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)توده منحله از انتشارات حزب ( 

  

  
  

 پیش زمینھ ھای تاریخي پیدایش دیکتاتوری
سالھ  کھ در ر جا  سنتي" از آن ظام  شي ن عھ " فروپا مل جام ظره ای از تکا من

کاری  مھ  برای حفظ ادا شده،  یالدی داده  نوزدھم م ایران ازآغازتا پایان قرن 
ستم میالدي شروع  غازقرن بی در تحلیل، سودمند است کھ این بررسي را ازآ
کنیم وروند تکامل آتي مناسبات سرمایھ داری و روفتھ شدن نظام سنتي را در 

 .وقایع آین قرن دنبال نمائیم
خي  ھم تاری حوادث م تاریخ کشورما دردودھھ اول قرن بیستم میالدي ازجھت 

مي . بي نھایت غني وبسیاربغرنج است شتھ  ھا نو کھ درباره آن ند  و این چند ب
قالب  ند ان ثي مان ست واال حواد خاطره ا ید  یا تجد یاد آوري  براي  قط  شود ف
ئي  بش رھا ھاني، جن یران دردوران جنگ اول ج سیم ا مشروطیت، اشغال وتق

قرارداد  یھ  ، 1919بخش درصفحات شمال وجنوب ایران، مبارزات مردم عل
مناسبات ایران با دولت جوان و انقالبي شوروي، دست اندازي امپریالیستھاي 
شبعي  خود فصل م ثال آن، ھریک  یران وام ماني درا کائي، آل سي، امری انگلی

درباب انبوھي ازفاکتھاي جداگانھ . است وخواستار مطالعات جداگانھ و مستقل
ست  شنیده ا جزآوازه اي از دورن یران  این دوران گاه افکارعمومي کنوني درا

 آنرا نخستین فصولو حال آنکھ او اکنون فصول آن داستاني را مي نویسد کھ 
توان  تا ب ست  ین فصول ضرورا بھ ا ند و معرفتش  شتھ ا دو نسل سلف او نگا

 .داستان را ھرچھ ھماھنگ تر و ژرفتر دنبال کند
  

ــده  ــتن و زاین ــراي کشــورما آبس ــوزدھم، ب ــرن ن ــش ازق ــرن بیســتم، شــاید بی ق
بود ھد  ماال خوا ست و احت سازبوده ا یدادھاي دوران قرن . رو عھ  مان طلی درھ

سال  ئن  عني در ژو ستم ی یران،  1900بی تزاري درا سیھ  یگ سفیررو گارتو
ــن نوشــت ــت : " ضــمن گــزارش رســمي خــود چنی ــھ دول ــردم علی ــان م در می

قاني و . ناخرسندي پنھاني وجود دارد شرھاي فو سري وغرض ورزي ق خود
شمھ  پائیني سرچ شرھاي  بي پنـاھي ق تیره روزي و فل حاکمـھ ھمـراه بـا  محا

ند. دائمي این ناخرسندي است ناگون بروزمیک شکال گو . م (" نا خرسندي بھ ا
ست  )198صفحھ  -بررسي تاریخ ایران -ایوانف ھان ا ین ناخرسندي پن ازھم

 ایـران، یکــي ازبزرگتریــن انقــالب مشــروطیتکــھ پـس ازشــش ســال طوفـان 
شد ند شکست روسیھ .  انقالبھاي آسیا درکشورما زاده  ھاي جھان مان یداد  رو

روســیھ، ھمــراه بــا حــدت  1905تــزاري درجنــگ بــا ژاپــن و سـپس انقــالب 
یران  ستھاي  (تناقضات و تحریکات دول بزرگ درا تزاري، امپریالی روسیھ، 

ماني در درجھ اول ماني، قیصري و دولت عث نھ  )انگلیسي، آل یاد آن زمی بربن
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حال  سبات در سنتي و منا عھ  ین جام ضاد ب کھ ت ماده اي  حي آ ماعي و رو اجت
نان ورژیـم  ھاي و ایلخا ستم فئودال شدید  سرمایھ داري، ت سیون  سترش فرما گ
صبدراران  شراف ومن بار ا ند و  بي ب جاوزات  ھا، ت شتیباني آن مورد پ قھ  مطل

جار شاھزادگان قا ناقض  عاوي مت جار و اختالفات دروني و د ثال  (دولت قا م
بھ  یل  براي ن صفھان  لي ا شاه و وا سلطان پسرناصرالدین ظل ال عوي  ند د مان

لھ  )سلطنت براي مداخ ونیزدعاوي روحانیت بزرگ تھران، قم، مشھد ونجف 
بود، ھمھ وھمھ  ناامني بوجود آورده  گیر،  ھاي وا درقدرت، و قحطي، بیماری

شکند یش ب یش ازپ سکوت ب یخ  کھ  شد  بدان  قالب . منجر شدن ان بل ازدرگیر ق
ظاھرات  1904و 1903مشروطیت درایران و درسالھاي  1911 -1906 ت

یس   (گمرکوسیع مردم علیھ عمال امپریالیستي  یعني علیھ نائوس بلژیکي رئ
خراج  جان وتقاضاي ا مرک آذربای یس گ کي رئ پریم بلژی یران و  مرک ا کل گ

ھا بھ ضـد اسـتعماري داشـت )آن شکارا جن ایـن تظـاھرات پـس ازتظـاھرات .  آ
بھ  باکوموسوم  بش تن شعلھ جن شاه  قرارداد رژي دردوران ناصرالدین یھ   و عل

یداد شان خبرم یک آتشف ماعي  عد . ھاي دیگري بود کھ از ترکش اجت درسال ب
ــا  ــارزه ب  و بانــک شاھنشــاھيتظــاھرات ضــد اســتعماري مــردم بصــورت مب

ني بروزکرد لي . بایکوت آن و تقاضاي ایجاد یک بانک ملي ایرا مھ چیزحا ھ
 .ازآن بود کھ کاسھ شکیب عمومي لبریز است

ھا " انقالب مشروطیت"  ھا و روضھ خوانی یھ گری ھا، مو شیني  ست ن با ب کھ 
آغــاز شــد، بســرعت راه گســترش وژرفــش پیمــود وبــھ پیــدایش انجمــن ھــاي 
انقالبـــي، گردانھـــاي مجاھـــد و دســـتھ ھـــاي فـــدائي و نـــبرد مســـلحانھ خلـــق 

 .منجرگردید
  

 : انقالب مشروطھ دو مرحلھ مشخص را پیموده است
با حکومت  درمرحلھ اول روحانیون و اشرافي کھ بعلل مختلف دراپوزیسیون 
خان  کم  مات مل شي ازتعلی کارلیبرالي نا یا اف ند،  شده بود استبدادي قاجاروارد 

سازمان  یت" و ھاي " آدم خود وھدف  صد  سود مقا نرا ب شت، آ ھا تاثیردا درآن
شانده  ست ن سیھ ودربارد سم رو یھ تزاری یس عل ستھاي انگل یک امپریالی دیپلمات

و کارســرانجام بــھ عقــب نشــیني مظفرالدینشــاه، تنظیــم قــانون . اش ســیردادند
شکیل  بات وت لي" انتخا شوراي م لس  مم آن " مج سي ومت قانون اسا شیح  و تو

شاه . خاتمھ یافت کھ محمد علی پس ازمرگ مظفرالدین شاه، ابتدا بنظرمیرسید 
با  بود،  شده  لھ حسابگرانھ اي  کم وارد مغاز کھ قبل ازانقالب با طرفداران مل

رژوازي و اشــراف لیــبرال و بــو. وضـع موجـود ســازگاري نشـان خواھــد داد
ندبھبھاني و طباطبائيمجتھداتي مانند  مي یافت شده  تم  شویق .  کار را خ لي ت و

لذا  بود و  گرم  مستقیم نیکالي دوم کھ دیگربھ ھمکاري امپریالیسم انگلستان دل
صــریحا گفتــھ بــود بایـد مجلــس ایــران را پراکنــده ســاخت و تائیــد امپریالیســم 
کھ  انگلیـس ازایـن سیاسـت وتحریــک دائمـي اطرافیــان شــاه، محمدعلیشــاه را 
شت،  بھ مشروطیت دا سبت  شخصا زمینھ کامال مساعدي براي نقض سوگند ن

 .بدین راه آورد
  

ــود را  ــھ خ ــھ دردوره اول عوامفریبان ــتان ک ــم انگلس ــش امپریالیس ــورد نق درم
ند  طرفدار جنبش نشان میداد ولي پس ازژرفش انقالب و ازترس سرایت بھ ھ

ــران در ــیم ای ــرارداد تقس ــالوه ق ــھ آن پرداخــت،  1907و بع ــک علی ــھ تحری ب
 . ذکریک فاکت نمونھ واربراي کم باوران بھ این حقیقت بي فایده نیست
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نگ" سفیروقت انگلیس درایران  1908دردوم ژانویھ  گزارش " مارلی ضمن 
شور  ین ک قت ا جھ و یر امورخار بھ وز بي" ( سرادواردگري"خود  تاب آ  -ک

یران باره ا بات در ین نوشت) مکات ندگان : "چن شتن مجلس نمای براي دا یران  ا
ھد  ماده نخوا ین منظورآ ھنوزآمادگي ندارد و حتي طي دونسل دیگرنیزبراي ا

خود ". شد ستان روش  سم انگل ھمچنانکھ اشاره کردیم، این واقعیت کھ امپریالی
قرارداد  جھ  لھ نتی ییرداد از آنجم  1907اوت  31را نسبت بھ انقالب ایران تغ

بود یران  براي . بین روسیھ تزاري وانگلیس دائربھ تقسیم ا خود  قرارداد  ین  ا
آن ضــرور شــده بــود کــھ انگلســتان مایــل بــود بــراي مقابلــھ بــا خطرفزاینــده 

کردن . امپریالیسم آلمان در اروپا با روسیھ کناربیاید با وارد  ستان  بعالوه انگل
ین   ضربات موثر بھ دربار قاجاري کارخود را کرده بود و مي دانست کھ ازا

شت ھا . پس نقش مھمتري از گذشتھ دردربار و دولت تھران خواھد دا مھ این ھ
بھ  کھ  شت  برآن دا ستیاراناو را  ندد ند نران ند ت خود توصیھ ک ني  شاه .  ایرا

شد،  قالب  با ان تن  بھ  تن  لھ  ساعد وارد مقاب ندي م ین رصد ب با درک ا قاجار
ستند تاریخ نی صلي  باب ا گراد ار طرو  ندن وپ کھ ل فل ازآن ین . غا ساس ا برا

تزاري مجلس  قزاق  یاخوف  پندارھاي نادرست بود کھ محمدعلي شاه بدست ل
ند  ھاني مان ست، آزادیخوا توپ ب سرافیلرا ب ین و صورا لک المتکلم سید  و م

جراي جمال واعظ با ا نھ وکشتارقرارداد و   و دیگران را مورد تعقیب بیرحما
ستبداد صغیر" کودتائي کھ سرآغاز شمرد" ا ند  خود را پیروزم نھ  ست ابلھا . ا

شاه کشت -ولي بقول یکي ازشاعران عصر ھاي  -صفي علی ین خون آزادي ازا
شاداب  ھاي  سنبلھ  ستیز و  ھاي  جھ  ید و پن بي گناه بالیده تر و سرسبزتر گرد

 .برآورد
  

آري کودتــاي خائنانــھ و پیمــان شــکنانھ محمدعلیشــاه بــا آنھمــھ مظاھرقســاوت 
ساخت و مرحلھ دوم  شدت خشمناک  کھ ب آمیزش، مردم را مرعوب نکرد، بل

درتبریز دستھ . انقالب کھ درآن دمکراتیسم نقش برجستھ اي داشت آغازگردید
شد ید  فدائي پد یب . ھاي  عدھا بترت کھ ب خان  ستارخان وباقر ند  ساني مان " ک

لي شتند" ساالرملي" و " سردار م ھا قراردا ستھ  ین د بر راس ا ند  قب گرفت . ل
ســتارخان پســرحاج حســن ارســباراني پیلــھ ور، درگذشــتھ مشــاغل مختلــف و 

قت" وي درایام مشروطیت عضو . گمنامي داشت یز " انجمن حقی کوي امیرخ
سیال  مایالت سو کال و داراي ت صر رادی کھ درآن عنا ین انجمن  تبریزشد و ا
نان  دموکراسـي انقالبـي شـرکت داشــتند، ایــن مـرد دالور و سـاده خلقـي را چ
خود  شان  ندگي وي مھرون یھ ز مام بق کھ برت مجذوب آرمانھاي انقالبي ساخت 

ــتند آذربایجــان را ازچنــگ قــواي .  را گذاشــت ــاقر توانس ــتار و ب فــدائیان س
لھ  ین الدو شاه و ع ستور  کھ بد بانلو  خان چلی یم  لھ ورح شجاع الدو صمدخان 
فھ  جان خ یت درآذربای بي را بـا بربر قال بودنـد نطفـھ انقال صدراعظمش در ت

شند بیرون ک ند،  سیال . کن جان سو یز و آذربای یداري تبر سط پا یدایش و ب درپ
سازمان  قاز و  ھاي قف مت"دمکرات گف از " ھ یدزه وعزیزبی کھ جاپار باکو  در

رھــبران و موسســان آن بودنــد، نقــش بزرگــي خــواه ازجھــت تعلیــم سیاســي 
خواه ازجھت رساندن  ظامي،  سازماني ون موزش  خواه ازجھت آ وتئوریک، 

ند مـردم ایـران . اسـلحھ و خـواه ازجھـت اعـزام داوطلبـان رزمجـو ایفـاء کرد
ین دوران  کھ درا ستند  جاویدان سپاسگزاراین یاوري واقعا انترناسیونالیستي ھ

بود لھ . ودورانھاي بعد لنین الھام بخش آن  با مداخ تزاري  لي دولت روسیھ  و
ساخت . مستقیم و تقویت محمد علي میرزا تبریزرا دچار محاصره اي موحش 
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شکیب ودالوري درخورد تحسیني تحمل  تبریز و ستارمحاصره دشوار را با 
 . کردند وتسلیم نشدند

  
سرایت داد یز . مقاومت حماسي تبریز، کارمقابلھ با شاه را بھ رشت  جا ن درآن

ــن و گــروه  بکمــک برخــي انقالبیــون خــارجي ماننــد ارژنیکیــدزه ھمــرزم لنی
بزرگـي کـھ بــا وي ازقفقازآمـده بودنـد و نیزپـانوف بلغـاري، نیروھـاي صـلح 

ند بدفاع ازآزادي . فدائي و مجاھد پدید آمد مردم  صفھان  شھد، بوشھر و ا درم
ستان . برخاستند سم انگل نب امپریالی ھام ازجا با ال ست ( کساني نیز،  براي ازد

قایع چرخش و صورت  کار در شتھ ابت ھان ) ندادن سرر بي" ناگ . شدند" انقال
نس  مال اینتلج کي ازع شتي ی خان ر کریم  میرزا  کابني و سپھدار تن لھ  ازآنجم

توان " سازمان دانشناک" سرویس و یفرم خان داوید یانتش از اعضاء  را مي 
ند . نام برد فاء کرد این افراد بعدھا نقش سرکوب نیروھاي واقعي انقالبي را ای

ئي    "روسوفیل" ولي تا شاه  برسرکاربود، البتھ مصلحت خود را ھنوزدرھمپا
ند مي دید بي  کال انقال ناح رادی با ج جدي  یش  ما ب سم و . ک سان دمکراتی بدین

بھ  لق وغل کامي مط عني نا ناگزیرش ی نرا از سرنوشت  بي، آ سم انقال رادیکالی
شاه شـد حوادث منجربـھ خلـع محمدعلی ستبداد نجـات بخشـید و بظـاھر  شاه . ا

قداره  مخلوع با دریافت صد ھزارتومان مستمري ساالنھ مادام العمري ھمراه 
ستبداد  یاء ا براي اح سیعي  بندان خود بھ خارجھ رفت و درآنجا وارد توطئھ و

ــد ــرا اشــراف محافظــھ . گردی ــاي پــیروزي انقــالب نبــود زی ــھ معن ــن امــر ب ای
ھجري  1329 ( 1910تابستان . کارکماکان سررشتھ کار را دردست داشتند

افــراد بختیــاري وســربازان یفــرم، فــدائیان و مجاھــدان ســتارخان ) قمــري
خت  سردارملي را کھ ھمین چندي پیش با تجلیل و استقبال پرشوري وارد پایت

سال . شده بودند، خلع سالح کردند سھ  شد و  ندازي زخمي  ستارخان در تیرا
پس ازاو در. درگذشت) ق.ه 1332 ( 1913بعد درسال  سال   ( 1916سھ 

شرکت " مھاجرت"ھمرزمش باقرخان کھ درجریان معروف بھ   .)ق.ه1335
  !سر انجام ارتجاع انتقام خود را کشید. جستھ بود، درقصر شیرین بقتل رسید

براي احیــاء  کوشــش شـاه مخلـوع وبــرادرانش ســاالرالدولھ و شـعاع الســلطنھ 
ــیز در اتحــاد نیروھــاي ارتجــاعي، محافظــھ . بجــائي نرســید 1911اســتبداد ن

ئي  شکار بورژوا شرافي و ساز جاري( کارا ستھاي ) بورژوازي ت با امپریالی
قالب،  قاني دران ھاي دھ انگلیس، دامنھ محدویت شرکت توده ھا و بویژه توده 
ھبري  قدان ر ھوادارانقالب، ف لف  سازمانھاي مخت ین  ضاد ب شتت و ت کثرت ت
قالب را  ھا، ان ست آن چپ و را شتباھات  سلھ ا متمرکز و تشکل الزم و یک سل

 .بسوي شکست برد
ــــاریخ معاصــــرما و  انقــــالب مشــــروطیت ایــــران از فصــــول پرفــــروغ ت

عبرت ھاسـت خود در . سرشارازدرسـھا و ین انقـالب درسیرپرفرازونشـیب  ا
یک  شیدن  یش ک با پ ند و حدود نما ئي م صرفا بورژوا قالب  یک ان چارچوب 

قي  شعارھاي خل با ( سلسلھ  شھد  ھد آن م سازمان مجا مھ  لھ دربرنا کھ ازآنجم
، با ایجاد سازمانھاي خلقي مانند انجمن ھا، دستھ ھاي )موضوح منعکس است

بارزات  عني م بارزه، ی عالي م شکل  بھ  ست زدن  با د فدائي،  ھد و سلح مجا م
چارچوب  مردم،  براي  سي  یران ودمکرا ستقالل ا سئلھ ا طرح م با  سلحانھ،  م
یک  شکاند وبصورت  نھ را درھم  ظھ کارا ئي محاف یک تحول صرفا بورژوا

بورژوا قالب  مد -ان یک در آ کان وروحـانیون . دمکرات لي، مال بورژوازي م
بــورژوازي و پیشــھ وران شــھر، فقــرا و   لیــبرال ومخــالف دســتگاه، خــورده
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قالب  ین ان سالھ ا جا، درسیرپنج  جا و آن نان، این گاه نیزدھقا زحمتکشان شھر، 
کھ از . شرکت جستند ستي  گرایش لیبرالی گرایش،  ین دو  نبرد و اصطکاک ب

جھت معنوي ملکم الھام بخش آن بود و گرایش دمکراتیک کھ ازجھت معنوي 
درابتــدا مــیرزا فتحعلــي آخونــدف و طــالبف و درایــن اواخــر بویــژه ســازمان 

قالب " ھمت" یان ان ند، درجر ھام بخش آن بود قاز ال ھاي قف و سوسیال دمکرات
قالب درشرایط صلح و صفا . باال گرفت تم ان لیبرالھا کھ خواستارسازش و خ

ستند  مي خوا با بدست آوردن حداقل امتیازبسود خود بودند، ازدمکرات ھا کھ 
بھ قطعي ترین  آنرا درپھنا و ژرفا پیش ببرند وعمیق ترین قشرھاي مردم را 
مي  نبردھا برانگیزند وشعارھا را ھرچھ رنگین ترو پر مایھ ترسازند، بدشان 

ھمین لیبرالھا ھستند کھ بعدھا در قدرت دولتي شرکت جستند . آمد و برعکس
گروه  ھا را  سروي آن ین" وک یوه چ مد" م شرافیت . مي نا با ا ھا  سازش لیبرال

حل  سئلھ ارضي را  ست م قالب نتوان شد و ان قالب  ئودال موجب شکست ان ف
یک را  کند، کشور را درجاده صنعتي شدن بیافکند، آزادي ھا وحقوق دمکرات
. تـامین نمایــد، ایـران را بــھ احـراز اســتقالل سیاســي واقتصــادي نایـل گردانــد

عم از روس،  سم ا ارتجاع ایران و سازشکاران از پشتیباني ارتجاع و امپریالی
ند غیره برخورداربود مان و کا، آل مان و . انگلیس، امری سم قیصري آل امپریالی

پس ازقرارداد  غات  1907آخوند کارعثماني کھ  یران درکشورما تبلی سیم ا تق
ند، عالقھ " اتحاد اسالم" ژرمانوفیلي و  کرده بود شدید  سیعي ت یاس و را درمق

شتند یران ندا کھ ازاحساس ضد . اي بھ پیروزي انقالب ا بود  ین  ھا ا عالقھ آن
ند و درنیروھاي  ستفاده کن شان ا سود خود تزاري وضد انگلیسي مردم ایران ب

جنــاح دمکراتیــک انقــالب از . مترقــي نســبت بخــود پنــدار باطــل پدیــد آورنــد
پشتیباني قاطع انقالبیون جھان بویژه حزب سوسیال دمکرات کارگري روسیھ 

کرد و . برخورداربود بھ آن کمک  این حزب بکرات و بشکل کامال مشخص 
ست . پیامھا ودرودھاي آتشین فرستاد گام سیا گام ب ین  پیشواي انقالب روس لن

ــرد و  ــال ک ــران را دنب ــیرانقالب ای ــران و س ــورد ای ــا را درم ــت ھ امپریالیس
بش  مردم و جن بھ  شین  با عشقي آت درآثارش، درموارد متعدد مسئلھ ایران را 

بــا آنکــھ انقــالب ایــران خــود دراثــر عوامــل خــارجي و . آن مطــرح مــي کنــد
روس پدید شد، تاثیرشگرفي درھمھ کشورھا ومناطق  1905ازآنجملھ انقالب 

ند  ھم رو سیا"  اطراف خود داشت و یکي ازفصول م یداري آ ین " ب کھ لن ست 
ست. ازآن یاد میکند بي تاثیردان قالب چین  ند و ان قالب ھ نرا دران . ونمیتوان آ

ساخت،  سنگین وارد  جار ضربت  لي قا بعالوه این رویداد کھ بھ دستگاه فئودا
سریح  یران وت عدي ا تاثیر ژرف و دراز مدتي درتبلور و تشکل تمام حوادث ب

نوین سیون  نا فرما نا و زیرب یدایش روب ند پ سرمایھ داري(رو عني  سط ) ی و ب
سم و  طھ جمود فتودالی ما از نق ھن  بازھم بیشتر جنبش و بن کن شدن نھائي می

مود قرون وسطائي، اعمال ن سم  لي رغم شکست .  پاتریارکالی قالب، ع ین ان ا
خویش ضربت  فرت  مورد بغض و ن ماعي  ظام اجت بھ ن خود، درطول مدت، 

یران . مرگبار وارد ساخت عھ ا مل جام تا امروزما اثرات این انقالب را درتکا
 . احساس مي کنیم

  

 

     
_________________________________________________________________________________________ 

Page 5 of 6 

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-2\116.htm



    History Site of Mirhadi hoseini 

      

Page 6 of 6 

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-2\116.htm


