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  انجمن های شورائیانجمن های شورائی

  )١( مشروطيت مشروطيتدر انقالبدر انقالب
  

  در پناه سر زلف تو بهارستانی

   دارندشوراآه در او هيأت دل مجلس 

   سری دلانجمنرازداران تو در 

  لطفی از رمز دهان تو تمنا دارند

   ق١٣٢٥/ ١٩٠٧از بهار خاوری در 

  

م رأی        ی  مقدمه وار اشاره می آنيم آه آزاد       خواهان انقالب مشروطه گرچه جملگی ه

ا  د، ام م رنگ نبودن ر سر شعار و ه دالت" اتحادشان ب ا "  مساوات- حریت-ع ان ب آن

ا      . آردی یكدیگر متجانس و از دیگران متمایز م     ان، تنه رخالف اصالح طلب ان ب یعنی آن

آزادی اندیشه و بيان را برای      . خانه و یا مجلس شورای صرف نبودند       خواستار عدالت 

ه د هم ا می طلبيدن اوات ا. ی شهروندان یکج ظ مس ان وانگهی در لف وق مي تالف حق خ

پس جای تعجب نبود اگر ارامنه، زرتشتيان،   . می انگاشتند  نادیده های مذهبی را   اقليت

ا سردمداری جنبش بيش          ی  ازليان و شيخيان به صفوف آزاد      اه ت خواهان پيوستند و گ

  . راندند

وآرات    يال دم رآردآی سوس ان را در س ه چلنكری ل از ارامن ی المث ران  ف ای ای         ه

ابي ی ی يم . مم ی بين دان م ار مجاه ان را در آن دون جهاني تيان فری يخيان . از زرتش از ش
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ال واعظ را       . ستارخان و ثقه االسالم را سراغ داریم       از ازليان ملك المثكلمين و سيد جم

  . عاميون تهران می شناسيم-در رهبری انقالب و در رأس فرقه اجتماعيون

ه آن خواست          نيز می دانيم آه مجلس مشروطه نه به راه این            ا شد و ن ا   آزادی برپ ه

ود ازگار ب وانيم . س ت بخ ه دق وانين مجلس را ب افی است ق تمم ! آ ه اصل دوم م چنانك

ا      . قانون اساسی یكسره بر اصل برابری و آزادی خط بطالن آشيد            ضرورت والیت فقه

 .منع قوانين مغایر با قوانين اسالم را اعالم داشت. و شورای نگهبان علما را تایيد آرد

 به نقل می ارزد، چرا آه در برابر آن  - گرچه از بحث ما بيرون است      -ی قانونی   آن ماده 

  : ی قانونی دیگر زائده ای بيش نيست هر ماده

مجلس مقدس شورای ملی آه به توجه و تایيد حضرت امام عصر عجل اهللا فرجه                  "

ج االسالم   و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسالم پناه خلداهللا سلطانه و مراقبت حج           

د در هيچ عصری از            اسالميه آثراهللا امثالهم و عامه ملت ایران تأسيس شده است، بای

وانين موضوعه حضرت                      ا قواعد مقدس اسالم و ق الفتی ب اعصار مواد قانونيه آن مخ

ه تشخيص مخالفت                       ين است آ خيراالنام صلی اهللا عليه و آله و سلم نداشته باشد و مع

سالميه بر عهده ی علمای اعالم ادامه اهللا برآات وجود هم   قوانين موضوعه با قواعد ا    

ر                        نج نف ر از پ ه آمت أتی آ بوده و هست و لهذا مقرر است در هر عصری از اعصار هي

ه دارای           نباشد از مجتهدین و فق     ا آ ر از علم د شيعه اسامی بيست نف های مرجع تقلي

د              ی نماین ه مجلس شورای مل ا مو   ... صفات مذآور باشند معرفی ب ه در مجلس      ت ادی ک

ه       ه آ عنوان می شود به دقت مذاکره و غور و بررسی نموده، هر یك از آن مواد معنون

دا                     وان قانونيت پي ه عن د آ مخالفت با قوانين مقدسه اسالم داشته باشد، طرد و رد نماین

د                       ... نكند ذیر خواه ر ناپ و این ماده تا ظهور حضرت حجت عصر عجل اهللا فرجه تغيي

  ".بود

مطلقيت و مالكيت     . ها، زنان و رعایا آافی بود      ه برای تعریف حقوق اقليت    همين ماد 

ه      . باقی مفاد به تزئين آذین می ماند      . هم در همين اصل جای می گرفت       دیهی است هم ب

اد آزاد ه   ی فری ظ آ يدجمال واع ان، س اوی   "خواه انون آزادی و تس دی ق انون محم ق
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ه آشور           د ب ن می گوین ر ای ه غي ائی آ د و الیق      حقوق است و آنه  خود خيانت می آنن

ن مذهب نيستند       ام شد             )٢("داشتن ای ه بهای جان خود او تم م برآشفتند     . ، ب ه ه . ارامن

د اهرات زدن ه تظ ا دست ب ه انجمن. باره د ب ا شكایت بردن ل . ه ك وآي ه جای ی د ب گفتن

يم       . انتصابی از تهران سه وآيل انتخابی می خواهيم           ه جائی    . تساوی حقوق می طلب ب

لس عارضين را از برگزیدن نماینده در تبریز و رشت آه آانون آشوب بود،              مج. نرسيد

ه   . )٤( در برخی شهرها حتی تظاهرات ضدارمنی هم به راه انداختند          )٣(بازداشت ارامنه ب

دند   م ش روه تقس ه   . دو گ ر ب روه دیگ تند و گ ت روس جس ان از دول ی ام ی آزاد برخ

 دموآراسی -ی دوم سوسيال  شعبه١٩٠٨تعدادی نيز در    . ها پيوستند  خواهان و انجمن  

د ز را سازمان دادن د. تبری ت سرسختانه آردن تيان از مشروطه حمای در انجمن . زرتش

ان عضو شدند   التی آرم د    . ای ا مسلمانان بودن ری حقوق ب م طالب براب  )٥(در مجلس ه

ه         " های مهمی از لحاظ اسلحه     آمك"فریدون جهانيان    ز ب به مجاهدان داد، سرانجام ني

اد   . )٦(روطه خواهی آشته شد   راه مش  ؤثر نيفت اری م ان پس از    . اما این همه ی ا بي  ٦٠ب

تند  ا داش ه پ ی ب ا، انجمن ال اختف ت تصریح  . س ه دول اب ب ن و خط ه آن انجم در اطالعي

د              ه بردارن ن فرق ه رسميت         . آردند آه باید مسلمانان دست از آزار ای ابی ب د مذهب ب بای

ه           رد آ د آ ان خواهن ه هم ا ناصرالدین شاه      شناخته شود، ورن ابی ب رزا رضای ب و " مي

این نخستين بار بود آه با بيان آشكارا و علنًا خود . )٧(آرد" عباس آقای بابی با اتابك"

د     ی گرفتن ان را م روطه طلب ان و مش ب ازلي د و جان ی خواندن ایز م ان متم . را از بهائي

ه هيچ    : "اداعالميه های دیواری به مریدان دستور می د       : موضع بهائيان روشن بود    ب

د  ت نكني ه در سياست دخال ان   ... وج ر زب ار ب ر در بزرگداشت پروردگ خن مگ يچ س ه

ه                    )٨("نرانيد ر آن داللت داشت آ ابی ب واح ب ن نفوس دشمن      " و در ربط با ازليان ال ای

د             "بهائيان می آوشند    ". بهائيانند ام یابن دیگر التي ا یك . دولت و ملت بلكه تمام طوایف ب

د   لهذا در اینگونه م   ا د           )٩("نازعات دخالتی ندارن ی در انقالب شرآت نمی جوین ا  .  یعن ام

اوتی طرفی                     ت، از آن بی تف اره گرف این گروه هم آه به حكم مذهب خود از سياست آن

  .نيست و مانع از بهائی آشی آه همه مورخان توصيف آرده اند، نتوانست شد
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د     ر آرسی نماین ان ب يچ، مالك ه ه د آ س راه نيافتن ه مجل ا ب د رعای ه زدن در . گی تكي

انقالب مشروطه در آن شهرنشينان بود و رعيت نقشی           : توجيه این امر بارها گفته اند     

ه           . نداشت د آ اد می برن ه دوم سده  -و ستم ارضی  " اصالح مالكيت   "اما از ی ی   از نيم

وانگهی شورش .  اساسی ترین اشتغال فكری متفكران و مخالفان در انقالب بود     -نوزده

و  ز خ د  رشت و تبری ا آم ن ادع الف ای ای آزاد . د خ ه ه ب   نام ن  ی ش ز ای ان ني خواه

ود  ی نم ر م راض را ب تند. اعت ا نوش ه   : باره ا ب دگان رعای ا نماني رد ت الب آ ت انق رعي

ال ملت         ا                . "مجلس بروند و نه غاصبين م ه ه وق الدول د وث ردم نمی دانن ان م ه خيالت ب

 شده اند؟ این نمایندگان     و امروز وآيل مشروطه   " آرده اند  چقدرها مال از مردم صرف    

ران مشروطه نيست      . "همانانند آه مردم عليه شان برخاستند      ن وآال     . پس ای و  پس ای

ه در       ... این قانون و این ترتيبات همه دروغ است   ردیم آ ل انتخاب آ ا وآي سبحان اهللا م

تاند     م بازس ی رح المين ب ا را از دست ظ وبه م وق مغض ورا حق س ش ت . مجل يچ وق ه

ان ببخشد        احتمال نمی داد   ه ظالم ا را ب ه م د حقوق حق ر پيشتر از   ...یم که وکيل بتوان اگ

وانيم نفس                  این می توانستيم دادی زنيم، فریادی بكنيم، تظلمی نمائيم، حاال دیگر نمی ت

ه وآالی                    . بكشيم د آ ا سند می برن د، حاال ب ا را می بردن اگر پيشتر بدون سند حقوق م

د  ين رأی داده ان س چن وئيم و. مجل ر بگ س   اگ الف مجل د مخ ی گوین ائن است م ل خ    آي

دگان                 . )١٠("شده اید  ه یكی از نماین ود بلك ه ب ار بيگان ن افك مجلس نه تنها با صاحبان ای

اموس    "شب نامه نویسان را   ان را جزو    " بی شرف و بی ن د و آن مفسدین فی   "خوان

  .)١١(به شمار آورد" االرض

لطان زاده مجلس مشروطه را   ر س راد اگ ای ای ه ج اه شكست آزادپس چ ی گ ی تجل

ين اه زم ان و پایگ د خواه ان می خوان ه )١٢(داران و روحاني زارش ب ان در گ  و چلنگری

رد       نشریه سوسيال دموآرات  " نيوسایت" ان تصریح آ د      : "های آلم مجلس نمی خواه

ارزات آزاد انی از مب د" خواه ت آن ا   . حمای د ت ی آوش ان، م دار آن اهش اقت ه در آ بلك

  .)١٣(شين خود بازگرداندمذهب را به اقتدار پي"
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ود          ی  اآنون باید دید اقتدار آزاد     ر چه ب . خواهان در آجا تجلی داشت و اساس تشكل ب

دن                      ه آگاهاني ان و بيشتر ب ه خياب ردم ب ردن م ه سرریز آ ر ب روه آمت ن گ گویاست آه ای

ه    . مردم دل بست   ا     "مورخانی آ وده ه د،      " نقش ت ده ان را در انقالب مشروطيت پژوهي

ارز آن انقالب                  " فقدان خشونت " انی را از خصلت های ب و محدودیت بسيج های خياب

ران جهل               از بسياری گفتارها هم بر    . )١٤(بر شمرده اند   ران بيك ران از آ ه رهب د آ می آی

ود    . عوام الناس آگاه بودند    ه       . ملت به حقوق خود آشنا نب ال واعظ ب ه سيد جم ا اینك آم

د        : تندی و تلخی می گفت      ردم، ایكاش خداون ه         ای م ن هم ه جای ای ان "ب ك جو    " ایم ی

ه طلب            . آردی  به شما عطا م   " عقل" اه ب د آنگ شما باید نخست مفهوم آزادی را دریابي

رون                . آن بر آیيد   ه بي . ورنه دیگران به نام شما معرآه گير خواهند بود و شما از گردون

ان ملتفت نشوید         "اگر   ه حقوق خودت د ساخت     " ب ان حقوق خواهن یكی  . دیگران برایت

ر                          مرش ف، یكی شاه و یكی پيغمب . )١٥(د خواهد شد و یكی قطب، یكی شارب و یكی زل

ران            ه در ای ت ک ه نداش ن گفت راس از ای اد و ه ی نه ر م امی فرات ين گ ک المتکلم   مل

تبداد  " اط اس ظ بس ائين در حف اال و پ ه ی ب د" طبق تان یکدیگرن وام . همداس وده ی ع ت

د        "چنان   الم      و چ " در منجالب جهل و نادانی غوطه ورن زرگ ع ا و مطالب ب ان از دني ن

د           )١٦("بی خبرند  اد می چرخن ود     .   آه به هر ب م ب ين ه انی       . چن ا در تظاهرات خياب باره

در اصفهان به نام مشروطه و به   . جماعت غافل و سرگردان، آلت دست این و آن شدند         

زان و                        اد و جماعت اشك ری ه راه افت ه آشی ب ی و قم راه آزادی بود آه بساط سينه زن

ه  -ای شيعه چه غوغاست آه روز همگی شام"شكنان نوحه سر دادند آه   سر  خون گری

الم     ت اس ی و غرب ی آس ن از ب گ       "! آ ه جن دیل ب روطه را تب بش مش ل جن در اردبي

ر شدند و      رد. هر دو دسته در برابر یكدیگر سنگر بستند       .  نعمتی آردند  -حيدری ه  "گي ب

  .)١٧(پرداختند" گلوله بازی

ارزه  كل و مب ه     ی ی آزاد تش ه ب رد آ تجو آ ا جس ن ه د در درون انجم ان را بای خواه

ت   ا گرف اگون پ كال گون ه از . اش ا ١٩٠٦چنانك ه   ١٩٠٩ ت ه گفت ران ب ا در ته  تنه

دایت    ك زاده    ١٢٠مخبرالسلطنه ه ول مل ه ق ا شد   ٢٠٠ انجمن و ب ات .  انجمن برپ والی
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ت  تكم نداش م دس ر ه ازی. "دیگ ن ب يله " انجم اه وس ود و گ اب روز ب ر ب          ی تطهي

د           دغل ن          . آاران آه می خواستند آب پاآی روی گذشته خود بریزن ه ای م ب ين ه ل المت حب

وکری دولت سرکرده ای           : می گفت . مطلب اشاره داشت   ه ن ول    ... اگر تو عمری ب ر پ اگ

رده ای      ... ها انباشته ای هنگفت در بانک  ا آ ... اگر امالک و دهات بی شمار دست و پ

هر چه    ... باز نااميد مشو  ... بران ناپذیر مرتکب شده ای    اگر هزاران خيانت و خطای ج     

ز     ه گناهان بری ز    . )١٨(زودتر فکر برپائی انجمن آن و آب آر بر جمل ه طن ه ب آن روزنام

رت نمی گفت         د و               . می گفت اما پ ار آم ك آن وام المل ا پسران ق اآم شيراز ب ه ح ا اینك آم

اد " ی بنه ن والیت اد انجم ران عر " بني يف اهللا حمك اج س يخ  و ح تی ش ا همدس تان ب بس

  .)١٩(!چيد" دستگاه مشروطه خواهی"خزعل 

از                    ان از دیرب این را هم می دانيم آه گذشته از آن محافل استثنائی و ساختگی، ایراني

د نا بودن ا آش اگون انجمن ه ای گون وه ه ا جل ه. ب ر پای ا انجمن های صنفی ب ی ب ی  یعن

در . وره ی ساسانی می رسانند برخی حتی منشاء این نهادها را به د . صناعت و مذهب  

. دوره های پسين توسعه انجمن ها با رونق تجارت و گسترش شهرنشينی شكل گرفت    

ق   ات از طری ذ مالي هيل اخ ت تس ود و در جه ا ب ن نهاده وق ای ود مش ت خ         دول

أمين  م               " ریش سفيد  " دیهی است   . )٢٠(دادی  هر انجمن حاآميت اقتصادی خود را ت    ب

ه سرمایه                از نيمه دوم سده    ود آ ان ب دترین تشكل از آن بازرگان د، نيرومن ه بع وزده ب     ن

ت    ز داش ود متمرآ ت خ ا م   . را در دس ك را ایف ش بان اه  ی نق رد و گهگ ه در(آ   چنانك

دار    در تمرین مشروطه و جلوه)  و با ایجاد مجلس تجارت    ١٨٨٤ ی دولت در دولت پدی

  .می شد

اروی حكومت      سایر انجمن های صنفی هم بارها در پشتيبانی           از حقوق اصناف روی

ود      . ایستادند ج ب ه  . بست نشينی و اعتراض بر سر ماليات های تازه از جمله امور رای ب

ك شاهی        ١٨٩٠عنوان در   ه بان ك صدا علي  صنف آش باف، نساج، ِمسكر و صراف ی

ه  رده"برخاستند آ اد آ ار و بارشان را آس ود" آ ك ) ٢١(ب ده شدن بان ان برچي  و خواه

  . شدند"پدرسوخته"
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ود                      نيز سده  اگون ب ان های گون ا آرم . ی نوزده شاهد پدیداری انجمن های مخفی و ب

" يبیغمراآز "چه در شكل فراموش خانه ميرزا یعقوب خان و ملكم و چه در محتوای    

ب           ياح ش اج س د و ح اره داده ان ادی اش ت آب ی دول انی و یحي الم آرم اظم االس ه ن       آ

رزا آقاخان             )٢٢(نامه هائی چند آورده است     برخی برآنند آه نخستين انجمن مخفی را مي

در می    . یك از اعضای آن را نمی شناسيم          نمی دانيم و هيچ   . )٢٣(آرمانی بنا نهاد   همينق

و آاساآوفسكی   . دانيم آه در آستانه قتل ناصرالدین شاه گروه های مسلح سربرآوردند           

ار      رئيس بریكاد قزاق های تهران آه به سرآوب آنان مأمور شده            بود، برای نخستين ب

ارت" ت  " "عب الف دول زاب مخ ی       " اح ابی م ای آن را ب رد و اعض ی ب ار م ه آ را ب

  .)٢٤(خواند

ن  عه ی انجم ا توس روطيت      ام الب مش اگون، در انق ای گون وه ه كال و جل ا اش ا ب      ه

ود ابقه ب ی س ه . ب ر پای از برخی ب د ب ذهب گسترش یافتن ه : ی م ه، اتحادی ن ارامن انجم

ه و     ). آه مخفی بود  (اتحادیه بنی اسرائيل، انجمن بابيه      زرتشتيان،   برخی براساس حرف

د و خواست  ق گرفتن ر خواست  صناعت رون ای سياسی را ب د ه ای صنفی افزودن : ه

ان آزاد،            اتحادیه تلگرافی، اتحادیه اصناف، انجمن تجار مشروطه خواه، انجمن غالم

د، انجمن دانشمندان، انجمن مستوفيان، ان     ه لشكر   انجمن جرای اران، اتحادی جمن معم

انجمن شيرازیان،   : هم والیتی ها هم گرد هم آمدند... نویسان، انجمن سردارها و غيره   

ن        زوین انجم رادران دروازه ق ن ب ا، انجم انی ه ن آذربایج ا، انجم فهانی ه ن اص انجم

ود م از اعضای آن ب د مصدق ه ر محم ه دآت ان انجمن تفرشيان آ ن انجمن . قاجاری ای

ك  زب"دارای ی يون ح ه در آن " آميس ود آ حبت "ب ی ص ائل جنگ تر از مس           بيش

د ی ش ود   )٢٥("م ده ب ا ش روطيت برپ اع از مش د دف ه قص ن.  ب م   انجم ی ه ای فرهنگ ه

م راغ داری راوان س ر   . ف ه فك ه ب ن فرهنگ آ ان، انجم انون جوان ن صفا، آ د انجم مانن

ن  ری انجم ره ی سراس ه ی    آنگ وانی در رونام اد و فراخ ا افت رد ه ر آ س منتش . مجل

ها داشت و     شعباتی در شهرستان  . انجمن فالحت آه روزهای پنج شنبه برگزار می شد        

اورزی،      ون آش رویج فن يم و ت ر تعل زون ب ار آزاد "اف ر افك واهیی نش م در " خ را ه
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ود  ده ب ه گنجاني وم      . برنام وزش عل ه آم ه را ب ای هفت م روزه واد اعظ ن س ا انجم و ی

اریخ باستان و       ریاضيا. گوناگون اختصاص داد  دنی شهروندان، اقتصاد، ت ت، حقوق م

ز جلسات سخنرانی و بحث           . آردی  تاریخ معاصر ایران را تدریس م      ه ني روزهای جمع

د       رآت جوین ا ش ا و گفتگوه ت ه ن نشس تند در ای ی توانس وم م ت و عم . )٢٦(آزاد داش

ن تيم انجم م داش دالی ه ای اعت ا : ه ه، ی ی فاطمي ادات بن ن س ت و انجم ع آدمي     مجم

آه مخبرالسلطنه عضو آن  (انجمن اشراف : های مشروعه خواه و استبداد طلب  انجمن

ا حسابش را رسيده است                  دایت در حاجی آق ين، انجمن       )بود و صادق ه ، انجمن ورام

از کميته های انقالب، کميته ستار، انجمن آزاد مردان، ... فتوت، انجمن آل احمدو غيره

در هر  . ع سری در جای دیگر سخن خواهيم گفت      انجمن بين الطلوعين و سایر مجام   

ر شمردیم فراخور بررسی                       ه ب ا آ ه ه ك از آن نمون حال شناخت سرشت و اهداف هر ی

اره        ر در ب ار نظ ی اظه ن بررس ناخت و ای دون آن ش ت و ب ه اس الب  جداگان ی انق

  .مشروطيت خالی از آلی گوئی و به دور از انتزاع نخواهد بود

ود         ل، نقش انجمن  به رغم تعدد آمال و اعما      . ها در انقالب و آگاهانيدن مردم ارزنده ب

ود          اهداف انجمن : "دادی  براون گواهی م   اد      . ها بشر دوستانه و سياسی ب ه ایج ا ب آنه

رای      . ی عوام برآمدند      مدارس شبانه در جهت آموزش توده      دست به تأسيس درمانگاه ب

ط ب          ... بيماران زدند  ان جلسات         در رابطه با حقوق شهروندان و در رب افع واقعی آن ا من

د  ا آردن ر پ ردم    ...ب اء م نگری در احي ل روش اترین عام ا توان د" انجمنه ه. )٢٧(بودن     ب

ای          گفته ی همو، برخی انجمن     ا پ التی ت د     " شوراهای شهری   "های ای ز پيش رفتن . ني

ز و                       ه خصلت شورائی داشتند و در تبری ين مجامعی است آ ز هم ا ني موضوع سخن م

   .قرار یافتندرشت و مشهد است
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  انجمن شورائی و ایالتی تبریزانجمن شورائی و ایالتی تبریز
های ایالتی تبریز و رشت را آه در جهت برگزاری انتخابات و گزینش  برخی انجمن

 دانسته اند آه به دنبال )٢٨(" روسيه١٩٠٥ملهم از سویت های "وآال برپا شدند، 

       چشماین داوری در پژوهش های محققان ایرانی نيز به. اعتصابات شكل گرفتند

پس به اشاره و به . های سفير انگليس هم آمده است در گزارش. )٢٩(می خورد

  .اختصار، اما ناگزیر، چند نقطه اشتراك و چند وجه تمایز را بدست می دهيم

سویت های روسيه در بدو آار به هيچ یك از احزاب سياسی وابسته نبودند و در 

 رولوسيونرها و -یك ها، سوسيالبلشویك ها، منشو(درون خود همه ی گرایشات 

های  هدف سياسی مبارزه، عالوه بر خواست. آارگران غير حزبی را در بر می گرفتند

ویژه ی آارگری، آزادی بيان، اجتماعات و فراخوان برای مجلس مؤسسان را شامل 

نيز شوراها خدمات مربوط به اماآن عمومی، اموال عمومی، نگهبانی شهر . می شد

اما این استقالل طلبی، هيچ یک از احزاب را خوش نمی آمد، . اشتندرا برعهده د

 دموآراسی را بپذیرند و -ی سوسيال ها اصرار می ورزیدند آه شوراها برنامه بلشویك

این جمله معترضه را هم بيفرائيم آه در آشمكش ميان حزب . )٣٠(شوراها نمی پذیرفتند

از دیدگاه : " را گرفت و نوشتو شورا، لنين به عنوان شخص غایب جانب شوراها

در این مبارزه باید . من پيوستن بی چون و چرای شوراها به احزاب نادرست می نماید

و با " آارگرانی آه به خدا اعتقاد دارند"، با "سوسيال رولوسيونرها"با 

برنامه سياسی شوراها می باید همان آزادی . همگام بود" روشنفكران صوفی منش"

دیشه، آزادی مطبوعات و آزادی اعتصابات را تأمين بخشد و به مبارزه بيان، آزادی ان

در همان . )٣١(برآید" الغای همه نهادهائی آه این آزادی را محدود می آنند"در جهت 

سوسيال دموآراسی مبارزه به راه آزادی را به : "سال و به همان شرایط می نوشت

شورا باید خود را به . )٣٢("آند یاین بهانه آه این آزادی بورژوائی است، طرد نم

 -آه سوسيال این. مثابه دولت انقالبی موقت بشناساند و یا به ایجاد آن بكوشد
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". خسران"است و نه یك " مزیت"دموآرات ها در شوراها اآثریت ندارند، خود یك 

: ی قدرت دموآراتيك در روسيه بود از دیدگاه برخی دیگر شورا نخستين جلوه

ن، بی ریا و برخوردار از پشتيبانی روشنفكران و دانشجویان، نيز به دموآراسی راستي

علت اختالف ميان احزاب، نهانكاری سياسی عناصر حزبی شورا به عنوان یک 

حزبی بود تا در ميان توده ها از نفوذ " بی طرفی"ناگزیر از "علنی"سازمان 

بدیل شورا به یك نه در ت"ی خود را   آن نهادها وظيفه)٣٣(بيشتری برخوردار باشد

  . )٣٤(می دانستند" مضحكه پارلمانی بلكه در ایجاد شرایط پارلمانتاریسم

در "گفته می شد آه " تاریخ شورش روسيه"در مدونات فارسی و ترجمه ها از 

حين انقالب شورای نمایندگان آارگران، حزب مشروطه خواه دموآرات و اتحادیه های 

. بود" ی قانون اساسی مطالبه"مقصد سياسی ". اصناف آزادی طلب متشكل گردیدند

تعبير و ترجمه " انجمن"لفظ شورا را به . می خواستند جبهه ی انقالبی واحد بسازند

این انجمن قابل "انصافًا : از جمله در ربط با شورای سن پطرزبورگ. آردندی م

 همين انجمن مبنای هيجان عمومی و باعث آن شورش بزرگی است آه... مالحظه بود

ی آن در اشتعال  و هنوز هم نایره... نظير آن از زمان شورش فرانسه دیده نشده

اگر . برای ایرانيان گرایشات سياسی روسيه هم چندان مشهود نبود. )٣٥("است

شعبه می گشودند، با همان حق برابر           ) ها  دموآرات-سوسيال( عاميون -اجتماعيون

 )٣٦(می فرستادند" مجاهد"اسلحه و ) لوسينرها رو-سوسيال( انقالبيون -اجتماعيون

   اما تشابه اهداف سياسی سویت های روسيه با. و در آنار دیگران می جنگيدند

 عيان - به رغم اینكه برخاسته از اعتصاب آارگری نبودند-انجمن های شورائی ایران

  .بود و بررسی انجمن تبریز خود گواه این تشابهات است

نجمن تبریز بالبداهه و به دنبال تحصن در قونسولخانه برخالف تصور رایج ا

یعنی تاریخ تشكيل آن نه در . بلكه بانی تحصن قونسولخانه شد. )٣٧(انگليس، پدید نيامد

پس گروهی به اندیشه بست نشينی و نيز . ماه و نيم قبل بود  بلكه یك١٩٠٦اآتبر 

 -ان فرقه اجتماعيوننگاهی حتی گذرا آافی است تا رهبر. برپائی انجمن افتادند
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 تشكيل شد، در سازماندهی بست سفارت و ایجاد ١٩٠٥عاميون تبریز را آه در 

بدان معنا آه تاریخ تشكيل . نكته مهمی آه از قلم انداخته اند. انجمن تبریز بازشناسيم

پس آن را برخاسته از اعتصاب و مجمعی خود . انجمن را یكماه دیرتر نوشته اند

ها را نيز   دمكرات-سوسيال" مرآز غيبی"یا " مجمع سری. "دانگيخته دانسته ان

پس شناخت رهبران . جداگانه بررسی آرده اند و ارتباط این دو نهاد را بدست نداده اند

  .فرقه و گردانندگان انجمن هم خالی از اهميت نيست

 -می گوید رهبر مرآز غيبی فرقه اجتماعيون. نخست از زبان آسروی بشنویم

ی سوسيال دموآراسی روسيه را در مرآز غيبی به  برنامه.  مسيو بودعاميون علی

حاجی رسول صدقيانی، حاجی علی  :آار می بست و اعضاء عبارت بودند از

دوافروش، آقا ميرباقر، آقا ميرعلی خوئی، آقاتقی شجاع الملك، علی اآبر مجاهد، 

ر دیگر آه آسروی شریف زاده، گنجه ای، آقا سيد محمد خامنه ای، سيد رضا و یك نف

اضافه یوسف زردوز و ه طاهرزاده بهزاد همان افراد را نام می برد ب. )٣٨(نمی شناسد

  .)٣٩(حكاك باشی

ميرزا جواد . حال ببينيم چگونه افراد آن مجمع به خيال بست قونسولخانه افتادند

 یعنی اتتباه نامه و شب/ در مجمع سری ما برای نشر اوراق ژالتين: "خان می نویسد

حاجی رسول صدقيانی، آقا محمد سلمانی، آربالئی مسيو، ميرزا محمود / نامه ها

ها  شب. اسكوئی، آقا تقی شجاع الملك، شيخ سليم و چند نفر دیگر عضویت داشتند

حاجی رسول االغ سفيد خود را سوار شده، یك نفر فانوس آش جلو می انداخت، 

 آه اخبار از تهران شنيده بودیم ما. اوراق را در محل مناسب می ریخت و رد می شد

جرأت پيدا آردیم آه ما نيز بسوی قونسولخانه . مردم در سفارت تحصن آرده اند

روز رفتن به قونسولخانه را معين ) ١٩٠٦ -١٣٢٤( رجب ٢٥در ... انگليس برویم

پس از توافق قرار شد . )٤٠("حاجی رسول صدقيانی نظر قونسول را جلب آرد. آردیم

حاجی علی دوافروش، مشير : هر شب در قونسولخانه بيتوته آنندافراد زیر "

آقا محمد سلماسی، آقا سيد ) اسکوئی(الصنایع، جعفر آقا گنجه ای، آقا ميرزا محمود
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. )٤١("باقر، خود اینجانب جواد، حاجی رسول صدقيانی، حاجی ميرزا محمود رضایف

بست نشينی را تحقق  م دموآرات ها آه هم قرار بست را گذاشتند، ه-یعنی سوسيال

رشته امور در : "یا به قول آسروی. بخشيدند و هم ابتكار عمل را در دست گرفتند

  ".دست ایشان بود آه در نهان پيش می بردند

 از ١٩٠٦خواهان تبریز در سپتامبر ی وقتی آزاد. اما انجمن را چگونه برپا آردند

ظفرالدین شاه فرمان تحصن قونسولخانه بيرون آمدند، چند هفته ای بود آه م

اما وليعهد و مباشرین دولت از پخش ). ١٩٠٦ اوت ٩(مشروطيت را صادر آرده بود 

بيشتر مردم نمی دانستند آه در تهران چه . آردندی و انتشار خبر در تبریز جلوگيری م

ما به محض خروج از : ناصح زاده می گوید. روی داده و چه تغييراتی پيش آمده

را در مدخل ) سرتيپ(پسر حاجی محمد حسين آقا ... ا مهدیی ميرز خانه"تحصن 

خواهان همان عمارت ی محل اجتماع آزاد... ارمنستان جنب بازار صفی آرایه آردیم

در همان نشست های اول شيخ ". و انجمنی بنام انجمن ملی در آنجا تشكيل شد... بود

رسمی انجمن سليم، ميرزا حسين واعظ و ميرزا جوادخان به عنوان سخنگویان 

بنا شد عالوه بر گفتار در . منابر را هم ميان خود تقسيم آردند. )٤٢(برگزیده شدند

صحن انجمن، شيخ سليم در مسجد شيخ االسالم، ميرزا حسين واعظ و علی اآبر 

ی  به گفته. مجاهد در مسجد صادقيه و ميرزا جوادخان در مسجد مقبره وعظ آنند

محتوای وعظ .  بار می رسيد٣٧ر روزگاه به ناصح زاده تعداد این گفتارها د

از مدارآی آه در . سخنگویان موضاعات گوناگونی را در بر می گرفت و تازگی داشت

دسترس داریم می بينيم آه مبارزه با خرافات و جهل، لزوم آزادی و پيكار با استبداد، 

" عشوقهی گریه م چهره"از جمله (نفی سلطنت، انحطاط فرهنگ و ادبيات در ایران 

. محتوای آن بحث ها را می ساخت ...لزوم حكومت شورائی و) در شعر فارسی

تا جائی آه شيخ . آگاهانيدن جماعت از ضرورت قانون و دولت مشروطه آسان نبود

ای مردم مشروطه یعنی شما آباب : "سليم در تعبير مشروطيت و به ناچار گفته بود
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ی گشود و دستش را به دیگران نشان و وجب خود را م" خواهيد خورد به این پهنا

  .دادی م

در همان نشست های اوليه رؤسای انجمن هم برگزیده شدند آه همان رهبران 

، حاجی )رئيس فرقه(آربالئی علی مسيو : بدین شرح. ها بودند سوسيال دموآرات

 سيد محمد شبستری ابولضياء -) دموآراسی قفقاز-واسط فرقه با سوسيال(محمد باقر 

از (، محمد جعفر گنجه ای )از همان فرقه(، سيد علی اآبر مجاهد )ان فرقهاز هم(

از همان (، حاجی رسول صدقيانی )از همان فرقه(، حاجی ميرزا آقا فرشی )همان فرقه

، آقا ميرزا موسی )شجاع الملك، از همان فرقه(ميرزا محمد تقی چاپچی ) فرقه

گان خود را فرستادند و در جلسات پيشه وران و آسبه هم نمایند. مرتضوی، و دیگران

آسروی از چيت فروشان، زین دوزان، ميوه فروشان، . انجمن شرآت جستند

  .)٤٣(آندی توتونچيان و قند فروشان یاد م

یكماه پس از نخستين روز تأسيس، انجمن ملی ارگان رسمی خود را در اآتبر 

ی  ان روزنامهو سپس با عنو" جریده ی ملی"نخست با نام ) ١٣٢٤رمضان  (١٩٠٦

مذاآرات درون انجمن را . این نشریه هفته ای دو بار زیر چاپ رفت. انجمن انتشار داد

بدست پسر " مجلس"هر آن طومار و شكایاتی آه روزنامه رسمی . در دیدرس نهاد

و اسناد و مدارك همان نشریه . بی پروا منتشر آرد طباطبائی زیر قيچی سانسور برد،

برای . سازدی او را از تاریخ مشروطه م" آگاهی" آسروی است آه به گفته ی خود

 قران، هر شماره ٥موشكافان آنجكاو، این هم گفتنی است آه آبونمان روزنامه انجمن 

 شاهی و مرآز اصلی فروش همان عمارت ٢ شاهی، در سایر والیت آذربایجان ١

  او در . دسردبيری روزنامه را به سيد محمد شبستری سپردن. )٤٤(انجمن ملی بود

را با همكاری " شاهسون" نخستين روزنامه مخفی و فكاهی، ١٨٨٨های  سال

           آرد و نسخه هائی چند به ایرانی عبدالرحيم طالبوف در استانبول منتشر م

را در آنار " ایران نو"ی چپ گرای   سردبير روزنامه١٩٠٨در . )٤٥(می فرستاد

          آه معمم بود، زبان فرانسه را نيك  اینشبستری با . رسول زاده عهده دار بود
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را از فرانسه به فارسی " مادموازل فریك دختر ژاپنی"می دانست و داستان 

از زبان شناسان دیگر منشی قونسولخانه ی روس بود آه با انجمن . برگردانيده بود

علی . تآقا ميرباقر رابط فرقه با قفقاز هم قاعدتًا روسی می دانس. آردی همكاری م

  بنظر . لقب داده بودند" مسيو"های اروپائی  مسيو را هم به علت آشنائی به زبان

می آید در ترجمه ی بيانيه های قفقاز آه در روزنامه ی انجمن آمده است، بيشتر 

به گفته ی ناصح زاده تأمين مالی بيشتر برعهده ی علی . همين افراد دخيل بودند

ينی داشت و نيز حاجی رسول صدقيانی آه از ی ظروف چ مسيو بود آه آارخانه

  ".آه در بساط نداشتند"دیگران . شدی بازرگان معتبر محسوب م

ميرزا . آردندی اعضای انجمن از چاپ ژالتين هم برای بيانيه های مخفی استفاده م

  ما یك دستگاه چاپ بدست آورده، شب نامه ها و انتباه: "دادی جوادخان گواهی م

به . )٤٦("نموده و در صد نسخه یا بيشتر چاپ آرده و منتشر می نمودیمنامه ها انشاء 

شد، ی چاپ م" در جوار یخچال ميرزا احمد"غير این اوراق ژالتينی آه در خانه ای 

گویا در انتشار نشریات علنی آزادیخواهان سهم عمده از آن ابوالقاسم اسكندانی بوده 

ی رضاخان، در بازگوئی خاطرات خود اسكندانی، قدیمی ترین زندانی  دوره . باشد

یعنی هم " هم ليتو غرافی و هم تيپوغرافی"گفته بود آه در تبریز چاپخانه ای داشت 

  خواهان قرار داده بود وی این چاپخانه را در اختيار آزاد. سنگی و هم سربی

ی او عمدتًا از طریق علی مسيو بود و از  رابطه. آردی روزنامه هایشان را چاپ م

  .)٤٧(های قفقاز  دموآرات-ق علی مسيو با سوسيالطری

اما در باب برنامه و اهداف انجمن ملی، خواهيم دید آه آن محفل آه به قصد انتخاب 

قوانين خود را در برابر قوانين مجلس نهاد و . وآال پا گرفت، به آن وظيفه بسنده نكرد

ا را تدارك دید به نگهبانی و بسيج توده ه. )٤٨(ظاهر شد" در نقش پارلمان"خود 

ی امالك  گاه تا پای مصادره. قضاوت و مشورت در امر ماليات و نرخ ارزاق نشست

باب مراوده با آانون های . در والیات شعبه زد. داران پيش رفت انبارداران و زمين

مجلس "گاه جانشين قدرت سياسی آمد، گاه جایگزین . دیگر و آشورهای دیگر گشود
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تا جائی آه .  تجلی آرد)٤٩("نماینده ی قانونی دولت"در مقام شد، گاه " شورای ملی

  .از اهل صالح برید و به اهل سالح گروید

  :اآنون گوشه هائی از آارنامه ی انجمن ملی تبریز را بياوریم

محمد باقر ویجویه ای، یكی از اعضای انجمن، گواه بود آه آن جمع از بدو تأسيس 

 را آه عامل عمده ی ناخرسندی مردم تبریز بهای نان. پرداخت" وظایف ملی"به 

گرچه مردم آسوده شدند، اما . بود، آاهش داد و هر َمن هشت عباسی تعيين آرد

     تا جائی آه برخی آه در آغاز آار از . انبارداران و غله داران را خوش نيامد

 به آردند و مشوق انجمن هم بودند، یكباره آنار آشيدند وی خواهان حمایت می آزاد

انبارداران و انحصارگران غله از . انجمن گامی فراتر رفت. )٥٠(استبدادیان پيوستند

شان را مصادره  اموال. جمله امام جمعه و مجتهد بزرگ شهر را به محاآمه فراخواند

داعی به : بدین مضمون. گرفتند) حاجی محمد حسن آقا(نامه ای هم از مجتهد . آرد

ختيار تام دهات و عالقجات خود را به اجزای جهت صالح ملت و تنزل قيمت، ا

محترمين انجمن مقدس سپرده و ایشان را وآيل بالعزل نمودم آه تمام غله را ضبط و 

آنگاه توسط . )٥١("تصرف نموده و هر وقت و به هر قيمت آه دانند به فروش رسانند

فتند و هر اجالل الملك رابط انجمن با حكومت، حكم اخراج مجتهد و امام جمعه را گر

  .دو را از شهر بيرون راندند

روشن است آه مجلس مشروطه نه تنها با مالكيت طرف نشد، بلكه رعایا را از حق 

ی دیرین انتصابات   طبقاتی، در واقع شيوه-انتخابات صنفی. انتخاب شدن محروم آرد

 در اعضای انجمن. اقدام انجمن مجلس را گران آمد. را دور زد و از بيراهه باز آورد

آتشی بر ضدامام جمعه روشن شده بود و مقدور نبود با "توجيه خود دليل آوردند آه 

آرد ممكن بود از طرف ی اگر انجمن در این باب اقدام نم. ی دیگر خاموش شود وسيله

گرچه به این هم اذعان داشت آه امام جمعه به " مردم اقدامات دیگر صورت گيرد

حاصره آردند و نفی بلد آن محتكران را خواستند، حقوق همه آن آسانی آه انجمن را م

اما شكایات بيش از آن بود آه راه . نبودند" همه متظلمين مظلوم. "تجاوز نكرده بود
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سيد محمد . در مجلس نخست روحانيون به اعتراض آمدند. )٥٢(دیگری ميسر باشد

ند اموال را وادار آرد) مجتهد تبریز(حاجی ميرزا حسن آقا "طباطبائی خروشيد آه 

آنها قدری تند : "سيد عبداهللا بهبهانی هم تایيد آرد". خودش را به انجمن واگذار آند

آنگاه هر دو با هم تلگرافی به انجمن ". باید در این باب مذاآره شود... آنندی حرآت م

به ... این قسم اعراض مجتهد. معظم له را به تبریز معاودت دهند"فرستادند آه باید 

. )٥٣("صحيح نيست... اختالف آلمه. قصود خيرخواهان مملكت استآلی منافی م

خواهان ی پاسخ آزاد. سپس وآالی آذربایجان را واداشتند آه به انجمن اعتراض آند

. و نپذیرفتند" از مقصود دست بر نخواهيم داشت" گفتند. تبریز سخت و تهدیدآميز بود

ف مستبدان و مشروعه طلبان هر چند آه چند ماه بعد مجتهد بازگشت و یكراست در ص

  .به فعاليت پرداخت

مباشر دهات غله خيز را در " آذربایجان"ی  روزنامه. تشویق از جاهای دیگر رسيد

نشریه فكاهی مالنصرالدین آاریكاتور . )٥٤(تصویر آرد" رنجبران"حال غصب سهم 

س و ی اول روزنامه را با اخراج امام جمعه توسط مردم و استقبال سفارت رو صفحه

انگار مردم : در شماره ای دیگر به طنز نوشت. انگليس از آن مجتهد اختصاص داد

انبارهای امام جمعه را ... تبریز اندآی از صراط مستقيم مشروطيت منصرف شده اند

آنند، حجت االسالم اروميه را ی خان های هزار ساله را از امالك بر م. آنندی خالی م

وزرا را از فروش دلبخواه . ساب و آتاب می خواهنداز پادشاه ح. از شهر می رانند

  .)٥٥("دارندی مملكت باز م

اما هنگامی آه حكومت برای آرام آردن مردم، غله را از انبارها بيرون آشيد، بهای 

ی پيروزی چراغ های دآاآين خبازی را روشن آرد،  نان را تقليل داد و به نشانه

یكی از سخنگویان خطاب . ا نقش بر آب آندانجمن دست به آار شد تا تبليغات دولت ر

رستاخيز ملی مقدس تر از آن است آه با ارزان ... فریب نخورید: "به مردم گفت

آارآنان حكومت استبدادی خيال آرده اند آه افراد هم . نمودن گندم فورًا خاموش شود

وقوع ال آرد چه حادثه ئوباید س... آنندی مثل خود آنها گندم را ستایش و پرستش م
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شود تعيين ميزان قيمت نان هميشه تابع اراده و ی یافته آه نان ارزان شده، معلوم م

این ارزانی یك نوع رشوه است آه مردم را به اطاعت و ... مصالح خصوصی آنها بوده

آنگاه شيخ سليم، علی اآبر مجاهد ". امتثال در مقابل حكومت خودسرانه راضی نماید

هر آنچه در توان داشتند به آار بردند تا اهل آسب . دندو شيخ حسين واعظ به منبر ش

های  های دآان جماعت بازگشتند، چراغ. از در سازش با حكومت در نيایند، مؤثر افتاد

داد آه ی این رویداد نشان م. و اعتصاب ادامه یافت" خبازی را از بين برده و شكستند

و نه بر سر ارزانی و گرامی اعتراض اهل انجمن عليه انبارداری و انبارداران بود 

  .نان

مردم و اصناف مرجع دیگری . ناگزیر بودند. ی ماليات را هم به ميان آشيدند مسئله

مداخله انجمن در امور مالی : "برخی تذآر دادند. جز انجمن به صالحيت نمی شناختند

فی المثل صنف درشگه چی اصرار داشت آه . تأثيری نبخشيد". دولت جایز نيست

پس به مذاآره نشستند و . یيد آندأپرداخت یا عدم پرداخت ماليات آن صنف را تانجمن 

  .آسوده اش آردند

تعدادی افراد بی گناه در زندان های حكام . آنگاه امر قضاوت و محكمه ها پيش آمد

انجمن حاجی رسول . بدهی مالياتی دارند: شدی گفته م. و مالكين به زنجير بودند

و تحقيقات " علل حبس"به رسيدگی "  قضاوت دست داشتدر امر"صدقيانی را آه 

چنين بود آه زندانيان را آزاد آردند و در محبس اعتضاد الملك محكومين را . برگمارد

این اقدامات جلوه ای بود از رویاروئی با احكام . )٥٦(یافتند" زنجير و شكنجه"در 

  .ناسخ و منسوخ شرع و اقتدار ارباب قدرت

برای . در زمينه های دیگر باز، راه انجمن ملی با مجلس ملی نا همخوانی داشت

ها  به منظور ایجاد بانك ملی بر سر زبان" اعانه"نمونه در آن روزها آه گردآوری 

حتی زنان به عادت معهود طال و النگو . بود، بسياری پيشقدم شدند و پيشكش ها دادند

یاری "چنانكه . ما بانك می خواهيم: گفتند. خواهيمما حق رأی می : نگفتند. اهدا آردند

 و )٥٧(دلسوزی مشروعه طلبان را هم برانگيخت. زنان زبانزد مجلسيان شد" بی دریغ
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البته در این ميان آه سخن از . )٥٨(فصلی در پژوهش پژوهشگران مشروطه گشود

 یا و) ١٩٠١(می رفت هيچ آس به طرد قرارداد نفت دارسی" استعمار"مبارزه با 

آوتاه آردن دست آمپانی های خارجی آه به قول چلنگریان روزبروز در تزاید 

خواهان تبریز نيز ی به هر حال در نيت خير بانك، مجلس از آزاد. مدآ بر ني)٥٩(بودند

شما به ما می گوئيد دولت به : "پاسخ انجمن فراخور و دندان شكن بود. یاری خواست

اعضای عالی مقام دولت خود در !  پناه بر خدا. هزار تومان پول نيازمند است٢٥٠

 در – هزار تومان ٢٥٠برای آنان پرداخت . شمار توانگرترین ثروتمندان جای دارند

 آاری است پس -ازای ثروت بی آرانی آه معلوم نيست از چه راه تحصيل آرده اند

 طبقاتی حقيقتًا آه پایگاه. )٦٠("دو برابر این مبلغ را هم قادرند بپردازند. آسان

  .مجلسيان بر آسی پوشيده نبود

 آه نيروی استبدادگرایان باال گرفت، از سوی انجمن ١٩٠٧فوریه / ١٣٢٥از محرم 

. نگهبانی شهر را عهده دار شدند" برگزیدگان توده ها"و به اصطالح آسروی 

به آار پاسداری " ی مرآزی شهر در هر محله"ها  شب" جوانان و احرار مسلح"

یك " همزمان خبر آوردند آه علی اآبر مجاهد واعظ انجمن و عضو فرقه .)٦١(برآمدند

خواه را با تفنگ مسلح نموده و به آنار پل آجی برده و در آنجا ی عده از عناصر آزاد

هم بر پا آرد و " آميته نجات"انجمن یك . )٦٢("می نمایند مشق نظامی و تيراندازی

و طبق " مشق نظامی"پشتيبانی از در . ستارخان ریاست عمليات را بر دوش گرفت

  :معمول اشعار هم سرودند

  یا شاسون دولت مشروطه ميز هرآن یاشاسون

                                                یا شاسون مشق الين ملت ایران یاشاسون

ی علنی گرفت آه مجلس به خيال بر چيدن  مسئله ی تسليح توده ها هنگامی جنبه

و " ضرورت ندارد"اآنون آه انتخابات پایان گرفته وجود انجمن . گفتند. انجمن افتاد

شایع شد ". این خبر مثل صاعقه آسمانی مردم را سراسيمه آرد. "باید َدرش را ببندند

جماعت اطراف خانه ميرزا حسين . آه سخنگویان از رفتن به انجمن منع شده اند
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آنگاه واعظين آه خود از بدو . ستصدای اهللا اآبر از هر سوی برخا. واعظ را گرفتند

     مردم ما : "یكی گفت. طپانچه ها را بيرون آشيدند. تأسيس انجمن مسلح بودند

ولی آفریدگار به شما قدرت و توانائی . نمی گوئيم به خدا توسل نمودن خوب نيست

برای گرفتن آزادی و پاره نمودن زنجير اسارت اول به طپانچه آالت و اسلحه ... داده

آنوقت فریاد اهللا اآبر هميشه برای ما مقدور . اگر موفق نشدیم. توسل می شویمم

   این : "هم از این روی بود آه مخبر السطنه وزیر علوم می نوشت. )٦٣("است

              " به طپانچه"و تهدید " خواهند هر چه مهيب تر جلوه آنند انجمن ها می

  .)٦٤(شودی م

انجمن ملی تبریز در حمایت از آزادی بيان و .  هم داشتدفاع از آزادی تجلی دیگری

ی مالنصرالدین،  رفع توقيف روزنامه. های ارزنده برداشت مطبوعات گام

راستی آجا گمان می رفت ه ب. صوراسرافيل و حبل المتين را سرسختانه خواستار شد

تيبانی از آه مجلس برخاسته از انقالب به منع روزنامه های انقالبی آردن نهد؟ در پش

آنگاه پيشه وران به پستخانه . مالنصرالدین انجمن تلگراف سخت به مجلس فرستاد

عبدالرحيم . نسخه های روزنامه را بيرون آشيدند و توزیع آردند. یورش بردند

در ). و جا زد و نپذیرفت(طالبوف آه از سوی انجمن به نمایندگی مجلس برگزیده شد 

علما را نادیده انگاشته اند، پرخاش نامه ای فرستاد اعتراض به اهل انجمن آه تكفير 

  بفرمائيد آدام تبریزی قراجه داغی است آه برای منع و دخول و سوزاندن "آه 

؟ امروز هر آس آه آن "نسخه های مالنصرالدین به اغوای معاندانش شورش نماید

ود را ایرانی چه حق دارد آه خ" روزنامه را بخواند و یا با نویسنده آن مكاتبه نماید

روزنامه انجمن آن دشنام نامه را منتشر آرد، ليكن به محتوای آن . )٦٥("حساب آند؟

بلكه ميرزا جوادخان و ميرزا موسی مرتضوی، به دیدار جليل محمد قلی . وقعی ننهاد

هشت شماره ی مالنصرالدین را .  به تبریز آمد١٩٠٩او خود در . زاده به قفقاز رفتند

خواهی ی را در دفاع از آزاد" مرده ها " همچنين نمایشنامه. شار داددر همين شهر انت

  !و عليه استبداد دینی، نوشت و در تبریز روی صحنه برد
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. در جانبداری از شورا و حتی حكومت شورائی، دو مأخذ بيشتر در دست نداریم

نخست خاطرات ناصح زاده که می گوید، هنگامی که از سوی انجمن مأمور رفتن به 

هر روز در مسجد جامع به منبر می رفتم و مردم را ... دیلمقان"یات شدم، در سفر وال

 دیگر مقاله ایست از جليل محمد قلی )٦٦("کردمی با منافع حکومت شوروی آشنا م

امروز من آن سفر : " به آذربایجان می نویسد١٩٠٩زاده که او نيز در یادآوری سفر 

     پس ... خواه و شورا طلب خود افتادمی ادرا به خاطر آوردم و به یاد رفقای آز

گرچه نمی دانيم که مقصود . )٦٧("کنمی های خود را از این راه دور نثارشان م سالم

خواهان تبریز دل ی اهل انجمن از شورا چه بود، اما در این تردیدی نيست که آزاد

ا که اعالم روزنامه ی انجمن آن گفتار ميرزا جواد خان ر. خوشی از سلطنت نداشتند

وانگهی . منتشر کرد" ایکاش خداوند سایه ی خود را از سر ما کم کند: "می کرد

به جهت خيانت "شاه را " ملت آذربایجان"تلگرافات انجمن را خوانده ایم که از سوی 

شما هم او را خلع و : "نوشت" قناسل و نجف"کرد و به " از سلطنت عزل

در استبداد صغير، جزوات جمهوری . )٦٨("لیانجمن م. سفارتخانه ها را اطالع دهيد

" در چه هنگام شورش یک حق و عصيان یک وظيفه است"خواهی هم تحت عنوان 

استانبول در ربط رویدادهای تبریز " صباح"، روزنامه )٦٩(در سطح شهر توزیع شد

در خيال اعالم "خواهان تبریز در توافق با برخی تهرانيان ی خبر می داد که آزاد

جزوه ی دیگری باز متعلق به جمهوری . )٧٠(هستند" حکومت فدرال"و " جمهوری

   :خواهان، در ستایش نقش انجمن ها و در هواداری از حکومت فدرالی نوشت

     آنها تفاوت". والیات را خردمندانه اداره کردند"انجمن های ایالتی بودند که 

       فتند و قدرت را به کف را دریا" ميان اقتدار یک فرد با اقتدار یک جمع"اساسی 

 ١٩٠٧سفير روسيه در ژوئيه . )٧١(سپردند" کاردان ترین و شایسته ترین عناصر"

ها قبل همه ی قدرت در دست انجمن ملی  در تبریز از مدت"داد ی گزارش م

هدف انجمن های ایالتی، بدست : دادی سفير انگليس همزمان هشدار م. )٧٢("است

از نهضت انقالبی عليه مقام "در تبریز سخن ". ستآوردن خودمختاری محلی ا
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احساسات خصمانه نسبت به شاه و دولت در " و )٧٣("سلطنت شنيده می شود

داد ی مخبر السطنه هم با انزجار نظر م. )٧٤("آذربایجان از هر جای دیگر شدیدتر است

جای جوانان ایران هر یک، یک کتاب انقالب فرانسه زیر بغل دارند و خود را "که 

  .)٧٥("دانتون و روبسپير گرفته اند

 عاميون که با انجمن تبریز در رابطه بود، انجمن های -عالوه بر فرقه اجتماعيون

خواهان تبریز فعاليت داشتند و باز کم ی دیگر هم، گاه مخفی و گاه علنی، در کنار آزاد

  .و بيش همان عناصر را در بر می گرفتند

از سيد ". عليهم"اما چرا .  بر پا شد١٣٢٣/ ١٩٠٥در " عليهم"فی المثل انجمن 

: کرد که روضه خوانی پای منبر گفته بودی حسن تقی زاده شنيده بودند و او نقل م

هنگامی که عمروبن عبدوود به ميدان آمد و مبارز طلبيد، علی بن ابی طالب به "

جواب این یا رسول به من اجازه بده بروم : خدمت پيغمبر محمد بن عبداهللا آمده گفت

یعنی این شخص ُعمر است، شوخی ! یا علی هذا عمرو: پيغمبر فرمود. ملغون را بدهم

اگر او عمر است، من هم جناب اميرالمؤمنين صلوات اهللا : علی عرض کرد. نيست

از آنجا که هدف این انجمن در وهله نخست مبارزه با خرافت "! سالمه و سلم هستم

را برای شناسائی " عليهم"مان لفظ ریشخندآميز کرد هی بود و نيز مخفيانه کار م

  عضو داشت و تعدادی از آن اعضاء را یک٢٠آن محل در حدود . دیگر به کار گرفتند

: از جمله.  دموکرات و در درون انجمن ملی می یابيم-سال بعد در فرقه  سوسيال

 کربالئی علی مسيو، حاجی علی دوافروش، حاجی ميرزا آقافرشی، سيدرضا منشی

همان شخصی که کسروی نامش را در ميان اعضای مرکز غيبی          (تجارتخانه او 

، سيد محمد شبستری، سيد حسن شریف زاده، ميرزا جواد ناصح زاده و )می آورد

  .سيد صفی خان منشی قونسولخانه روس

یکی از . سال مانده به انقالب، از همين جا آغاز شد تبليغ و آگاهانيدن مردم، یک

از جمله " خوش صدا"یعنی قاریان . ها بهره جوئی از دراویش و قاریان بود راه

" ملی"داند تا به جای آیات قرآن و مناجات، اشعار ی را پول م" درویش مجنون"
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. بخوانند و اذهان توده ها را از صراط مستقيم دین و آئين به جانب دیگر منحرف کنند

  :از این قبيل و بر این روال

  مرا قبله به جز روی تو نيست ای وطن ای که 

    نپرستم به خدا کعبه اگر کوی نيست

  عقل کل مهر تو را ارزش ایمان نهاد   

    خوش بها داد ولی قيمت یک موی تو نيست 
  

 سياحت نامه ابراهيم بيک، -نيز مطالعه ی آثار طالبوف، ميرزا آقاخان کرمانی

  در " یخ انقالبات فرانسهتوار"روزنامه ی اختر، حبل المتين، ثریا، پرورش و 

      اتباه"به اضافه ی قرائت و برگردان . برنامه ی روزانه ی اعضاء قرار داشت

شب و روز با نشر "که از قفقاز می رسيد و "  عاميون-نامه های فرقه اجتماعيون

مربوط به ایران و "خاصه که بيشتر   بيانيه ها . دادی بيداری م" مرام و مقاالت مهيج

  .)٧٦(ایران بود" وائی دولتوضع رس

از جمله . های دیگری نيز با همکاری همين محافل دست به کار شدند انجمن

علی اکبر : بردی که اسماعيل امير خيزی اعضای آن را نام م" انجمن حقيقت"

مجاهد، ميرآقا حسينی، کربالئی حسين، آقا فشنگچی، ميرزا محمود اسکوئی، مشهدی 

 اميرخيزی گویا همين انجمن بود که بعدها مرکز فعاليت ميرزا علی، حاجی اسماعيل

محفل . )٧٧(می رفت به شمار" خود عضو افتخاری این انجمن"ستارخان شد که 

از . اشاعه ی فرهنگ می کوشيد نام داشت، به" هيئت ترقی خواهان"دیگری که 

" تساوی حقوق. "را به راه انداخت" الحدید"اعضای آن سيد حسين عدالت روزنامه 

      نيز سوای انجمن حشمت و . برای زنان طلبيد و به همين علت هم توقيف شد

کانون های دیگر مانند انجمن اتحاد، انجمن قدرت، انجمن  انجمن های اسالمی،

همکاری ارامنه از بدو . خواهان همگام بودندی مشورت، انجمن مساوات با آزاد

صدای (و قاالت ) اطالعات(از دارا، ، )کار(نهضت در روزنامه های ارمنی زبان کورتز
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ها که   دموکرات-منعکس بود و آنگاه در گرایش دیگری از سوسيال) حقيقت اروميه

  . و در تبریز برپا شد و در جای دیگر بحث خواهيم کرد١٩٠٨در 

 چنانکه -انجمن ماکو را. انجمن تبریز شعبات خود را در شهرهای دیگر نيز گشود

رزا جوادخان برپا کرد و به این منظور با حاجی ابراهيم کسروی هم آورده است، مي

  .خليل، حاجی احمد و حاجی محمدرضا به راه افتاد

تأسيس ) عضو فرقه و انجمن ملی(شعبه ی سلماس به همت حاجی محمد سلماسی 

  .را نيز در همين شهر انتشار داد" روزنامه شفق"شد که 

کردند که یکی از مهمترین نشریات را دایر " روزنامه ی فریاد"در انجمن اروميه 

حاجی محمد . کردی گفتارها و رویدادهای انقالب را منعکس م. انقالب مشروطيت بود

  .فروشی هم در این شهر ایجاد کرد عضو انجمن تبریز یک کتاب

در انجمن مراغه شيخ ابراهيم زنجانی که خود را در مسلک روحانيون قرار داشت 

به گفته ی .  هم به حزب دموکرات پيوست، نفوذ داشتوکيل زنجان هم بود و بعدها

در این شهر کوچک که مردم نمی دانستند مشروطه چيست، در انجمن جمع : خود او

مالکان مقهور رعيت باشند، باید از " جبرًا"می شدند که باید ماليات کم شود، باید 

قتی قانون  در حاليکه و)٧٨("باید نان ارزان شود. "اجاره ی دکاکين کاسته شود

        فصول آن را نمی فهميدند و تعجب " مردم ابدًا"اساسی را به این شهر بردند 

بدان . )٧٩("کردند که این همه شورش بر سر این فصول بيهوده به چه می ارزیدی م

  .های خود را در آن منعکس نمی دیدند معنا که خواست

مردم به دو دسته . ی شددر اردبيل انجمن تبدیل به انجمن بازی و جنگ فرقه ا

حيدری و نعمتی تقسيم شدند، دو انجمن جداگانه برپا کردند، به جان هم افتادند، حتی 

  .کشته هم دادند

مشروعه طلبان، ". ناتوان"در زنجان نيروی مستبدان بيشتر بود و انجمن سخت 

    شعبان نام قمارباز و هرزه کار و اصغرآقا سرکرده ی اشرار را برای کشتن "

  . و انجمن را از پيش برد اهداف خود باز داشتند)٨٠(اجير کردند" خواهانی آزاد
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عهده دار  های قفقاز  دموکرات-در خوی گردانندگی انجمن را مجاهدان و سوسيال

 عاميون باکو - تن از یاران خود و از سوی فرقه اجتماعيون٦ميرزا جعفر با . شدند

دره ی اموال و امالک زمينداران بزرگ نخستين هدف انجمن مصا. در خوی مستقر شد

خواهان به قورخانه و ی  حمله ی آزاد١٩٠٧ سپتامبر ١٥/ ١٣٢٥ شعبان ٤در . بود

آنگاه به تخليه . پستخانه آغاز شد، تا حکام و ارباب قدرت را به یارای مقابله نباشد

د را در دو نفر حجت االسالم هم جان خو. انبارهای غله برآمدند که به درگيری انجاميد

ها را ميان دهقانان تقسيم  ميرزا جعفر زمين. خواهان از دست دادندی نبرد عليه آزاد

اقبال . اقدام اهل خوی به مجلس گران آمد. از انجمن ماکو هم یاری گرفت. کرد

شکایت اهل خوی از : "السلطنه حاکم شهر از مجلسيان حمایت طلبيد و به زاری گفت

گاهی . اهل خوی به فدوی پيچيدگی می کنند.  استفدوی خدا گواه است، که خالف

اگر سکوت نمایم جان ومال ... گندم انبارها را بردند... اهالی ماکو را محرک می شوند

اینها هم . چرا اینطورها می کنند... شودی امالک کليه مخروبه م... رودی و عيال م

.  دولت را داغان کردندتمام قورخانه و توپخانه... خائن به دولت اند هم خائن به ملت

نه به ... علما و سادات را به قتل رسانيده اند... تلگرافخانه و پستخانه را ضبط نموده

  .)٨١("دولت و نه به مجلس اطاعت ندارند

 در مجلس با اینکه اقبال السلطنه یکی از منفورترین حکام بود، هيچ کس به طرد 

یجان معنای مشروطه را درست این مردم آذربا: گفتند. گفته های او بر نخاست

به ) طباطبائی و بهبهانی(علمای مشروطه خواه . به فکر چاره هم افتادند! نفهميده اند

از شيخ فضل اهللا نوری کمک خواستند تا عمال . سراغ علمای مشروعه خواه رفتند

برای اولين بار مجلس بر آمده از انقالب ! خود را به خوی گسيل دارد و فتنه را بنشاند

فرستادگان ميرزا جعفر را که . سرکوب انقالبيان را برعهده گرفت و از عهده برآمد

امالک را به جای اول . یارانش را دستگير کردند. نشان داد، کشتند" دليری"

: هم در این باب بود که کسروی می نوشت. فاتحه شورش را خواندند. بازگردانيدند

شورش "از آن نمایندگان ". رج ننهادندرفتار دليرانه مجاهدان خوی ا"مجلسيان به 
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مدی و شایستگی نمایندگی در مجلس که می بایست رشته ی جنبش را آخواهی بر ني

بنظر می آید پيشدستی طباطبائی و بهبهانی در سرکوب . )٨٢("بدست گيرد، نبودند

ميرزا . زمزمه ی قتل اتابک از خوی برخاست. ميرزا جعفر علت دیگری هم داشت

عزل نکنند، در دفع او بنيانگذاری "ه ای داد که اگر امين السلطان را جعفر بياني

می دانيم که اینکار بدست عباس آقا صراف یکی دیگر از مجاهدان انجام "! خواهد شد

  .گرفت

     اخراج"شان  در روستاهای ایران نيز انجمن هائی پدیدار شدند و نخستين اقدام

داران بزرگ  ره ی امالک زمينو دستگيری عمال شاه و کوشش برای مصاد

  .)٨٣("بود

انجمن "به عنوان سخنگوی رسمی دولت، انجمن ملی نه تنها با قفقاز بلکه با 

نيز اطالعيه های خود را برای نمایندگی های . عثمانی در تماس مداوم بود" سعادت

      خود"فرانسه، انگلستان و روس و ژاپن و آمریکا و اطریش می فرستاد و حتی 

     از آنجا که تلگرافخانه و. )٨٤(اعالم می داشت" ضامن سالمت جان اروپائيانرا 

و انتقال اخبار " به سود انقالب"تلفن خانه را در بست در اختيار داشت، از آن نهاد 

     فی المثل سيد محمد شبستری را رئيس تلفن خانه کرده بودند. )٨٥(بهره می جست

 در ارتباط بودند و بيانيه و تلگرافات را رد و بدلکه از این طریق با تهران و رشت 

  .می کردند

 که به اختصار بدست داریم، از -اهميت انجمن تبریز به مثابه جانشين قدرت سياسی

  .اقداماتی که دولت عليه این نهاد انجام داد، آشکارتر و روشن تر جلوه گر می شود
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  انجمن و ارباب قدرتانجمن و ارباب قدرت
بداد طلب، مجلس ملی، دولت روس و دولت انگليس، در سرکوب اهل انجمن، است

  . هر کدام به شيوه ای داوطلب شدند

دولت انگليس که در مشروطه خواهی، تنها از یاران اتابک، دشمنان روسيه یعنی 

کرد، چنانکه در بخشی دیگر ی جانبداری م) طباطبائی و بهبهانی(سيدین سندین 

سفير آن دولت از .  روس هم همصدا شد، در مسئله  انجمن ها با دولت)٨٦(آوردیم

این انجمن ها می خواهند شاه را از شاهی بردارند :  هشدار داد١٣٢٥جمادی االولی 

دولت روس ناگزیر خواهد "اگر چنين امری اتفاق افتد ". ما تحمل نخواهيم کرد"و 

. )٨٧("بود دست به کارهائی در ایران بيازد و این با همراهی دولت انگليس خواهد بود

ه در پاره ای از نواحی کشور ب: "همان سفير باز در یک گزارش تفصيلی می گفت

... می شود خصوص رشت و تبریز سخن از نهضت انقالبی عليه مقام سلطنت شنيده 

جا   سفرای هر دو دولت یک١٩٠٧در مارس ". حکام با مقابله با آنها توانائی ندارند

ضت خطرناکی عليه دودمان سلطنت در حال  نه-١یادداشتی تهدیدآميز فرستادند که 

 نمی توانند اجازه   که در هر صورت دولت بریتانيای کبير و روسيه-٢. تکوین است

  :و باز گفتند. )٨٨(والی آخر" دهند که لطمه ای به منابع آنها وارد گردد

احساسات خصمانه نسبت به شاه و دولت در آذربایجان از هر جای دیگر شدیدتر 

  .)٨٩("است 

از اوليای دولت، صنيع الدوله رئيس مجلس به تفسير انگليس شکایت می برد، در 

دشمنان ملت که نقاب ميهن پرستی و : "کردی علت استعفای خود تصریح م

   دموکراسی به چهره زده اند و مقاصد خود را به دست انجمن های مخفی از پيش 

 و در )٩٠("ن انجمن ها کاشته اندمی برند، تخم هرج و مرج و انقالب را در برخی از ای

در مورد احتشام السلطنه و . حتی بی فایده است" ماندن در ایران"چنين شرایطی 

به علت : تقی زاده بعدها می نوشت. استعفا او هم انجمن ها را مقصر دانستند
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احتشام " فشار آوردن به دولت و مجلس"افراد انجمن ها در کارها و " مداخله زیاد"

چون سير حوادث به "و یا به تعبير دکتر فریدون آدميت . )٩١(کناره گرفتالسلطنه 

  .)٩٢("سوی انقالب می رفت، او مجبور به استعفاء گردید

انتخابات که پایان . مجلس ملی نيز دست به کار شد تا بساط انجمن ها را برچيند

واهان را خی آزاد. به انجمن اخطار کردند که هر چه زودتر خود را منحل کند. گرفت

یکی . مردم شوریدند. اعضاء را کتک زدند بعضی از .از رفتن به انجمن باز داشتن

يزی را که گرفته ایم از دست چما . ما نخواهيم گذاشت انجمن بسته شود: "گفت

  : یکی در بلندی ایستاد و فریاد سرداد". نخواهيم داد

          ته شدن آن مردم، اینان می خواهند انجمن ما را ببندند که پس از بس" 

         آنگاه چيره گردیده و بياورند بر سر ما آنچه  ...ناچار واعظان خاموش کردند

     این محتکرین، این انباردارها، این : "گفتند. هيجان باال گرفت. )٩٣("خواهندی م

بی ناموس ها هنوز باور نکرده اند که ما حاضریم در راه آزادی جان خود را فدا 

حکومت به ناچار . دست به اعتصاب عمومی زدند. آنگاه بازار را بستند. )٩٤("کنيم

  . بار دیگر انجمن درهای خود را گشود١٣٢٥ رمضان ١٧عقب نشست و در 

 بخشنامه ای خواندند که انجمن ها ١٣٢٥ شعبان ١٢در . اما مجلس از پای ننشست

. مه آتشين تر بوداعتراض متشرعين از ه. )٩٥("اسباب اخالل امور گردیده اند"

شاه خيلی : بهبهانی افزود. کار انجمن تبریز از مجلس هم باالتر است: طباطبائی گفت

: از انجمن تبریز که اسباب زحمت شده، باز طباطبائی اصرار کرد. شکایت کرد

". انجمن ها طوری اسباب اخالل شده اند که نزدیک است مملکت از دست برود"

های خودمان را در معرض خطر گذاردیم که  یم و جانجمع شد" ما تمامًا"وانگهی 

و انجمن ها سد راه " یک خدمتی به ملت بکنيم و نتيجه این شد که مجلس فراهم شد

" اینها می خواهند حکم کنند سر مردم را ببرند: "رئيس مجلس تذکر داد. شده اند

ها در  در هيچ کجای دنيا معمول نيست که انجمن"مخبرالملک خاطرنشان کرد که 

فقط در امور صناعت و تجارت و غيره "بهتر آنکه " امورات سياسی مداخله کنند
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باید رفع مفاسد این انجمن ها را بکنيد و اال موجب هرج و مرج ... گفتگو نمایند

               تا اصالحی در امر انجمن ها نشود، کارها درست ... مملکت خواهد شد

انجمن ها از برای تخریب مجلس منعقد : " را زدطباطبائی حرف آخر. )٩٦("نمی شود

ولی این مجلس در تحت حمایت حضرت امام عجل اهللا بوده و ابدًا اعتنائی به ... است

باید مخالفت "شده اند، " موجب اغتشاش"اما چون انجمن ها " این اشخاص نيست

  .)٩٧("نمود

عاتی آزادند که ها و اجتما بدینسان در قانون اساسی تاکيد رفت که تنها انجمن

ها هم  در قانون انجمن. نگردند" مخل نظم"نباشند و " مولد فتنه ی دینی و دنيوی"

  .)٩٨(آلوده باشند" فساد عقيده"تصریح کردند که اعضای انجمن نباید به 

اسداهللا نامی را برای کشتن . استبداد طلبان و مشروعه خواهان نيز بيکار ننشستند

اکرام السلطان صد تا فشنگ و بيست "ی این مأموریت برا. اعضای انجمن فرستادند

در محاکمه ای که اهل .  نفر هم همراه داشت٣ که )٩٩(به مأمور داد" عدد اشرفی

کوزه (ما مأمور شده بودیم حاجی مهدی "انجمن ترتيب دادند، اسداهللا اعتراف کرد که 

 ما هم نامزد شده ، شيخ سليم و ميرزا حسين واعظ را به قتل رسانيم و یکی از)کنانی

  .)١٠٠("بود ميرزا جواد را در راه مراغه بکشد

 به تبریز بازگشت، به ١٣٢٦در نشست های خانه ميرزا حسن آقا مجتهد که در 

این مشروطه خواهان و انجمن نشيان که سخن از برادری و برابری : "مردم می گفتند

ميرزا . )١٠١("دا نمی شودبابی هستند و یک نفر مسلمان در ميان آنها پي... می زنند 

با اینکه سعی داشتيم تهمت بی دینی نخوریم، امام جمعه و : جوادخان می نویسد

ميرزا علی اکبر مجاهد آدم ساده لوحی است، ميرزا حسين : "کردندی یارانش شایع م

واعظ بابی است، ميرزا جواد المذهب صرف و شيخ سليم تابع اراده ی این دو نفر 

  ".است
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اس حکومت را از زبان محمد عليشاه بشنویم که در دستخط ها به وحشت و هر

اعالم حکومت " انفصال مجلس شورای ملی"مشيرالدوله و رئيس الوزرا، در توجيه 

  :نظامی، می گوید

چنانکه بر احدی پوشيده نيست، بواسطه ی ایجاد انجمن هائی که بدون نظام نامه " 

ی خارج است، مصرًا دخالت می نمودند، تشکيل و در امور دولتی که از وظایف اهال

رشته انتظام امور به کلی از دست اوليای دولت خارج و به ميل خود می خواستند، 

امور مملکتی را حل و عقد کنند و نزدیک بود هرج و مرج عظيمی در مملکت روی 

از طرف دیگر انطباعات و ناطقين به . داده موجب اضمحالل دولت قدیم ایران گردد

آنگاه در . )١٠٢(" ی اتکا به انجمن ها ممد اختالل در کليه امور شده بودندواسطه

     چون : فرمان دیگری که همان روز صادر شد، در ضروت حکومت نظامی گفت

از طرف انجمن ها که در مسجد و انجمن آذربایجان اجتماع نموده، "عده ای 

 جماعتی از قزاق و سالح کرده، چند تير هم نارنجک و بمب انداخته،) ؟(سهتير

اعليحضرت اقدس شاهنشاه روحنا ... مامورین دولتی را مقتول و مجروح کرده اند

است شهر را ) ١٩٠٨ اکتبر ١٩ (١٣٢٦ جمادی االولی ٢٣فداه از این تاریخ که 

  .)١٠٣("امر و مقرر فرمودند" اتا دوسی اژ"نظامی و در حالت 

گرچه بعدها .  از قانون برخيزداما انجمن تبریز می رفت که مسلحانه به حمایت

کرد و در بی برنامگی و ندانم کاری ها از زبان ميرزا ی شکست خود را اعتراف م

ما تمام ابنيه پوسيده ی استبداد را خراب کردیم ولی در تشکيل : "جوادخان می گفت

           یک حکومت متناسب عاجز مانده، به هر طرف دست یازیده، سررشته را 

  ".تيم پيدا کنيمنمی توانس
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  -٢٧ E.G. Browne: A Succint brief narrative of recent events 
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-٢٨   

N.K. Belova: Le parti social democrate d Iran, in: G. Haupt:    

 la deuxieme Internationale et Iorient, Peris, cyas ١٩٦٧, P. 

٣٩٣       
 

پيدایش و تحول احزاب سياسی ): "اتحادیه( منصوره ی نظام مانی -٢٩

  ٦٠، ص ١٣٦٠، تهران، انتشارات گستره، "مشروطيت
  

، کندوکاو، دوره ی دوم، "قدرت زحمتکشانشوراها، نطفه های : " آندره نين-٣٠

  .٣٨، ص ١شماره
  

٣١-  Lenine: Nos taches et les soviets es eputes ouvriers, ٢ niv. 
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  .٣٦ -٣٨، تهران، پيام، ص "اجتماعی در نهضت مشروطيت ایران
  

نيز " اوراق تازه یاب"به تقی زاده، در "  انقالبيون-اجتماعيون" نامه فرقه -٣٦

       فرقه که از قفقاز به قصد شرکت در انقالب گسيل " مجاهدان" این نامه نام در

  .شده اند، آمده است
 

٣٧- Le club National de Tauriz, R.M.M. vol.١٩٠٨ ,٦,p. ٥٣٥.  
 

  .١٦٧تاریخ مشروطه، ص : " احمد کسروی-٣٨
  

هران، ، ت"قيام آذربایجان و انقالب مشروطيت ایران: " طاهرزاده بهزاد-٣٩

  .٤٥، ص ١٣٣٨مهرگان، 
  

  

  .١٧٨ خاطرات ناصح زاده، ص -٤٠
  

   همانجا-٤١
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سخنگویان : "نصرت اهللا فتحی:  برای شرح حال آن سه واعظ، نگاه کنيد به-٤٢

  ١٣٥٦تهران، " سه گانه ی آذربایجان
  

  .١٦٥، ص "تاریخ مشروطه: " کسروی-٤٣
 

٤٤-La Liberte de la presse en perse, R.M.M., vol. ١٩٠٧ ,٢, p. 

٥٥٦.                                                                                          
 

  ١٧٠، ص ١، جلد "تاریخ سانسور در ایران: " گوئل کهن-٤٥
  

  ٢١٢ خاطرات ناصح زاده، ص -٤٦
  

 ،١٣٦٢، تهران انتشارت هفته، "پنجاه و سه نفر: " دکتر انور خامه ای-٤٧

  .١٩٧ص
 

٤٨-Saheb- Nassag et L. BouvatÖ La situation en perse, 

R.M.M. vol. ٧, p.١٥٦.                                                                  
 

، دنيا، سال چهارم، دوره ی سوم، "سالروز اعالم مشروطيت:  مهرآبادی-٤٩

  .٩ص . ١٣٥٦تيرماه 
  

" تاریخ انقالب آذربایجان و بلوای تبریز: "ویه ای حاجی محمد باقر ویج-٥٠

  .١٤، ص ١٣٥٥تهران، 
  

  .٢٠٠ص " تاریخ مشروطه: " کسروی-٥١
  

  .٢٣٦ خاطرات ناصح زاده، ص -٥٢
  

  .٢٠١تاریخ مشروطه ص :  کسروی-٥٣
  

  )به ترکی (١٣٢٥، محرم "آذربایجان" روزنامه -٥٤
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  خطی.  ق١٣٢٥، "من المشروطه واالستبداد: " علی اکبر تبریزی-٥٧
  

، ص ١٣٦٠، تهران، "نقش زنان در جنبش مشروطه: " عبدالحسين ناهيد-٥٨

٧٤ -٧٨.  
  

، "وطيت ایران سياسی انقالب مشر-علل اقتصادی: " آرشاویر چلنگریان-٥٩

  ).١٦، ص ١٣٦٢ترجمه باقر شاد، زمان نو، دی " (نيو سایت"، ١٩١٠
 

٦٠- Le club National de Tauriz, p.١٦.  
 

  .٨٧٣ براوان، ص -٦١
  

  .٢١٢ خاطرات ناصح زاده ص -٦٢
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  .٢٩٢ خاطرات ناصح زاده، ص -٦٦
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 متن تلگراف تلگراف انجمن در کسروی و سایر مدونات مشروطيت آمده -٦٨

طنت ها زدند که شاه باید از طریق مجلس انتخاب شود و سل برخی انجمن. است
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٣٤١.(  
  

اسناد راکد وزارت امور خارجه انگلستان، مسئله قتل : " جواد شيخ االسالمی-٩٠
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