين  خود در دوستانه ای از جوان شوروی گرديد و احساسات بسيار
  .حکومت نشان داد

  
  
  



  قيام لهاک خان باوند
 مسلحانه قيام  ) ساالر جنگ(  پادگان بجنورد تحت فرماندهی ستوان لهاک باوند1926سال  در
پشتيبان اين قيام توده های دهقانی بودند که خاطره جنبش دهقانی خراسان و مبارزه . نمود

مهمترين شعار اين قيام مصادره و تقسيم بالعوض امالک بين . ياد داشتند را به خاوردی کرد
به شهرها، برقراری نفع پيشه وران و کس ها به ماليات شعارهای ديگر تغيير. دهقانان بود

طرف  اين قيام از. ها بود ماليات بر عايدات، استقرار حکومت جمهوری و قطع نفوذ انگليس
   فرو1926 ژوئيه 18انداختند، در  ها که هواپيماهای خود را بکار کمک انگليس دولت با

  .نشانده شد و لهاک خان به اتحاد شوروی پناه برد
  

  قيام الهوتی
به ترکيه " مهاجرت" دوره های با سابقه ای بود که در وتی از دموکرات اله) سرگرد(ماژور 

ژاندارمری  گشت، مورد عفو واقع و دران جنگ و خاتمه جنبش خيابانی بازپاي رفت و پس از
مقام انحالل   در) سردارسپه(خان رضااين موقع  در. با درجه سرگردی پذيرفته شد تبريز
اين اقدام را . ايجاد ارتش متحد الشکل برآمد منظورق به ارمری و الحاق آن به نيروی قزاژاند

. دانستند بيشتر افسران ژاندارمری دنباله سياست انگلستان برای قبضه کردن ارتش ايران می
مقابل مجلس و دولت ناقض قانون   در،جنگ را اين رفتار مستبدانه رضا خان وزير عالوه بر
 ها الهوتی در جمله آن فسران ژاندارمری و ازا از رو چند نفر ين ااز. شمردند اساسی می
حقوقشان نرسيده بود،   نقشه قيامی را بدست افراد ژاندارمری که مدتها1300ماه حوت 

قتل خيابانی مترصد فرصت  اين افسران ابتدا با افراد فرقه دموکرات که پس از. کشيدند
قسمت مهمی از شهر  آميزيک حمله موفقيت  ها را جلب و در بودند، تماس گرفته موافقت آن

ها را  تمام شهرستانها پيروزی و قيام خود را اطالع دادند و آن کردند و به را تسخير تبريز
و  خارج شهر ت دراردوی دول. ماری خود مطلع نمودندنيات ضد استبدادی و ضد استع از

سرانجام جنگ سختی بين طرفين . پرداخت کرد و به حمله نمی محالت مقاومت می بعضی از
درگرفت و بعلت آمادگی افراد ژاندارم نيروی دولتی پيروزشد و الهوتی به اتحاد شوروی 

  .پناهنده و قيام سرکوب گرديد
  

  قيام پادگان سلماس
ها حقوقشان پرداخت نشده بود در شهر سلماس   ميالدی سربازانی که مدت1926سال  در
خوی را  رهبری انتخاب و شهر ميان خود به کردند، عده ای را از قيام )کنونی شاهپور(

 تقاضای حقوق تجاوز ها پيوست و هدف قيام از پادگان خوی بدان قسمتی از. تصرف کردند
 اعزام نيروی بزرگی از دولت پس از. کرد و شعارهای دهقانی موضوع اصلی قرار گرفت

  .را اعدام کرد رهبران آنهای اطراف اين قيام را سرکوب و  و پادگان تبريز
های وسيع خلقی بسته شد و حکومت ديکتاتوری  های مسلح و جنبش بدين ترتيب دفترقيام

طور نيم علنی و سپس مخفی به فعاليت خود ابتدا به تنها جنبشی که . رضا شاه مستقر گرديد
خود  شکست انقالب گيالن مرکز حزب کمونيست پس از. ادامه داد حزب کمونيست ايران بود

واليات دست زد و تا استقرار سلطنت  تاسيس شعب خود دررا به تهران منتقل کرد و به 
علنی و مخفی پرداخت، اتحاديه های  مختصر آزادی استفاده کرده به تلفيق کار پهلوی از

. درون حزب اجتماعيون دست به فعاليت سياسی زد صنفی و کارگری بوجود آورد و در
گرديد که نقش تبليغاتی  رهبری حزب منتشرحزب و اتحاديه های به ئی وابسته به روزنامه ها

 ) کمينترن(همان آغازعضو انترناسيونال سوم  حزب کمونيست ايران از. موثری ايفا کردند
سپه که مدتی تا  اين بين سردار های اين سازمان بهره مند شد، ولی در گرديد و از کمک
 آن نيرو را نداشت که در نگريست و هنوز میهای دموکراتيک  جنبش به حدی بديده اغماض



رسيدن به مقام سلطنت حمله خود را  ساير جبهه ها و پيروزی در تمام جبهه ها بجنگد، پس از
مشهد به اتحاديه های  و اصفهان، تبريز در جنوب، در. عليه نهضت کارگری ايران آغازکرد

سران حزب کمونيست و اتحاديه  عده ای از. ها را متالشی کردند گری هجوم بردند و آنرکا
ستوری رضا شاه عليه جنبش مجلس د  از1310کذائی " قانون"ها توقيف گرديدند و سپس 

  .تصويب رسيدکارگری به 
  

  سه نفر پنجاه و
هرگونه اجتماع ولو بعنوان مذهبی  حکومت ديکتاتوری رضا شاه با سيستم پليسی خود از

. چک بود با زندان و اعدام سرکوب کردکو قدر هر جنبش را ولو هر جلوگيری نمود و
نيروهای فعال حزب  قسمت مهمی از. شد دشوار شرايط فعاليت برای حزب کمونيست بسيار

موقع  اين در. الزم بود قوای تازه و متدهای نوی برای ادامه کار. افتادند کار ها از زندان در
 از  و با همکاری چند نفرايران آمدند ياران او به ديگراز است که دکترارانی و چند نفر

بدين ترتيب فعاليت تبليغاتی و تربيت . اعضای با سابقه حزب کمونيست دست به فعاليت زدند
 عالی جنبش دانشجوئی که چند بار دانشسرای دانشکده ها و در. گرديد کادرهای جوان آغاز

 ری میجنبش کارگ. رهبری کانون جديد حزب کمونيست، بوجود آمددست به اعتصاب زد به 
 پليس اين 1316سال  نتيجه بعضی اشتباهات سازمانی در رفت رونق تازه ای بگيرد که در

  . سازمان نو بنياد را کشف کرد
ها ارتباط و آشنائی داشتند توقيف و محکوم  که با آن کسانی ارانی و ياران او وعده ای از

اران او تا ورود ارتش سرخ  بقيه يپای درآمد و زندان از بدست پليس در ارانی دکتر. گرديدند
حبس  قصر قاجار در های مناطق بد آب و هوای جنوب و زندان ايران و فرار رضاشاه دربه 

 نقش قابل 1320سال  جريان تشکيل حزب توده ايران در ها در آن ماندند و عده ای از
  .توجهی ايفاء کردند

  
  نتيجه گيری

های مردم ايران در جريان تاريخ  و قيامها  جنبش فشرده ای که از ناقص و بسيار تصوير از
  ايرانريافت که مردم سرزمين ما خوبی د توان به ساله آن داده شد، می و پانصد هزار دو

 پای و استبداد و غارتگران و ستمگران خارجی و داخلی از نبرد عليه استعمار هيچگاه از
قدرت به قه و يا شخصی اينکه چه طب از ها قطع نظر تمام نبردنيروی واقعی در. ننشستند

 زندگی اساسی بازی می توده ها نقش اساسی را در. رسيده، همواره توده های مردم بوده اند
. چيزانقالب اجتماعی غيرقابل تصوراست هر ها جامعه و قبل از کنند و بدون فعاليت آن

توده  حزب سياسی که از هر. قدرت اصلی محرکه انقالب هميشه توده ها بوده و خواهند بود
 بسته ای می دست داد تبديل به فرقه محدود و در ها از های مردم بريد و رابطه خود را با آن
هد که تنها راه د  نشان می وضوحتجربه تاريخ بطور. شود که وجود و عدمش يکی است

اين راهی است .  کردن، متشکل کردن و به نبرد کشيدن توده هاستپيروزی انقالب، آگاه
تجربه تاريخ درس  اين راه را بايد پيمود و از. و پرپيچ و خم دشوار ارپيمودنی ولی بسي

  .گرفت
  
 


