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كتاب حاضر كه از مجموع نُه مقاله تشكيل شده، حاصل همايشى است كه در 
سال 1998 در «مركز خاورميانه»ى كالج سنت آنتونى دانشگاه اكسفورد برگزار 
شده است. عنوان مقاله يا فصل اول، «جنگ جهانى، رقابت قدرت هاى بزرگ 
و پيدايش جامعه ى سياسى در ايران» است كه توسط تورج اتابكى نوشته شده 
ــت. در اين مقاله ابتدا به ضعف حكومت مركزى ايران و مداخله ى روس و  اس
انگليس و عثمانى و آلمان در ايران و اعالم بى طرفى كابينه ى مستوفى الممالك 
پرداخته شده است. با تهديد پايتخت توسط روس ها دموكرات هاى مجلس سوم 
راهى قم و كاشان و در نهايت كرمانشاه شدند و در آن جا «حكومت موقت ايران» 
را تشكيل دادند. در اين دوره ى نسبتا پر هرج ومرج، جامعه ى سياسى ايران شكل 
ــى در ايران معاصر به نهضت مشروطه برمى گردد.  گرفت. اين جامعه ى سياس
انقالبى كه در آن مشروطه خواهان، خواهان حكومت متمركز بر اساس قانون و 
نظم بودند. مداخله ى خشونت آميز محمدعلى شاه عليه انقالب مشروطه، به اين 
نهضِت درازمدت پويايى بيش ترى بخشيد. حس ميهن پرستى دولتى و ارضى 
نيز در گفتمان سياسى مشهود بود و به نوسازى كشور در زمينه هاى اقتصادى 
ــاله ى حكومت رضاشاه (1300- ــد. در دوره ى بيست س و آموزش توجه مى ش
1320ش) به خواسته هاى روشنفكران جامه ى عمل پوشانده شد و دولت متمركز 
متجدد، با تمركز قدرت سياسى، نيروى محرك الزم را براى روشنفكران جهت 

دستيابى به آمالشان فراهم مى آورد.
مقاله ى دوم كتاب نوشته ى منصوره اتحاديه است و به «حكومت موقت ايران» 
اختصاص يافته است. با آغاز جنگ جهانى اول در اوت 1914م. عثمانى، آلمان، 
ــران مورد اعتنا قرار  ــران نفوذ كردند. اعالم بى طرفى اي ــس در اي روس و انگلي
نگرفت و كابينه ها يكى پس از ديگرى با شكست مواجه شدند. مستوفى الممالك 
ــس و آلمان را در پيش  ــت دوگانه ى همكارى با انگلي در كابينه ى خود سياس
ــروى روس ها به سمت تهران، عده اى از  گرفت كه موفقيت نيافت. با آغاز پيش
وكالى مجلس، تهران را به مقصد قم ترك كردند و در آن جا «كميته ى دفاع 
ملى» را با رياست سليمان ميرزا تشكيل دادند. پس از مدتى رهبرى مهاجرين به 
نظام السلطنه واگذار شد. مهاجرين نيز كه به اصفهان رفته بودند، به اجبار عازم 
ــاه شدند، در كرمانشاه حكومت موقت تشكيل دادند و پس از شكست  كرمانش
ايرانى ها از روس ها در كنگاور در مارس 1916/اسفند 1294، رهسپار قصرشيرين 
شدند. عدم حمايت آلمان ها از نظام السلطنه باعث برقرارى رابطه با عثمانى شد. 
با نزديك شدن روس ها به قصرشيرين، مهاجرين به عراق رفتند و در آن جا بر سر 
چند معاهده بين ايرانيان و عثمانيان و آلمان ها مذاكره صورت گرفت كه نتيجه ى 
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آن، اولويت يافتن عثمانى ها و آلمان ها بود. 
ــده ى قواى عثمانى،  ــرداد 1295 على احسـان بيگ، فرمان ــن 1916/ خ در ژوئ
كرمانشاه و همدان را از دست قواى روس خارج ساخت و مهاجرين توانستند به 
كرمانشاه بازگردند. پس از مدتى حكومت موقت تصميم گرفت به سمت تهران 
ــروى كند ولى اين امر به علت عدم پيشروى عثمانى ها از همدان، ممكن  پيش
ــكيل مى داد و به پيگيرى  ــد. در اين مدت، حكومت موقت جلساتى را تش نش
ــى را انجام مى داد و  ــع همه ى وظايف يك دولت مل ــور مى پرداخت. در واق ام
ــوم را اعمال مى كرد و در زمينه ى  داخلى نيز، كابينه،  قوانين مصوب مجلس س
ــور را داشت. حكومت موقت يك پيروزى ديگر نيز به  حكم دولت رسمى كش
ــت آورد و آن الغاى يك جانبه ى كاپيتوالسيون بود كه امتياز ويژه اى براى  دس
بيگانگان در محاكمات قائل مى شد. دشوارترين مسأله ى داخلى حكومت موقت، 
ــكالت مالى بود. ناتوانى در گردآورى ماليات، نداشتن بودجه ى مشخص و  مش

توقف بازرگانى خارجى نيز از ديگر مشكالت بود. 
حكومت موقت به عثمانى ها با بدگمانى مى نگريست. اما عثمانى ها، در مقايسه 
ــتند. روابط بين  ــار آلمان، رابطه ى بهترى با ايرانيان داش ــا نادولنى، وزيرمخت ب
نظام السلطنه و نادولنى با بى اعتمادى همراه بود. نظام السلطنه خواستار تضمين 
حمايت آلمان از وى بود ولى آن ها مايل به دادن چنين تضمينى نبودند. در پايان 
ــنده به علل شكست حكومت موقت، مثل نبود هدف روشن و دور  مقاله، نويس

بودن مهاجرين از تهران پرداخته است.
فصل سوم نيز با عنوان «پيش به سوى شرق: فعاليت تشكيالت سرى عثمانى 
در ايران»، به قلم تورج اتابكى است. چند ماه پس از آغاز جنگ، عثمانى در كنار 
ــد و سعى كرد از عامل جهاد، براى متحد كردن مسلمانان  آلمان وارد جنگ ش
عليه روس و انگليس بهره ببرد و عالوه بر آن، عامل پان تركى نيز مد نظر قرار 
گرفت. آلمان ها پان اسالميسم را به پان تركيسم و پان عثمانيسم ترجيح مى دادند 
ــوى پان تركيسم نمايان شد،  و هنگامى كه بعد از مدتى، چرخش عثمانى به س
آشكارا در برابر آن ايستادند. عدم اجماع در سطح رهبران عثمانى، مثل اختالف 
بين طلعت  پاشا، وزير داخله ى عثمانى و انور پاشا، صاحب اختيار كل تشكيالت 
نظامى باعث شد اين طرح به خوبى پيش نرود. انور پاشا در سال 1914 سازمان 
مخفى «تشكيالت مخصوصه» را گسترش داد كه هدف آن در ابتدا رويارويى 
با جدايى خواهان داخلى و مهاجمان اروپايى بود و بعدها به تبليغات پان اسالمى و 
پان تركى گسترده اى دست يازيد. (ص47) از اهداف ديگر اين تشكيالت، مقابله 
ــازمان هاى مشابه زير نظر جمال پاشـا و طلعت پاشا بود تا به اين  با تالش س
طريق موقعيت قدرتمند انور پاشا را حفظ نمايد. «تشكيالت مخصوصه» براى 
اتحاد تركان مسلمان قفقاز و تركستان روس و حتى آذرى هاى ايران «جمعيت 
ــت  اختالل قفقاز» (كميته ى انقالبى قفقاز) را پايه گذارد. عثمانى پس از شكس
ــم،  ــال 1915 براى بهره بردارى بيش تر از پان اسالميس در مقابل روس ها در س
ــيعه ى كربال و نجف روى آورد و از آن ها فتواى جهاد با متفقين را  به مراجع ش
گرفت، اما اين فتوا در ايران با استقبال مواجه نشد. شكست عثمانى باعث شد 
آن ها مقر «تشكيالت مخصوصه» را به تهران منتقل كنند. سپس عمر فوزى، 
ــالم» را تأسيس كرد و آن را به «جمعيت  ــر اجرائيات آن، حزب «اتحاد اس افس

دفاع اسالم» تغيير نام داد.
ــرار كرد و در نوامبر  ــكيالت مخصوصه» با ميرزا كوچك خان تماس برق «تش
ــتاد تا  ــفارت عثمانى در تهران فرس 1915 كوچك خان مخفيانه هيأتى را به س
مهمات و اسلحه بگيرد. انور پاشا سيصد قبضه تفنگ براى جنگلى ها فرستاد و 

يك سال بعد نيز على احسان بيگ، فرمانده لشكر سيزدهم كمى مهمات براى 
كوچك خان فرستاد. مدتى بعد نيز جنگلى ها به تقاضاى مالى على مرتضى بيگ، 
نماينده تشكيالت مخصوصه براى تخريب هدف هاى نظامى روس و پل هاى 

سوق الجيشى در قفقاز، پاسخ مثبت دادند.
هرات دومين شهر مهم تشكيالت به شمار مى رفت. در آن جا كاظم بيك عثمانى 
به ايجاد شبكه ى جاسوسى و تبليغات پان اسالمى در منطقه پرداخت. در سال 
ــبكه اى پديد آورد و حزب  ــت در آذربايجان ايران ش ــكيالت توانس 1918 تش
ــالم» داير كند، ولى كوشش ها براى جلب  پان تركى كوچكى به نام «اتحاد اس
احزاب مجاهدين و دموكرات به نتيجه نرسيد و قبوالندن پان تركيسم با شكست 
ــكيالت  ــد و پس از عقد عهدنامه ى ترك مخاصمه با متفقين، «تش روبه رو ش
مخصوصه» به فرمان سلطان محمد ششم رسما برچيده شد. تشكيالت سرى 
ــت و گرفتار رقابت ها و كشمكش هاى  ــت واحد منسجمى نداش عثمانى سياس
جناح هاى مختلف حكومت عثمانى بود و نيز از تأمين نيازهاى تداركانى مأمورانى 

كه به نقاط مختلف گسيل مى كرد، عاجز بود.
فصل چهارم «ملى گرايى ايران و ژاندارمرى دولتى»، نوشته ى استفانى كرانين 
ــال  ــت. ژاندارمرى دولتى را مجلس دوم در س به بحث ژاندارمرى پرداخته اس
ــت حكومت قاجار، نوسازى  1289/1910 پى افكند. در اين دوره در پى شكس
ــرلوحه ى برنامه ى عمومى شركت كنندگان انقالب مشروطه قرار  ارتش در س
ــيدن در مجلس دوم، براى پيشبرد برنامه ى  گرفت. دموكرات ها با به قدرت رس
نوسازى دولت به سازمان ژاندارمرى پرداختند. سرفرماندهى ژاندارمرى دولتى را 
ــوئدى به رياست سرهنگ يالمارسن تشكيل داد. به اين  يك هيأت نظامى س
ــور  ترتيب ژاندارمرى زير نظر وزارت داخله و با هدف حفظ امنيت راه هاى كش
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تأسيس شد. كادر افسرى و سربازان عادى آن را نيز در ابتدا افسران و سربازان 
ژاندارمرى خزانه ى مورگان شوستر تشكيل مى دادند. در طول دو سال بعد اين 
نيرو جايگاه خود را مستحكم كرد و شعاع نفوذش از تهران فراتر رفت. از دشمنان 
بى امان اين نيرو، قوام الملك، نايب االياله ى فارس بود. پشتيبانى مالى و سياسى 
ــى ها در ابتدا باعث شد اين نيرو بيش تر به جنوب ايران توجه كند و به  انگليس
دليل مخالفت روس ها، تا انقالب روسيه نتوانست در شمال ايران مستقر شود. 
افراد آن از چهار منبع فراهم آمدند: اول از همه افسرانى بودند كه از ژاندارمرى 
خزانه آمدند و دوم افسرانى مانند ياورها (سرگردها)، سوم افرادى كه به مدارس 

نظامى اروپا و عثمانى رفتند و چهارم فارغ التحصيالن مدارس خود ژاندارمرى. 
با شروع جنگ جهانى اول دولت سوئد از افسران سوئدى خواست به كشورشان 
بازگردند و اين امر به ساختار فرماندهى آسيب رساند. سياسى شدن كادر افسران 
ــه آن ها عقايد خود را  ــد ك ــى و همكارى با دموكرات ها و مليون باعث ش ايران
ــنت  ــربازان نيز در پيروى از س ــران ايرانى، س ترويج كنند و عالوه بر كادر افس
سياسى اسالف خود (ميهن پرستى) مى كوشيدند. (ص66) افسران سوئدى كه 
خود طرفدار آلمان بودند و با آمال و منافع ايرانيان و نهضت مشروطه نيز همراهى 
ــت متفقين قرار دهند و يا  ــتند، در انتخاب اين امر كه خود را بازيچه ى دس داش
با پشتيبانى ملت ايران در آزادى و استقالل ايران بكوشند، راه دوم را برگزيدند. 

(ص68)
در ماه اوت بين نيروهاى انگليسى و ژاندارم ها در بوشهر زد و خورد مسلحانه رخ 
داد و باعث شد انگليسى ها سالح هاى آن ها را مصادره كردند. وقتى در 7 نوامبر 
15/1915آبان 1294 روس ها روانه ى تهران شدند و مجلسى ها و برخى ملتى ها 
ــازماندهى مهاجرت  تصميم به مهاجرت گرفتند، ژاندارمرى نقش مهمى در س
ــيارى  ــاه از مهاجرت را دريافت كردند بس ايفا كرد. هنگامى كه خبر انصراف ش
ــان ادامه دادند. در  ــتند و برخى نيز با مهاجران به راهش از آنها به تهران برگش
شيراز ژاندارمرى كودتا كرد و قدرت را به دست گرفت. در ساير نقاط در غرب و 
شهرهاى مختلف جنوب نيز ژاندارم ها سر به شورش برداشتند. در غرب نيروهاى 
ــتند از عهده ى قشون روس برآيند و به كرمانشاه پناه بردند.  ژاندارمرى نتوانس
ــا روس ها درآويختند تا فرصت تخليه ى  ــتون يك بار ديگر ب ژاندارم ها در بيس
كرمانشاه فراهم آمد. تالش افسران آلمانى براى واداشتن افسران ژاندارمرى به 
ــان باعث ايستادگى اينان شد و از اين رو تعدادى از افسران  فرمانبردارى از ايش
ژاندارمرى تبعيد و برخى نيز بركنار شدند. با حمله ى انگليسى ها در 1295/1917 

ژاندارم ها گرفتار آشفتگى سياسى و سازمانى شدند.
ــت آن جا را از دست نيروهاى ژاندارمرى خارج كند  ــيراز قوام الملك توانس در ش
ــر وى نايب االياله ى جديد شد. در سال 1916 سر  و بالفاصله ابراهيم خان، پس

پرسـى سـايكس «تفنگداران جنوب ايران» (پليس جنوب) را بنيان گذاشت و 
ژاندارمرى فارس را ضميمه ى اين نيرو قرار داد.1 فوج ديگر ژاندارمى در تهران 
مانده بود و بيش تر توجه ها به اين بازمانده معطوف بود. كابينه ها عالقه مند به 
حفظ ژاندارمرى بودند. در دو سال بعد ژاندارمرى رشد كرد و در شمال ايران نيز 
مثل تبريز و مشهد فوج هايى به وجود آورد. اين نيرو در كنار ديويزيون قزاق در 
مبارزه با جنگلى ها و بلشويك ها و شورش اسماعيل آقا سيمكو و نيز محافظت از 
راه ها مشاركت كرد و در طرح هاى بازسازى كه در قرارداد 1919 گنجانده شده 
ــفند 1299 سهم محورى داشت. سران اين نيرو با قرارداد  بود و نيز كودتاى اس
1919 نيز كشمكش پيدا كردند چرا كه طبق آن قرارداد، قشون متحدالشكلى 
ــى تشكيل مى شد و اين موضوع باعث مخالفت  به فرماندهى افسران انگليس
ژاندارمرى با اين قرارداد شد. در طى سال هاى جنگ نيز كشاكش ژاندارمرى با 
بريگاد قزاق ادامه يافت اما با انقالب روسيه موقتا اين مورد از بين رفت. نقش 
ژاندارمرى در كودتاى 1299 موجب شد سلطان سيار و ياور كيهان، دو افسرى 
كه نقش مهمى در قزوين و حركت به تهران داشتند به ترتيب فرماندار نظامى 
ــدند. بعدها اين نيرو تفوق خود را تسليم ديويزيون قزاق  تهران و وزير جنگ ش

كرد.
فصل پنجم به نوشته ى مارتين َون برونِِسن؛ به «اسماعيل آقا سيمكو، جنگ ساالر 
ــت. اسماعيل آقا معروف به سيمكو، رئيس ايل بزرگ  كرد» اختصاص يافته اس
شّكاك بود. قلمرو طايفه ى شكاك در كوه هاى غرب درياچه ى اروميه و متصل 
به مرز عثمانى بود. نويسنده در بخش نخست فصل به روابط متغير طوايف كرد 
با دولت و سپس به فتنه ى سيمكو و پيامدهاى آن پرداخته است. خانواده هاى 
حاكم در كردستان به دو شاخه ى طرف عثمانى و طرف ايران تقسيم مى شدند 
ــد و يا به دو قدرت روس و  ــع لزوم جانب يكى از اين دو را مى گرفتن و در مواق
انگليس تمايل داشتند. الگوى سازمانى طوايف بر پايه ى امارت ها همانند ايالت 
ــلحى وجود داشت كه از طوايف مختلف  تركمن بود. ارتش ثابت يا موكب مس
امارت فراهم مى شد. رئيسان  ايل ها رايزنان امير بودند و سران ايالت و طوايف 
بزرگ عموما نسب عالى اى داشتند. در قرن 19 دولت هاى ايران و عثمانى براى 
ــود باقى مانده ى امارت هاى كرد را برچيدند و اين امر موجب بروز  اصالحات خ
آشوب و ناامنى، و در نتيجه باعث افزايش قدرت سياسى شيخ ها شد. (ص95) 

در دوره ى سلطان عبدالحميد دوم با يارى اين طوايف نيروى موسوم به حميديه 
ــيحيان در بين طوايف باعث كشتار  ــلمانان و مس فراهم آمد. درگيرى بين مس
مكرر مسيحيان در زمان سلطان عبدالحميد دوم شد. در بين طوايف، عالوه بر 
دو مؤلفه ى اتحاد و مقاومت، پان اسالميسم و ملى گرايى سر بر آوردند. جنبش 
ــالمى با دولت عثمانى پيوند نزديكى داشت و خطر مسيحيان نيز به آن  پان اس

نقش ژاندارمرى در كودتاى 1299 موجب شد سلطان سيار و ياور 
كيهان، دو افسرى كه نقش مهمى در قزوين و حركت به تهران داشتند به 
ترتيب فرماندار نظامى تهران و وزير جنگ شدند. بعدها اين نيرو تفوق 
خود را تسليم ديويزيون قزاق كرد
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ــال 1880 توسط شيخ  ــدت مى بخشيد. نخستين اقدام ملى گرايى نيز در س ش
ــانى در  عبداهللا صورت گرفت. او در اقدام خود ناكام ماند و پس از وى نيز كس
جهت ملى گرايى كردها اقداماتى انجام دادند ولى موفقيت چندانى كسب نكردند. 

(ص102)
شكاك ها كه از طوايف بسيارى تشكيل مى شدند، در مناطق كوهستانى صوماى 
ــتند. در غياب خان هاى  ــلماس و اروميه سكونت داش ــت در غرب س و بِرادوس
كارآزموده رشد ناگهانى سيمكو ممكن شد و او توانست به رهبرى ايل شكاك 
دست يابد. در طول جنگ، روابط سيمكو با روسيه بر مبناى همكارى بود و بعد 
ــكر روسيه، بسيارى از جنگ افزارهاى آن ها  از جنگ نيز با فراخوانده شدن لش
ــت سيمكو افتاد. سيمكو به قتل و غارت مسيحيان پرداخت و سپس در  به دس
برابر حاكم اروميه قرار گرفت. (ص108و109) سـيمكو به همراه سـيد طاها از 
ــتقالل گرفت. او ديلمان را گرفت  رهبران ملى گراى كرد، تصميم به اعالم اس
ــت.  ــپس بر اروميه حاكمانى گماش و خوى را تاراج و اروميه را محاصره كرد. س
ــده از تبريز و قشون دولتى، قلمرو او را  پيروزى او بر نيروى ژاندارمرى اعزام ش
ــر غرب درياچه ى اروميه تا بانه و سردشت در  ــترش داد و توانست سرتاس گس
ــه شمال غربى عراق و سپس ساوجبالغ (مهاباد) را تصرف كند.  جنوب و گوش
ــت با ارتش سازمان يافته اى او را به  در اوت 1922/مرداد 1301 رضاخان توانس
زانو درآورد. سيمكو روانه ى عراق شد ولى موفق به تصرف مجدد قدرت نشد. او 
پس از بخشش رضاخان در 1924 به ايران بازگشت ولى در همان سال تالش 
ــال  ــد به عراق فرار كند. در س ــت گرفتن قدرت باعث ش نافرجامش در به دس
ــد و بعد از ورود، به قتل رسيد. (ص113) عدم  1929 مجددا به ايران دعوت ش
ــازمان بندى رسمى و نداشتن سيستم منظم و معقول مالياتى و عدم حمايت  س
دولت خارجى هنگام نياز و همچنين كاهش پشتيبانى از او در اوقات ادبار، باعث 

شكست جنبش وى شد. 
فصل ششم توسط محمدعلى همايون كاتوزيان به «گزارش احمد كسروى از 
ــيخ محمد خيابانى» اختصاص دارد.2 در شرايط نابسامان پس از جنگ،  قيام ش
وثوق الدوله به منصب نخست وزيرى رسيد و توانست تا حدودى بر اوضاع مسلط 
شود. او در اوت 1919/مرداد 1298 قرارداد معروف خود را با انگليس منعقد كرد 
و در مقابل شورش نايب حسين كاشى و سازمان تروريستى كميته ى مجازات 
ــت يافت. در اين اوضاع در آوريل 1920 خيابانى قيام خود را در  به پيروزى دس
تبريز آغاز كرد؛ قيامى كه به نظر مى رسد واكنش مستقيمى به قرارداد 1919 بود، 
چرا كه دولت وثوق آلت امپرياليسم انگليس به شمار مى آمد. خيابانى در مجلس 
دوم نماينده ى تبريز بود. او ابتدا جزو مشروطه خواهان بود و با اولتيماتوم روس ها 
و تعطيلى مجلس در سال 1290/1911 به قفقاز رفت و پس از مدتى به ايران 

برگشت و فعاليت خود را از سر گرفت. او به همراهى اسماعيل نوبرى «كميته ى 
ترور» را فعال كرد و به ترور مرتجعان و بعضا بى گناهان پرداخت. كسروى بر دو 
جنبه ى شخصيت و رهبرى خيابانى تأكيد مى كند: هوش و زيركى او در سياست 

و ديگر دلبستگى او به خودكامگى و ديكتاتورى. (ص123)
قيام خيابانى به انقالب فوريه در روسيه و رفتن سپاه روس از تبريز برمى گردد. 
دموكرات ها شهر را به دست گرفتند و با رفتن روس اسلحه خانه ى بزرگ آن ها 
ــا ورود ارتش عثمانى به تبريز، خيابانى و نوبرى به اروميه  ــب كردند. ب را تصاح
تبعيد شدند و پس از رفتن آن ها از تبريز، آزاد شدند. پس از بازگشت خيابانى و 
نوبرى از تبعيد، دموكرات ها به تجديد سازمان پرداختند ولى پس از مدتى دچار 
دودستگى شدند: تجدديون، جناح خيابانى؛ و تنقيديون، جناح منتقد. عدم توانايى 
سردار انتصار در سركوب سيمكو و انتصاب مجيدميرزا عين الدوله به عنوان والى 
آذربايجان، باعث قيام عمومى مردم شد. خيابانى با مظفرخان (سردار انتصار) كه 
ــد و قيام خود را در 16 فروردين 1299  ــت داده بود، متحد ش مقام خود را از دس
ــه ى خود را نيز به اين صورت اعالم  ــت گرفت و برنام آغاز كرد. امور را در دس
كرد: برقرار داشتن آسايش عمومى و از قوه به فعل در آوردن رژيم مشروطيت. 

(ص131)3
خيابانى با اين كه توانست نظم و انضباط را برقرار كند مشروعيت خود را به دليل 
تغيير نام آذربايجان به «آزاديستان» از دست داد چرا كه اين امر تداعى كننده ى 
آمال جدايى خواهانه شد. در 30 ارديبهشت عين الدوله وارد تبريز شد و خيابانى و 
يارانش از او استقبال كردند. قيام كنندگان كنسولگرى آلمان را محاصره كرده و 
به فعاليت بلشويك ها نيز در تبريز خاتمه دادند. (ص127) با جانشينى مشيرالدوله 
ــه جاى وثوق الدوله، عين الدولـه از والى گرى آذربايجان بركنار و مخبرالدوله  ب
(هدايت) جايگزين شد. خيابانى اجازه نداد مخبر در تبريز كار خود را به عنوان 
ــت و  والى آغاز كند. مخبر نيز با يارى قزاق ها مقاومت خيابانى را درهم شكس
طى درگيرى، خيابانى كشته شد. دموكرات ها مشير و مخبر را مسئول مرگ او 
خواندند و تجمعى براى بزرگداشت وى برگزار كردند. نويسنده در پايان مقاله به 
ارزيابى كوتاهى از قيام خيابانى پرداخته است و اعالم داشته كه وى جدايى خواه 
نبود، و به بلشويك ها گرايش نداشت و در واكنش به قرارداد 1919 قيام نكرد. او 
نخستين وظيفه ى خود را مبارزه با هرج و مرج در ايالت مى دانست و مى خواست 

با دست باز در آذربايجان حكومت كند.
فصل هفتم نيز نوشته ى تورج اتابكى است و در آن به «پان تركيسم و ملى گرايى 
ايرانى» پرداخته شده است. نويسنده ى اين گفتار، ملى گرايى قرن بيستم را تحت 
ــى قرن نوزدهم و  ــه ى آن را خيزش هاى سياس ــر «قوميت و زبان»، و ريش تأثي
سال هاى بعد از انقالب مشروطه مى داند. پس از آغاز جنگ، ايران عرصه ى نبرد 

در طول جنگ، روابط سيمكو با روسيه بر مبناى 
همكارى بود و بعد از جنگ نيز با فراخوانده شدن 
لشكر روسيه، بسيارى از جنگ افزارهاى آن ها به 
دست سيمكو افتاد

ايران در جنگ بزرگ
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قدرت هايى مثل انگليس، روسيه، آلمان و عثمانى شد. حكومت مركزى بى طرفى 
خود را اعالم نمود ولى فاقد قدرت الزم براى اجراى اين فرمان بود، چراكه در اين 
زمان بخش بزرگى از خاك ايران در اشغال متفقين بود و اعالم بى طرفى معنايى 
نداشت. ريشه هاى پان تركيسم به آغاز قرن بيستم برمى گردد. در سال 1904 فردى 
به نام آغچوروغلو يوسف جزوه اى را به نام سه طرز سياست منتشر ساخت كه حكم 
ــم را پيدا كرد. سپس دو انجمن در استانبول يكى در سال  اعالميه ى پان تركيس
1908 به نام تورك ِدرنِگى (انجمن ترك) و سپس تورك اجاقى (اجاق تركى) در 
اين زمينه اعالميه هايى را منتشر كردند. نشريه ى تورك يوردو (وطن تركى) كه 
در استانبول منتشر مى شد در خصوص ترك هاى ايران مقاالتى را منتشر كرد و 
بعضى از فعاالن پان تركى در باكو، به ايران و آذربايجان نيز توجه نشان دادند. در 
سال 1918 شاخه اى از تورك اجاقى در باكو گشايش يافت و يكى از آمال انجمن 
جديد «آشناسازى نسل جوان با ميراث تاريخى خود و تحكيم ذهنيت تركى او با 

تأسيس مدارس و برگزارى همايش ها و انتشار كتب» بود. (ص157)4
ــاواتيان باكو درصدد جلب نظر و اتحاد  ــيه، مس بعد از انقالب اكتبر 1917روس
ــوز به مسأله ى  ــرمقاله ى آچيق س ــمال ايران برآمدند و در س آذرى زبان هاى ش
ــدند؛ ولى دموكرات هاى  ــتار الحاق آن به قفقاز ش ــان پرداخته و خواس آذربايج
ــه ى دوزبانه ى  ــن اقدام، روزنام ــد و در واكنش به اي ــر بار نرفتن ــان زي آذربايج
«آذربايجان، جزء الينفك ايران» را منتشر كردند. اقليت آذرى خارج از ايران نيز 
حس ميهن پرستى و ملى گرايى ايرانى را ترويج مى كرد و سعى داشت با «ايجاد 
پيوند معنى دار و ناگسسته اى با گذشته ى آينده سازى كه مى توانست شكاف ميان 
خاستگاه ملت و واقعيت جارى آن را پر كند» هويت سرزمين ايرانى خود را در 

امان نگاه دارد. (ص158)
ــقوط  ــيه و س ــى «جمعيت اتحاد و ترقى» پس از انقالب 1917 روس در عثمان
ــت تبليغات پان تركى را در شمال ايران آغاز كند. در  ــمن ديرينه، سعى داش دش
ــكيالت مخصوصه» (سازمان سّرى اصلى عثمانيان) حزب  آوريل 1918 «تش

ــيس كرد  پان تركى كوچكى به همراه روزنامه اى به نام آذربايجان در تبريز تأس
ولى موفقيتى به دست نياورد. با شكست مساواتيان و چيرگى روسيه بر قفقاز و 
ــردرگمى دموكرات هاى ايران، مفاهيم تازه اى  نيز نتايج ناگوار قيام خيابانى و س
ــتانبول  ــى ايران پديد آمد: دو مفهوم «ملت و دولت». در اس در صحنه ى سياس
مجله ى «ينى مجموعه» (نشريه ى جديد) سعى در ادامه ى پان تركيسم داشت 
ــهر» و «آينده» نيز پان تركيسم را محكوم كرده و پرچم دار  و از طرفى، «ايرانش
ملى گرايى در ايران شدند و نيز به ارزش هاى پيش از اسالم و پاك سازى زبان از 
واژگان عاريتى و بازنويسى تاريخ پرداخته شد. (ص164) در نهايت تبليغاتى كه 
در نظر داشت اقوام ترك زبان را وادار به تبعيت از واحدهاى سياسى بزرگ تر كند 

شكست خورد و نتيجه اى خالف انتظار به بار آورد.
هشتمين فصل كتاب با عنوان «عوام گرايان رشت: پان اسالميسم و نقش دول 
ــت.  مركزى» به قلم پژمان ديلمى، به فعاليت جنگلى ها در گيالن پرداخته اس
در ماه مه 1920/ارديبهشت 1299 نيروهاى بلشويك در ساحل جنوبى درياى 
خزر پياده شدند و از انقالبيون محلى گيالن (جنگلى ها) حمايت كرد. يك سال 
ــتند و رهبر آن جنبش،  ــت از حمايت و يارى خود برداش پس از اين، آن ها دس
ــد. در مقابل نيز، بورژوازى ملى- مذهبى  ميـرزا كوچك خان را ارتجاعى ناميدن
ــران، از كوچك خـان حمايت كرد. گمانه هايى كه در مورد نهضت جنگل بود  اي
حول سه موضوع اسالمى بودن، گرايش پان اسالمى و همكارى با دول مركزى 
ــت. حمايت جنگلى ها از دولت مركزى باعث شد روسيه آن ها را آلت دست  اس
عثمانيان، و انگليس آن ها را زير نفوذ آلمان و عثمانى ببيند. با توجه به تبليغات 
ــران، ايرانيانى كه با عثمانى رابطه  ــم عثمانى ها در اي پان تركى و پان اسالميس
ــتند مى كوشيدند رابطه ى خود را در قالب پان اسالمى توجيه كنند. در سال  داش
1908 «ترك هاى جوان» در عثمانى به قدرت رسيدند و از سال بعد شعبه هايى 
از «جمعيت اتحاد و ترقى» ترك هاى جوان در نقاط مختلف ايران داير شد و به 
فعاليت در ايران پرداخت. با ورود قشون روس به ايران اكثر اين شعبه ها تعطيل 

ميرزا كوچك خان
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ــالمى عثمانى ها و الحاق مناطق ترك زبان جهان به  ــد و تالش هاى پان  اس ش
امپراتورى عثمانى، راه به جايى نبرد.

ــوت طلبگى در انجمن هاى سياسى فعاليت  ميرزا كوچك خان كه ابتدا در كس
ــد، پس از كودتاى  ــيال دموكرات فعال ش ــپس در محافل سوس ــت و س داش
محمدعلى شاه و سرنگون كردن حكومت مشروطه به تفليس گريخت و اندكى 
ــال 1288/1909 شركت جست و به حزب «اعتداليون  بعد در فتح تهران در س
عاميون» (سوسياليست ميانه رو) پيوست. پس از سركوب مشروطه براى مدتى 
ــال 1294/1915 به گيالن برگشت و با آغاز جنگ  ــپس در س ــد و س تبعيد ش
ــدن نيروهاى سياسى و اجتماعى، ارتش چريكى تشكيل  جهانى اول و آزاد ش
ــورايى در 1920- ــيس يك جمهورى ش داد و انقالبى را آغاز كرد كه به تأس

1299/1921-1300 انجاميد. پى از انقالب فوريه 1917روسيه، جنگلى ها كنترل 
ــت گرفته و اصالحات خود را آغاز كردند. «هيأت اتحاد اسالم»  ايالت را به دس
بازوى سياسى جنگلى ها شد و با انتخاب اين نام حمايت بسيارى نصيب آن ها 
شد. پى از مدتى تناقض بين خواسته هاى ملى و پان اسالمى جنگلى ها آشكار 
شد و در نهايت هدف زودگذر پان اسالمى رنگ باخت و هيأت اتحاد اسالم در 

اوت 1918/مرداد 1297 منحل شد.
گروهى از آلمان ها وارد گيالن شدند و آموزش نظامى چريك هاى جنگلى را بر 
عهده گرفتند. با ورود هيأت انگليسى به گيالن، آلمان ها به بهانه ى محافظت 
ــاط برقرار كردند.  ــدند و از آن جا با جنگلى ها ارتب ــتان وارد تفليس ش از گرجس
ــى ها شكست خورده بود از آلمان ها درخواست كمك  كوچك خان كه از انگليس
كرد. رئيس هيأت آلمانى مستقر در قفقاز ،به درخواست يارى او پاسخ مثبت داد. 
ــت كه  ــت از تفليس به آلمان اظهار داش (ص183) ژنرال كِرس، پس از بازگش

مقدارى اسلحه براى كوچك خان فرستاده است.
ــوى باكو حركت كرد و آلمان ها نيز خواستار  ــال 1918 ارتش عثمانى به س در س
همراهى با عثمانيان شدند. «سپاه اسالم» در سپتامبر 1918 باكو را متصرف شد 
و سپس هدف بعدى را گيالن قرار داد. كوچك خان كه احساس خطر مى كرد به 
انگليسى ها متوسل شد؛ ولى پس از ترك مخاصمه، عثمانى ها تبريز را تخليه كردند.
ــر حاكم مخالفت  ــاه حمايت و با قش ــگ، انقالبيون از ش ــول دوره ى جن در ط
مى كردند. جنگلى ها ابتدا دست رد بر سينه ى عثمانى زدند و براى مدتى با آلمان 
همكارى كردند و خواستار كمك آن ها شدند. آن ها از مواضع اسالمى خود دست 
برداشتند و سپس حزب اتحاد اسالم نيز به اتحاد ايران تغيير نام داد و نيز جناح 
راست از جنگلى ها جدا شد و خود را به قزاق ها و انگليسى ها تسليم كرد. نويسنده 
در پايان اشاره كرده است كه قصه ى اسالم و پان  اسالميسم ساخته و پرداخته ى 
مليون ايرانى و مورخان و مفسران شوروى بود. بسيارى از سياستمداران ايرانى 
ــى خود را در لباس روحانى آغاز كرده بودند. در 1298/1919 هر دو  كار سياس
نيمه كمونيسم ايرانى در گيالن زير چتر جنگلى ها قرار داشت: «فرقه عدالت» كه 

اكنون حزب كمونيست ايران نام داشت؛ و «حزب انقالبى ايران».
ــته ى اليور باسـت، به «شوراى تبليغات بين المللى  آخرين فصل كتاب، به نوش
ــوراى تبليغات بين الملل»  ــيس حزب كمونيست ايران» و تشكيل «ش و تأس
ــووينترپروپ) اختصاص داده شده است. ايجاد سووينترپروپ را  بلشويك ها (س
ــتان در اواخر 1919/اوايل  ــكو بر مديريت اوضاع داخلى تركس بايد با عزم مس
1920 ارتباط داد و نيز آن را در متن تعامل جنبش هاى كمونيستى نوپاى شرق 
با سازمان هاى گوناگون بلشويك ها جاى داد. مسكو به فكر ادغام تركستان در 
حكومت مركزى روسيه افتاد و تصميم گرفت آن را زير سيطره ى مستقيم خود 

بگيرد و بدين منظور كميسيون ويژه ى امور تركستان (تورك كميسيا) را تشكيل 
و آن را زيرمجموعه اى از كميته ى مركزى حزب كمونيست روسيه (بلشويك) 
قرار داد. پس از انقالب اكتبر، نهادهايى بانى جنبش هاى كمونيستى كشورهاى 
جنوب روسيه شدند و نشريه ى «ژيزن ناتسيونال نوستى» (حيات ملى) نشريه ى 
«كميسارياى خلقى امور مليت ها» (ناركومناتس) عرصه ى داغى درباره ى راه ها 

و راهبردهاى مناسب براى صدور انقالب به شرق شد. 
ــت. در جايى، از آن  ــاختار تشكيالت ضد و نقيض اس اطالعات در زمينه ى س
تحت مسئوليت تورك كميسيا و در جاى ديگر زير نظر كميته ى مركزى حزب 
ــت تركستان، در جايى تعداد مجمع ده نفر و در جاى ديگر هجده نفر  كمونيس
اشاره شده است. گويا در ابتدا كميته اى شش نفره رياست آن را بر عهده داشت 
ــورا پس  ــت. ش و اندكى بعد يك دفتر اجرايى پنج نفره جاى كميته را گرفته اس
ــه بخش اصلى داشت: دبيرخانه ى مركزى، بخش سازمانى و  از داير شدن، س

بخش ارتباطات.
ــر اجرايى پنج نفره ى  ــووينترپروپ: سـلطانزاده كه جزو دفت ــش ايرانى س بخ
ــووينترپروپ بود در آوريل 1920 اولين كنگره ى منطقه اى حزب كمونيست  س
ايران (عدالت) را در تاشكند برگزار كرد. خصومت سلطانزاده با حزب كمونيست 
ــى وى و يا نزاع با حيدرخان عمواوغلى  ــان و احتماال چپ گرايى افراط آذربايج
ــووينترپروپ يك واحد  ــت شد. س باعث بركنارى او از رهبرى حزب كمونيس
نظامى سرخ ايرانى، موسوم به «بريگاد بين المللى ايران» تشكيل داد و به سراغ 
فرماندهى جبهه ى تركستان رفت. اين تالش براى تشكيل ارتش سرخ ايرانى 
در تركستان به شكست انجاميد. شاخه ى ديگر سووينترپروپ، پولتوراتسك از 
ــد و  ــان متمركز ش بهار 1299/1920 عملياتش را متوجه ايران كرد و در خراس
موفقيت هايى نيز به دست آورد كه شايد به سبب همكارى با اهللا وردى خان خدو 
(خداوردى سردار) بود. خود اهللا وردى خان در قيام شكست خورد و براى مدتى به 
مسكو رفت و سپس دزدانه وارد ايران شد و فعاليت خود را از سر گرفت . يك ماه 
بعد او را گرفتند و سرانجام اعدام شد. با انتقال مركز ثقل تبليغات بلشويك ها به 
باكو، سووينترپروپ تاشكند به حاشيه رفت. سلطانزاده و عليخانوف نيز در انزلى 
ــان خود را برگزار كردند. حزب تصميم داشت نهضت جنگل  كنگره ى مؤسس
كوچك خان را انقالبى كند ولى چون اين سياست شكست خورد تقصير آن را به 
گردن سلطانزاده انداختند و او را كنار زدند. او سرانجام به مسكو منتقل شد. در 

14 اكتبر 1920 مسئوليت (اسمى) سووينترپروپ به كمينترن سپرده شد.

پى نوشت
 S.P.R 1- تفنگداران جنوب ايران كه به آن ها پليس جنوب هم مى گفتند، بيشتر با نام اختصارى
ــده، معروف  (اس.پى.آر) كه از حروف اول تفنگداران جنوب (South Persia Rifles) گرفته ش
بودند، و ايرانى ها اين نام تلخيص شده را «اسپيار» تلفظ مى كردند. براى اطالع بيشتر از جزئيات 
ــفيرى، فلوريدا، پليس جنوب ايران (اس.پى.آر)،  ــكيل اين نيرو و سازمان دهى آن رك: س تش
ترجمه ى منصوره اتحاديه و منصوره جعفرى فشاركى، تهران، نشر تاريخ ايران؛ و نيز راضى، منيره، 

پليس جنوب ايران، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى.
2- گزارش كسروى با عنوان قيام شيخ محمد خيابانى، با مقدمه و حواشى و ويرايش محمدعلى 

همايون كاتوزيان توسط نشر مركز منتشر شده است.
ــروى، احمد (1384). تاريخ هجده سـاله آذربايجان. تهران: اميركبير، چاپ سيزدهم،  3- كس

ص868.
4- آچيق سوز، 18 اكتبر 1917.
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