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نگاهی دیگر و ارزش مند به انقالب مشروطیت

 انقالب نامتام ، اثر ارزش مند و حتقیقی رفیق شهید رمحان  هاتفی 
)حید رمهرگان(، كه در د هه 1350 به رشته حتریر د رآمد، د رهمان د وران 
به   ساواک  با  یورش  كه  شد،  فرستاد ه  به چاخپانه  »ر.ه.اخگر«  نام  با 
به  د ست  آن جبز یک نسخه،  چاخپانه، متامی نسخه های چاپ شد ه 
 ،135٧ بهمن  انقالب  پریوزی  با  شد.  نابود  و  افتاد  ساواک  گزمگان 
تصحیحاتی  با  را  كتاب  تا  یابد  فرصتی  تا  بود  امیدوار  رمحان  رفیق 
جمدد ًا به  چاپ برساند و كارحتقیقاتی د ر این زمینه را به پایان رساند. 
كتاب انقالب نامتام، تالشی است د ر راه بررسی علمی و د یالكتیكی 
انقالب مشروطیت، زمینه و جمموعه عوامل و د الیلی كه به  این انقالب 
كتاب  این  بر   خود  كه  مقد مه یی  د ر  هاتفی  رفیق  اجنامید.  دوران ساز 
بسیار  انقالب مشروطیت  د ربارۀ  كه، سخن  اشاره می كند  نوشته است 
گفته شد ه است ویل بسیاری از گفته و نوشته ها، كتب، جزوات، رساله ها 
و مقاالت نتوانسته اند كاری علمی در زمینه شناسایی این حتول بزرگ 
تاریخ معاصر میهن ما اجنام د هند و د ر »كالف پر پیچ و خم حواد ث و 
فرود و فرازهای وقایع سردرگم ماند ه اند« و یا به قصه گویی، قصه بافی، 
كه  پرد اخته اند  پریشان گویی هایی  و  ناد قیق  و  مغشوش  خاطرات  شرح 
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منی تواند د ر شناخت انقالب مشروطیت مثمرمثر باشد.
كتاب انقالب نامتام خنست به زمینه های احنطاط سلسله صفویه و 
قاجاریه می پرد ازد و د ر این بررسی سیمای د قیقی از حكومت مد اری 
ارجتاع و بی حقوقی عظیم تود ه های روستاها و زمحتكشان به تصویر 
میكشد. كتاب با موشكافی پرارزش و د قیقی حكومت قاجاریه را از 
د وره  و  قرار می د هد  مد اقه  مورد  انقالب مشروطیت  تا سرآغاز  ابتد ا 
خنست این سلسله و وضعیت كشور  را »آرامشی كه از زیر شعله های 
مششری سر بریون آورد و د ر هجوم و غارت و خون ریزی شكل گرفت« 

و »خانه ای كه بر آب است«  ارزیابی می كند.
كتاب، د ر بررسی  وضعیت ایران و جهان د ر آستانه قرن نوزدهم و 
اشاره به  این موضوع كه ایران »د ر چهار راهی ایستاد ه بود كه توفان های 
سهمگنی از چهار سو بر آن می تاخت«، به شكل گریی نظام استعماری 
د ر ایران و تأثری خمرب سیاست های امرپیالیسم انگلیس، روس و فرانسه 
بررسی همه جانبه ساختار اجتماعی- كار  ایران می پرد ازد. كتاب  د ر 

اقتصاد ی ایران را تا آستانه انقالب مشروطیت با وسواس و د قت قابل 
حتسینی د نبال می كند و نتیجه می گرید كه: »احنطاط فئود الیسم، ستم 
ایران  جامعه  بطن  در  باروتی  انبار  استعماری  و جتاوزات  استبد اد ی 
فراهم آورد كه خنستنی انفجارهای آن به صورت امواج خمالفت های 
اجتماعی و شكل پذیری نارضایی تود ه ای و قیام های شهری و روستایی 

شروع به تظاهر كرد.«
رفیق رمحان هاتفی امید وار بود كه  پس از بررسی زمینه های انقالب 
ایران  مشروطیت  انقالب  خود  بررسی  به  كتاب  بعد ی  جلد های  د ر 
برپدازد. د ر مقد مه كتاب می خوانیم: »كتاب حاضر زمینه های سیاسی 
و اجتماعی و اقتصاد ی انقالب مشروطیت ایران را از غروب صفویه 
تا واقعه رژی و جنبش قهرآمیز تنباكو كه به منزله حركت عینی انقالب 
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مشروطه است، د ر بر می گرید. امید كه در جلد های بعد ی به اتفاق مشا 
قد م د ر مید ان های خونبار و پرتالطم انقالب مشروطه بگذارمی و در منت 
روید اد های سرتگ وگرد باد های حاد ثه پرور آن بایستیم و د ر روی این 

غرقاب و توفان خم شومی و به اعماق بنگرمی.«
و افسوس كه یورش مزد وران ارجتاع و حكومت تاریک اندیش فقها 
به حزب تود ه ای ما و د ستگریی رفیق رمحان این فرصت را به او ند اد 
كه كار پر ارزش و علمی خود را د ر بارۀ یكی از مهم ترین رویداد های 
فقیه«  »والیت  رژمی  َبََرد. شكنجه گران  پایان  به  ما  میهن  معاصر  تاریخ 
رفیق رمحان هاتفی را زیر وحشیانه ترین شكنجه ها، و بد ون آنكه بتوانند 
كوچكرتین خللی د ر اعتقاد اسطوره ای او د ر بارۀ حزب و راهش وارد 
آورند به قتل رساند ند، و رفیق شهید د ر وصیتی به نسل جوانی كه از 
از زمنی  بود  كشید ه  د وش  بر  او  كه  را  مبارزه ای  پرچم  و  راه می رسد 
»راه همان است  اوین می نویسد:  د یوارهای   بر  با خون  بر می دارد، 
كه ما رفتیم«. و افسوس كه د انشمند ی فرزانه و فرهیخته را این چننی 

جنایتكارانه و بزدالنه از میهن ما ربود ند.
به  برای همه كسانی كه  اثر ارزمشندی است  نامتام  انقالب  كتاب 
تاریخ معاصر میهن ما عالقه مندند و می خواهند در حتقیقی به دور از 
تعصب و جزم گرایی رشته كالف سر درگم حوادث را از هم باز كنند 
و با زمینه ها پیدایی و علل اساسی این انقالب تارخیی میهن ما آشنا 
گردند. این اثر خصوصًا برای نسل جوانی كه امروز، بیش از هر زمان 
ایران  معاصر  تاریخ  آموخنت  دنبال  به  پویشی جستجوگرانه  در  دیگری 
است، سودمند است. انتشارات حزب تودۀ ایران این اثر ارزش مند را 
به مناسبت خجسته شصت و پنجمنی سالگرد تأسیس حزب تودۀ ایران 
جتدید چاپ می كند و مطالعه دقیق این اثر را به همه عالقه مندان به 

تاریخ معاصر میهن مان توصیه می كند.
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آزادی،  راه  شهدای  همه  جاویدان  خاطره  به  آتشنی  درودهای  با 
استقالل و عدالت اجتماعی و خصوصًا خاطرۀ تابناک و زوده نشدنی 

رفیق قهرمان رمحان  هاتفی.

انتشارات  حزب تودۀ  ایران
مهرماه 1385



پیش گفتار

درباره انقالب مشروطیت سخن بسیار گفته شده و با این همه هنوز 
بسیار سخن در شناخت علمی این سرچشمه تاریخ معاصر ایران باقی 
است.هزاران كتاب و جزوه و رساله و مقاله كه در این باب به رشته 
حتریر در آمده _ به جز موارد انگشت مشار _ در سطح متوقف شده و 
در كالف پرپیچ و خم حوادث و فرود و فرازهای وقایع سر درگم مانده 
كثرًا  و خواننده را نیز اغلب به دنبال خود كشیده اند. در این انبوه آثار كه ا
یا داستان پردازی و شاخ و برگ سازی های  و  ُپرگویی های مالل آور  با 
بی مصرف و یا شرح خاطرات و رجز  خوانی ها و پریشان گوئی های فالن 
چهره شناخته یا ناشناخته عصر مشروطه )كه این یكی به تازگی خیلی 
هم مد شده( بر حجم آنها می افزاید، كمرت عنایتی به منطق رویدادها 
در منت شرایط جامعه و ضرورت های  ماجرا ها  و  انگیزه ها  و حركت 
و  شده  گرفته  نادیده  مناها  تاریخ  دیگر  عبارت  به  می شود.  تارخیی 
به  هم  پراكنده كه ربطی  تا حد یک مشت ماجرای  تاریخ  رویدادهای 
ندارند و احتماًال مربوط به شانس و تقدیر و آفریده دست قهرمان ها و 
ضد قهرمان ها هستند، و می توانستند اصًال به منصه ظهور نرسند، تنزل 

یافته و بی اصل و هویت شده اند.



انقالب ناتمام 10

 كتاب حاضر _در حد بضاعت مؤلف_ تالشی است در دست یابی 
به  رگه های اصلی مشروطیت و شناخت علمی جمموعه عوامل و دالیلی 
كید می كنم كه  این كتاب تنها  كه به  این انقالب دوران ساز اجنامید. تأ
رد یابی شاخه های اصلی و عمده نهضتی است كه در قرون و اعصار 
حمرک ها  و  جریان ها  با  زمان  فرایند  در  و  دارد  ریشه  خود  از  پیش 
این  گاه  و  گرفته  تأثری  آنها  از  ناگزیر  و  روبرو شده  بیگانه ای  عوامل  و 
تأثریپذیری تا آن  حد پرتوان و ژرف بوده كه طبیعت و سرشت جنبش و 

خصایل آن را تا حد قابل مالحظه و چشمگریی تغیری داده است.
بیشرت درنگ شده و  تاریخ  از  و موقعیت هایی  گاه در حلظه ها  اگر 
شرح و بسط مفصل تر یک رویداد یا حتول، ظاهرًا با روال كلی كتاب 
سازگار نیست، از آن  رو است كه آن حلظه ها و رویدادها یا در تواریخ 
و متون مرسوم و رایج، در گنگی و ابهام غوطه ورند و یا آن  كه مبداء و 
زمینه دگرگونی های اساسی و ُپر دامنه ای بوده اند كه با آینده آمیخته و 
آینده را به اقتضای خود متحول و متغری كرده اند. مؤلف بر این گمان 
است كه رگه های اصیل و اساسی نهضت مشروطه در بسیاری از متون 
پراكنده، گذرا، گسیخته و بدون نظم  تواریخ موجود، بطور  و اسناد و 
منطقی وجود دارد، اما این رگه های ناب و بنیادی در زیر آوار وقایع 
فرعی و رسوب حاشیه پردازی های كم بها، گم و سرگردان شده است. 
رستاخیز  رگه های  و  زمینه ها  علمی  حتلیل  كه  دقیق  الروبی  یک  تنها 
مشروطه به  آن مدد رساند و به  سری وقایع و حادثات نظم و شریازه دهد 
و قانومنندی های آن را عیان سازد، می تواند تاریخ راستنی و معتربی از 
مشروطیت ایران به دست دهد. بر شالوده این یقنی مؤلف تا حد امكان 
از منابع موجود سود ُجسته و به موقع خود حتی عنی سطور و عبارات 
مورخان و مؤلفان و شارحان تاریخ را با سطور و كلمات خود تسبیح-

وار به  یک رشته در آورده است. این كار اگر چه در موارد عدیده یک 
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دستی و همواری نثر كتاب را به هم زده، اما اعتقاد به این كه در یک 
اثر حتقیقی، مضمون و حمتوی و استحكام ادله و براهنی و صحت نقل 
قول ها، بر شیوایی و رعنائی فرم و قالب ارجح است، آن را حتمل پذیر 

و قابل اغماض كرده است.
انقالب  اقتصادی  و  اجتماعی  و  سیاسی  زمینه های  حاضر  كتاب 
تا واقعه رژی و جنبش قهرآمیز  ایران را از غروب صفویه  مشروطیت 
حترمی تنباكو كه به منزله شروع حركت عینی انقالب مشروطه است، در 
بر می گرید. امید كه در جلد های بعدی به  اتفاق مشا قدم در میدان های 
رویدادهای  منت  در  و  بگذارمی  مشروطه  انقالب  تالطم  پر  و  خونبار 
و  این غرقاب  روی  در  و  بایستیم  آن  گردبادهای حادثه پرور  و  سرتک 
توفان خم شومی و به اعماق آن بنگرمی. از منظرگاه این اقلیم ُپرمحاسه 
و مرگ و شكفنت، طرح امروز روشن تر و شناخت شرایط حال، سهل تر 

و مقدورتر است.
انقالب مشروطه ایران در شرایطی وقوع یافت كه ایران یک كشور 

فئودایل و نیمه مستعمره بود.
ماهیت یک انقالب در چننی شرایطی الزامًا خصلت ضدفئودایل و 
استعمارستیزی آن است. اما انقالب مشروطه با وجود آن كه یک انقالب 
بورژوازی و در عنی حال ضدامرپیالیستی بود و به ظاهر به  پریوزی نظامی 
و سیاسی رسید، نه موفق به  سرنگونی فئودالیسم شد و نه امرپیالیسم را 
ریشه كن كرد. دلیل این امر را خنست باید در ضعف نسبی بورژوازی 
مّلی ایران و سستی نهادهای اساسی آن ُجست. بورژوازی ایران هویت 
كاملی نداشت. در كنار بورژوازی بازرگان، جای بورژوازی صنعتگر 
خایل مانده بود. این كمبود كه خود حمصول یک رشته حوادث تارخیی 
بود، به  نوبه خود باعث وارد آمدن زخم عمیقی بر بدن انقالب شد و 
كننده ِی  رهربی  و  اهلام خبش  طبقه ِی  این خون ریزی  از  ناشی  ضعف 
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انقالب را به تعدیل خویش و سازش با خصم دو گانه اش، امرپیالیسم و 
فئودالیسم، وا داشت.

در روند تكامل تارخیی، بورژوازی صناعت پیشه از بطن بورژوازی 
بازرگان متولد می شود، اما در ایران فشار نریوهای استعماری و حتمیل 
قراردادهای یک طرفه بازرگانی از طرف آن ها و تبدیل اقتصاد ایران 
به  تبدیل  را  بورژوازی صنعتی  امرپیالیست ها،  اقتصاد  از  زائده ای  به 
جننی حمتضر و حنیفی كرد كه یک پایش در گهواره و پای دیگرش در 

لبه گور بود.
حاصل  خارجی  و  داخلی  جتارت  توسعه  از  كه  پویل  سرمایه های 
نداشت.  فعالیت  امكان  )صنعتی(  تولیدی  راه های  در  بود،  شده 
روبرو می شد.  با شكست  اجیاد صنایع سبک  برای  تالش های مكرر 
و  دولت  پشتیبانی  و  یاری  عدم  خارجی،  پیشرفته  حمصوالت  رقابت 
كارشكنی مشرتک فئودال ها و عوامل استعمار، سنگ های بزرگی در 

راه بورژوازی صنعتگر می انداخت. به عنوان منونه:
را  خن ریسی  كارخانه  خنستنی  هجری   1321 سال  به  »صنیع الدوله 
كارخانه  این  اما  داد،  بازار  مناسبی حتویل  و حمصول  آورد  تهران  به 
در رقابت با خارجیان به زودی از كار افتاد و بانی آن به قتل رسید. 
كارخانه بلورسازی كه به معلمی مسیوو النژ دایر شد، دیری نپائید و پس 
از آن حاج حممد حسن اصفهانی، امنی دارالضرب در تهران كارخانه 
بلورسازی دیگری احداث كرد. این كارخانه هم در میدان رقابت از  
پای در آمد و تعطیل شد. كارخانه چینی سازی معتمدالسلطان حاج-

حممدحسن تاجر امنی الضرب مشهور به كمپانی نیز كه در تهران تأسیس 
دچار  رقبای خارجی  زیر ضربه های  می ساخت  الوان  ظروف  و  شده 
ركود شد و از فعالیت بازماند. كارخانه های قند و كربیت سازی و نیز 

كاغذسازی تهران و اصفهان هم به همنی سرنوشت مبتال شدند.«1
1.  خسروی، خسرو، »بزرگ مالكی ایران«، جمله ی »كتاب  هفته، كیهان«، مشاره 8.
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هجوم كاالهای اروپایی، به زوال مراكز صنعتی قدمیی و كسادی كار 
پیشه وران و صنایع داخلی اجنامید و طبیعتًا تكامل و توسعه كارخانه های 
در  شد.  مانع  نداشتند،  را  غربی  تولیدات  با  رقابت  توان  كه  را  مّلی 
افزایش مراكز جتاری و تقویت  به   عنی حال توسعه جتارت خارجی، 

سرمایه داری كمرپادور اجنامید.
براثر فشار سرمایه خارجی، كشاورزی جنبه كاالیی به خود گرفت. 
فزونی تولید كاالیی به استقرار روابط كمرنگ و خمدوشی از سرمایه داری 
منجر شد و دهقان، در حایل كه پیوند خود را با ارباب فئودال حفظ 

كرده بود، به سرمایه داری جهانی وابسته شد.
صناعت  برای  كشاورزی  خام  مواد  زائده  یک  عنوان  به  ایران   
غربی، در بازار سرمایه داری جهانی ادغام شد. طبیعی است كه روابط 
اقتصادی بر مبادله ناعادالنه و نامساوی مبتنی بود كه خود واضح و رسا 

از استثمار كشور توسط سرمایه خارجی حكایت می كرد.
این  بود.  رشته های صنعتی، خطركردن  در  سرمایه  انداخنت  كار  به 
آزمون تلخ، سرمایه ها را از گرد رشته های تولیدی  تاراند. سرمایه داران 
ایران ترجیح می دادند سرمایه های پویل خود را صرف خرید زمنی های 
زراعی كنند و به تولید كنندگان خرده پا و خان ها وام دهند. آنها تدرجیًا 
اشرتاک منافع وسیعی با زمنی داران و شیوه استثمار آن ها یافتند. زمنی 
در ممالک صنعتی،  كشاورزی  بود. حمصوالت خام  ثروت  سرچشمه 
به ویژه در روسیه  تزاری، بازار گرمی داشت. سرمایه گذاری روی زمنی 
با بازده مطمئن و سرشار، تضمنی شده بود. این وضعیت، سرمایه های 
هنگفت پویل را كه در مسری طبیعی رشد می بایست در رشته های صنعتی 
به كار افتد، جذب زمنی كرد. قشرهای باالی بورژوازی بازرگان با خرید  
اراضی وسیع و شركت در تولیدات كشاورزی، از یک سو با فئودالیسم 
پیوند یافت و از سوی دیگر با صدور این حمصوالت به خارج و خرید 
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مصنوعات اروپایی، با امرپیالیسم رابطه برقرار كرد و به صورت تكیه 
گاه او در آمد. بورژوا-فئودالیسم ایران بدین سان زاده شد.

دست  در  ایران  بازار  عمده  منابع  مشروطه،  انقالب  آستانه  در 
امرپیالیست ها بود. حكومت استبدادی در چنگ استثمارگران روسی 
طریق  از  استثمارگران  داشت.  را  بی اراده ای  ابزار  انگلیسی حكم  و 
فشارهای سیاسی و اقتصادی ودر صورت لزوم نظامی، زمامداران  را 
به تسلیم در برابر اهداف خود وا می داشتند و نظرات شان را به آنها 

دیكته می كردند.
سرمایه های خارجی به دوشكل مولد و وام به ایران صادر می شد. 
سرمایه وام بیشرت مربوط به دولت بود كه در ورطه افالس و ورشكستگی 
غوطه می خورد، و در ازای دریافت وام، امتیازات و منابع در آمد مهمی 
نظری گمركات، معادن، راه ها و خطوط ارتباطی )تلگراف و تلفن( را به  
بیگانگان واگذار می كرد. انگلیسی ها با تأسیس بانک شاهنشاهی، و 
روس ها بااجیاد بانک استقراضی، جریان پویل و دادوستد داخلی و 
خارجی را حتت كنرتل گرفته بودند. زالوها به شاهرگ های اقتصادی 
كشور چسبیده بودند. این وضع سرمایه داران جتارت پیشه ایران را در 
كرده  ناموفق  نیز  مایل  مهم  تأسیسات  دیگر  و  بانک ها  دایركردن  كار 
بود. غارت بیگانگان با چپاول فئودال ها و بورژوازی كمرپادور تكمیل 
می شد. چننی شرایط دشوار و جابرانه ای، در عرصه سیاسی و اجتماعی، 
اختناق شدید و تضییع حقوق فردی و انسانی و سركوب هر اعرتاض 
و حركت مرتقیانه ای را اجیاب می كرد. خود كامگی و دیكتاتوری كه 
به  ویژه روستائیان كه  بر دوش خلق،  تاراج تكیه داشت،  بر حتمیل و 
80 درصد مجعیت كشور را تشكیل می دادند، سنگینی حتمل ناپذیری 
داشت. زیر این فشاِر همه سوئی، بورژواری مّلی به تدریج جتزیه شد، 
و بسیاری از افراد این طبقه  به خاک سیاه نشستند. ضربه های مداوم 
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امرپیالیسم، فئودالیسم و بورژوازی وابسته، گروه هایی از بورژوازی مّلی 
را به  صفوف ورشكستگان، تهیدستان و خیل عظیم بیكاران شهری راند، 
و بسیاری از افراد شامخ این طبقه را كه از خرده بورژوازی و قشرهای 
به خاستگاه خنستنی خود  دیگر  بار  بودند،  برخاسته  زیرین طبقه خود 
فرو افكند. از بورژوازی مّلی ایران آچنه  ماند پاره هایی از قشرهای 
زیرین و میانی آن بود كه هم از نظر كّمی و هم از جهت كیفی، ظرفیت 
و توان رهربی یک انقالب اجتماعی را تا پریوزی قاطع، در شرایطی 
طبقه  از  بازمانده  قشرهای  این  نداشت.  ُپرخماطره  و  بغرجن  دشوار، 
بورژوازی مّلی ایران كه به  بهای حفظ اصالت خود ، خبش عظیمی 
خرده بورژوازی  به  طبیعتًا   بودند،  داده  كف  از  را  خویش  قدرت  از 
تكیه می كردند. آنها اگر چه در جلب و جذب خرده بورژوازی موفقیت 
داشتند، اما در تأمنی پشتیبانی  و شركت فعال و وسیع عمده رجنربان 
شهر و روستا در امر انقالب تا حد زیادی ناكام ماندند. نامرادی آنها 
اقتصادی،  اجتماعی،  خاص  شرایط  نبود.  همه جانبه  زمینه  این  در 
سیاسی ایران گروه های بزرگی از طبقات حمروم شهری و روستایی را 
انداخت و  انقالب  به  میان امواج  بویژه مزدوران نوظهور صنعتی را، 
این سپاه جسور و قاطع، هسته اصلی مقاومت و مبارزه را تشكیل داد. 
عایل  تركیب بندی  و  پیدایش  بی سابقه،  گونه ای  به  ایران  ویژه  شرایط 
موقعیت  از  ناشی  بی سابقه  جنبه  این  آمد.  باعث  را  كارگران  صفوف 
آن كه  از  پیش  ایران،  بود. در  ایران  اقتصادی  و  استثنایی جغرافیایی 
بورژوازی مّلی صنعتگر به وجود آید و به رشد قابل حماسبه ای برسد، 
پرولتاریا ی صنعتی چشمگریی پدید آمده بود. جتزیه بورژوازی مّلی، 
مالیات ها،  بی رویه  افزایش  كارخانه ها،  و  كارگاه ها  بی وقفه  تعطیل 
استثمار طاقت فرسای روستائیان، فرار بی وقفه و بی مثر نفوس روستا به 
سوی شهرها، لشگر عظیمی از بیكاران، ملنپ ها و تهیدستان  به وجود 
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آورده بود. جذب این نریوی عظیم انسانی به كارگاه ها و كارخانه های 
جنوب روسیه و تأسیسات نفتی باكو، به تدریج كارگران ایران را، در 

خارج از كشور، انبوه كرد1.
بازگشت بسیاری از این كارگران در مرحله مقدماتی و در گرماگرم 
مبارزات مشروطه خواهی، نه تنها نریوی رزمنده ای را وارد سنگرهای 
مشروطه كرد، بلكه افكار و دست آوردهای انقالبی تازه ای را در جامعه 
بی قرار آن روز پراكند، كه به منزله یک قدرت معنوی انقالبی بود و 

طبیعتًا به نریوی مادی سركش تبدیل می شد.
رشد  كه  آن  وجود  با  امرپیالیستی  سرمایه  نفوذ  كشور،  داخل  در 
سرمایه داری مّلی را سد می كرد و استحكام و توسعه مواضع سرمایه داری 
وابسته به امرپیالیسم را یاری می داد، در افزونِی مزدبگریان صنعتی بی تأثری 
نبود. كارگران ایران كه زیر استثمار سه الیه ِی بورژوازی، امرپیالیسم و 
پهنه  در  تعینی كننده ای  نریوی  به صورت  هنوز  داشتند،  قرار  فئودالیسم 
اجتماعی در نیامده بودند.... چشم انداز ایران _در یک نگرش كلی 
میان جمموعه ِی  در  بود:  چننی  مشروطه  انقالب  آستانه  در   _ گذرا  و 
خرده بورژوازی،  مّلی،  بورژوازی  بنی   تضاد  سو  یک   از  تضاد ها، 
دهقانان و كارگران با فئودالیسم و بورژوازی وابسته به امرپیالیسم، و 
انگلیس، دو تضاد  و  امرپیالیسم روس  با  از دیگر سو تضاد بنی خلق 
اصلی جامعه ایران بود. این تضاد ها هر روز شدیدتر می شدند. فرهنگ 
بورژوازی در كنار اندیشه های نوین انقالبی  چونان گردباد از مغرب 
ایران  جمروح  و  فرسوده  جامعه  به  كشور  مشایل  مرزهای  از  و  زمنی 
می تاخت. كاالهای بورژوازی  گرده ای از فكر و فرهنگ بورژوازی را 
درشهرها می پراكند. در منت این جریان فكری و فرهنگی، تضادهای 
این  نوزدهم  قرن  اواخر  در  می شدند.  برجسته تر  سیاسی  و  اجتماعی 

1.  ایوانف تعداد مهاجران ایران را كه در جستجوی كار به ماوراء قفقاز و ماوراء خزر رفته بودند، 
دراوایل قرن بیستم در حدود 200هزار ختمنی زده است )انقالب مشروطه ایران، ایوانف، ص 15(.
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تضادها به مرحله حاد و انفجار آمیزتری رسیدند. رشد آتی جامعه ایران 
و تبدیل آن به جامعه نوین، بستگی تام به حل دو تضاد اصلی یاد شده 
داشت . حل نهایی این دو تضاد نیز منوط به آن بود كه كدام یک از 
چهار طبقه انقالبی مذكور در فوق، رهربِی دیگر نریوهای اجتماعی را 

قبضه كند.
جواری  هم  سیاسی،  و  اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  جمموع  در 
دائمی رقابت و خصومت پنهان و آشكار و گاه سازش امرپیالیست های 
روس و انگلیس، باعث شد كه رهربی انقالب مشروطه خنست به دست 
بورژوازی مّلی  و خرده بورژوازی  افتد و در مرحله دوم انقالب كه 
با استبداد صغری آغاز شد، فئودال ها و بورژوازی وابسته نیز به درون 

نهضت راه یابند  و بر دستگاه رهربی چریه شوند.
بدین سان انقالب مشروطه و جنبش های بعدی كه از آن ریشه گرفتند 
بنیاد های  ماندند.  ناكام  بسیار  حد  تا  كردند،  تغذیه  آن  فرهنگ  از  و 
جامعه فئودایل و نیمه مستعمره ضربه خوردند، اما واژگون نشدند. نظام 
كهنه قسمتی از عناصر و نریوهای نوین را به درون خود جذب كرد و 
با آن آمیخت. حتوالت در عرصه فرهنگی و روبنائی نیز به صورت نیم 
بند باقی ماند. گروه های اجتماعی در منازعه بر سر قدرت جا به  جا 
شدند، اما بعضی از طبقات تنها با هم آمیختند، بی آن  كه این آمیزش و 

هم سازی، فئودالیسم ریشه دار ایران را از قدرت سیاسی حمروم كند.
بود. عناصر  بغرجن و حمدود  انقالب  ایران، یک  انقالب مشروطه 
متشكله این حادثه تارخیی، متنوع، ناهمگون، متضاد و گسرتده است 
با خصلت و جوهر  انقالب بدون آشنائی دقیق  و شناخت همه جانبه 

یكایک این عناصر ممكن نیست.
خنستنی مسألۀ مشروطه ایران خاستگاه و تكیه گاه های طبقاتی جنبش 
تا  از خنستنی خیزها  امرپیالیسم جهانی،  نقش  دیگر  اساسی  مسأله  و 
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مرحله توقف چرخ های آسیب دیده آن است.
تشكیل جملس شورای مّلی به سال 1285 مشسی، دوره نوینی را در 
مبارزات مشروطیت گشود. جملس مركز تالقی اندیشه ها شد. در »خانه 
به  اجتماعی،  متفاوت  گروه های  و  و قشرها   ملت« منایندگان طبقات 
و  اختالفات  متامی  بودند.  كرده  موضع گریی  خود  طبیعت  اقتضای 
جملس  حمدوده  در  جامعه،  سراسر  ناسازگاری های  و  جبهه بندی ها 
اجتماعی  منشاء  و  طبقاتی  به  تركیب  گذرا  نگاهی  بود.  شده  متبلور 
شگفتی آور  تنوع  و  اختالف  عمق  ایران،  جملس  خنستنی  منایندگان  

ایدئولوژی های حاكم بر این جملس را فاش می كند.
كنی تشكیل می دادند. 41  21 درصد منایندگان جملس اول را مال
 20 بودند.  بر خاسته  اصناف(  و  )جّتار  بازاریان  میان  از  وكال  درصد 
مشاغل  صاحبان  بنی  جملس  كرسی های  بقیه  بودند.  روحانی  درصد 

آزاد، كارمندان دولت و كارمندان خبش خصوصی تقسیم شده بود.
در این فضای ناهمرنگ و آمیخته به تضاد و ستیز، تندرهای انقالب 
گاهی  دائم در خروش بودند. برخورد آراء و عقاید، به صورت امواج آ
و معرفت سیاسی در جامعه، به ویژه در میان شهروندان ایران منعكس 
متمایزی  بینی  نظرات حاوی جهان  و  عقاید  این  از  هر یک  می شد. 
از  انقالبی  حركت های  و  سیاسی  التهاب  و  شور  متقابل  تأثری  بودند. 
میان جامعه به جملس می تافت و از جملس به میان مردم بر می گشت و 

تصادم ها را دامن می زد.
هر روز و هر ماه كه از عمر انقالب می گذشت جامعه بی قرارتر و 
متحول تر می شد. به سال  190٧ انقالب به اوج خود رسید. در سراسر 
این  كه  این  با  تشكیل شد.  وسیعی اجنمن ها ی خمتلف  به طور  كشور 
بورژوازی  بر شالوده  خود  فعالیت  خط  و  ماهیت  حسب  بر  اجنمن ها 
پا می گرفتند، شكل مهم و عمده جتمع و متركز قشرهای دموكراتیک 
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مردم بودند. اجنمن ها، در بسیاری از شهر ها نفوذ و قدرت فوق العاده 
به هم  زدند و حتی زمام امور را قبضه كردند. آن ها مراكز دادگسرتی 
اجیاد می كردند، قیمت نان را تعینی می منودند و كتاخبانه و مدرسه به 

 وجود می آوردند.
با شركت  اجنمن های خمفی جماهدان،  كشور،  نواحی مشایل  در 
با  آنها  شد.  تشكیل  دهقانان  و  كارگران  و  مالكان  خرده  پیشه وران، 
را  و خود  داشتند  نشر  و  و حشر  روسیه متاس  سوسیال دموكرات های 

انقالبی ترین سازمان های دموكراتیک كشور می دانستند.
این  دادند،  تشكیل  فدائی  و  داوطلب  مسلح  دسته های  جماهدان 
شده  تركیب  شهر  تهیدستان  و  خرده بورژواها  كارگران،  از  كه  دسته ها 

بودند، به بازوی مسلح انقالب و پشتوانه آن مبدل شدند.
قوام  تدریج  به  نیز  كارگری  جنبش  می زد.  شیار  را  زمنی  انقالب 
گرفت. سازمان های كارگری در حال اجیاد و استحكام بودند. روستاها 
كه قرن ها قلعه حمصور فئودالیسم مشرده می شدند، از تأثری شهاب ها و 
غلیان های انقالب بر كنار مناندند. ابتدا در مشال و آن گاه در نواحی 
مركزی و جنوبی ایران جنبش  ضد فئودایل بر پا شد. دهقانان در موارد 
دام  و  بذر  و  زدند  باز  مالكانه سر  بهره  و  مالیات  پرداخت  از  عدیده 
ک و دارائی آنها را مورد تاراج قرار  مالكان را تصاحب كردند و امال

دادند.
سال 190٧ با قیام دهقانان در گیالن، سیستان، ماكو، طالش، قوچان 
و نواحی اصفهان مشخص می شود. در حصار كهنه فئودالیسم شكاف 
افتاده بود. انقالب با چشم های آتش بارش از این شكاف روستا ها را 

می نگریست.
مباند.  بر كنار  دگرگونی ها  این  جاذبه  از  توانست  اول منی  جملس 
جملس به نوعی هم به توده های بسیج شده اهلام و ایده می داد و هم 
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از آنها روحیه  می گرفت. تا این هنگام مالكان لیربال، روحانیون، عمده 
بورژوازی، همراه  با جّتار و كسبه و پیشه وران _ كه در میانشان تهیدستان 
شهری بسیار بودند _ در یک جبهه اتئالفی فعالیت می كردند. تضاد با 
امرپیالیسم با این كه تضاد اصلی جامعه نبود، حموری اجیاد می كرد كه 
می یافت.  امكان  آن  اطراف  در  نامتجانس  و  گونه گون  طبقات  احتاد 
و  انقالب  اوج گریی  مثره  كه  امرپیالیسم  با  خلق  تضاد  شدت  و  رشد 
عمیق شدن آن بود، عناصر لیربال، روحانیون بزرگ و مالكان روشنفكر 
را وحشت زده كرد و به ارجتاع نزدیک ساخت. حضور فعال و رو به 
تزاید عناصر اصیل انقالبی در نهضت، آینده این طبقات متزلزل را به 

طور جدی تهدید می كرد.
امر  این  بود.  ناراضی  شدت  به  انقالب  گسرتش  از  نیز  امرپیالیسم 
امرپیالیسم را به طور علنی در كنار ارجتاع داخلی وقشرهای متزلزیل 
كه به تازگی از نهضت جدا شده بودند و می خواستند این توسن سركش 
را مهار كنند، قرارداد. جبهه ضدانقالب فشرده و نریومند شد و هجوم 
هجوم،  این  از  پیش  گردید.  آغاز  مشروطه  سنگرهای  به  وحشیانه ای 
امرپیالست های انگلیسی و روسی، علریغم تضادهای دیرینه بر سر ایران 
به یک توافق تارخیی رسیده بودند و این توافق آنها را در یک صف، 
در كنار هم نهاد. نزدیكی دو خصم و رقیب پیشنی تا حدی مربوط به 
آن  بود كه رقیب زورمند تازه ای فعاالنه در عرصه شرق ظاهر  شده بود، 
آملان با سوداهای دور و دراز و با ماهیتی به سان رقبیان امرپیالیست 
خود، وارد ایران شد. رخنه اقتصادی و سیاسی امرپیالیست جدید در 
سال های انقالب به سرعت فزونی گرفت. آملانی ها از سال 1906 راه 
عواید  و  كردند  اجیاد  را  فارس  خلیج  به  هامبورگ  از  نوینی  دریایی 
امتیازات قابل توجهی  به اجاره گرفتند. آن ها  بندری خلیج فارس را 
مانند امتیاز تأسیس بانک، اعطای قرضه و تأسیس مدرسه آملانی در 
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تبلغات  به  دست  علنًا  ایران  در  آملان  عوامل  آوردند.  به دست  تهران 
ضدانگلیسی و ضدروسی می زدند.

نفوذ رو به توسعه آملان در ایران و خاور نزدیک، اوج گریی انقالب 
شد  سبب  بریتانیا،  سلطه  علیه  هندوستان  رهایی خبش  جنبش  و  ایران 
كه تضاد بنی روس و انگلیس موقتًا تعدیل شود و آن ها به آشتی و هم 
داستانی بگرایند. از مبارزات حاد و آشكار، تنها رقابتی پنهانی به جا 

ماند. 
روسیه تا پیش از این مرحله، در ایران نقشی آن چنان وسیع كه بعدًا 
زائیده وضع داخلی روسیه  این تشدید نقش  به عهده گرفت نداشت. 
بود، چرا كه جنگ با ژاپن كه در سال 1904 به پریوزی ژاپن اجنامید و 
نیز انقالب 1905روسیه تزاریسم را ناتوان كرده بود. مشكالت داخلی 
وبه حتلیل رفنت نسبی نریو و رمق روسیه در مرحله اول انقالب مشروطه 
)تا آغاز استبداد صغری( او را از درگریی مستقیم با نهضت و دخالت 
چرخ های  گرفنت  سرعت  می داشت.  باز  ایران  داخلی  امور  در  فعال 
پایگاه های  كشور  داخل  در  طبقاتی  تضادهای  شدن  عمیق  و  انقالب 
طبقات  و  انداخت1  به خطر  را  انگلیس  و  روس  سیاسی  و  اقتصادی 
امرپیالیست ها  دامن  به  را  متزلزل  و دموكرات های  قشرهای مرجتع  و 
انداخت. این وضع ،شرایط را بیش از پیش برای محله مشرتک ارجتاع 
در چننی  و  مهیا ساخت.  به سنگرهای مشروطه  امرپیالیسم  و  داخلی 
فضای مساعدی بود كه قرارداد استعماری 190٧ بنی روسیه تزاری و 
به امضاء رسید. قرارداد استعماری 190٧ تعینی كننده مناطق  بریتانیا، 
ایران  سیاسی  استقالل  و  بود  ایران  در  شده  یاد  امرپیالیست  دو  نفوذ 
را علنًا نقض می كرد. براساس این قرارداد مشال ایران از خراسان تا 
آذرباجیان حتت كنرتل بالمنازع روس ها قرار می گرفت و جنوب حرمی 

1.  انگلیس بیش ازروسیه ازوسعت وهمه گریی انقالب مشروطه بیم ناک بود،چراكه این خطر وجود 
داشت كه آتش به هندوستان نیزسرایت كند و دامنه وتشعشع انقالب ایران تا هند برسد.
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انگلیسی ها می شد. برای این كه تصادمی بنی دو حریف به وجود نیاید 
موافقت  بعدًا  ایران بی طرف اعالم شد، ویل روس ها  قسمت مركزی 
كردند كه مركز كشور نیز حتت نفوذ انگلیسی ها قرار گرید. با امضای 
این قرار داد دخالت روس و انگلیس در امور داخلی كشور و سركوبی 
از  ورود سربازان روسی  و همه جانبه شد.  انقالبی مصممانه  نهضت 
سال 190٧ به بعد به ایران و پشتیبانی و گاه بی طرفی انگلیس در قبال 
تهامجات این مهمانان ناخوانده، انعكاس مستقیم معاهده دو قدرت 
هیجان  به  را  مملكت  سراسر  مردم   190٧ قرارداد  بود.  امرپیالیستی 
به  را  جملس  و  اعرتاض  به  را  دولت  عمومی،  طغیان  آورد.  خشم  و 

خمالفت قاطع با قرار داد برانگیخت.
عقد قرارداد حتمیلی فوق، مواضع مرجتعنی داخلی را، كه به حنو 
خبشید.  استحكام  می شدند،  مشروطه طلبان  به  هجوم  آماده  وسیعی 
اولنی تشبث اینان با تكیه بر امرپیالیسم، برای كودتای ضدانقالبی، بر 
بر آب شد. در هجوم  نقش  مردم  و هوشیاری  مقاومت جماهدین  اثر 
بعدی، امرپیالیسم رل مستقیم تر و بی پرواتری به عهده گرفت. نیكالی 
 دوم، تزار روسیه، برای حممد علی شاه پیام فرستاد كه: »جنات ایران و 
سلطنت شاه فقط با احنالل فوری جملس و سركوبی اجتماعات انقالبی 
میسر است.« و به دنبال آن، توطئه تعطیل جملس و خفه كردن انقالب 
تأیید شد، و حممدعلی شاه آن  لندن  در پرتزبورگ طراحی شد، و در 
را به اجرا در آورد. سرهنگ لیاخوف روسی، فرمانده بریگاد قزاق، 
را  1908 جملس  ژوئن  در  روسی  و سرجوخه های  افسران  همراهی  با 
را  آزادی خواهان  از  بسیاری  به توپ بست، و طی یک نربد خوننی، 
یا توقیف كرد. حكومت نظامی در سراسر كشور برقرار شد.  ُكشت و 
اجنمن های انقالبی درهم كوبیده شدند، روزنامه ها تعطیل گشتند و ترور 

و شكنجه و تعقیب مشروطه خواهان آغاز شد.



23 پیش گفتار

در  ارجتاع  وسیع  یورش  آغاز  سر  تهران،  در  ضدانقالبی  كودتای 
اما  افتاد،  و خون  به خاک  بود. مشروطه در خانه خود  متامی كشور 
مركز مقاومت و مبارزه به تربیز انتقال یافت. كبوتر سپید با بال شكسته 
و گلگون به تربیز پناهنده شد. روز 19 مهرماه 1286 مشسی، ملّیون شهِر 
تربیز را تسخری كردند. قشون های اعزامی برای سركوبی شهِر رستا خیز 
بهره ای جز ناكامی نربدند. قیام تربیز نریوهای ارجتاع را متوجه خود 
كرد، و آزادی خواهان دیگر نواحی فرصت سر برداشنت یافتند. چهار 
ماه پس از خروش تربیزیان، در رشت و اصفهان و الر و شریاز و همدان 
و مشهد و اسرتآباد و بندرعباس و بوشهر، آزادی خواهان پوزه استبداد 
بر اوضاع مسلط شدند. وقتی ارجتاع داخلی  و  به خاک مالیدند  را 
پا  مستقیمًا  امرپیالیسم  ماند،  عاجز  مردم  سراسری  سركوب جنبش  از 
تربیز  وارد  روسی  سرباز  1909 چهارهزار  آوریل  در  گذاشت.  به میدان 
شدند، و در ژوئیه همان سال، دوهزار قزاق روسی از بادكوبه به قزوین 
رسیدند. انگلیسی ها نیز در بوشهر و بندرعباس و بندرلنگه قشون پیاده 
كردند، و جنبش دموكراتیک را در نواحی جنوبی منكوب ساختند و 
اجنمن های مّلی را برانداختند. اما زمنی در فصل مساعدی از تاریخ 
بود.  رویش  حال  در  جا  همه   انقالب  جوانه های  و  بود  خورده  شیار 
مشروطه طلبان كه خان های خبتیاری و پاره ای از فئودال های روشنفكر، 
و در عنی حال حسابگر به آنها پیوسته بودند، در شهرهای اصفهان و 
رشت، ارجتاع را به زیر كشیدند و از دو سو راهی فتح تهران، دژ اصلی 
قهرمانانه،  و  نربدهای خوننی  رشته  دنبال یک  به  ضدانقالب، شدند. 
تهران سقوط كرد. با ورود افواج مسلح مّلی به پایتخت، حممدعلی-

زیر  و  پناهنده شدند،  روسیه  به سفارت  و مالزمانش  و همراهان  شاه 
مشرتک  توطئه  سان  بدین  گرفتند.  قرار  روس  و  انگلیس  محایت  چرت 
ارجتاع و امرپیالیسم انگیس به نریوی قهرانقالبی در هم كوبیده شد. 
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مشروطیت احیا شد، اما با هویتی خمدوش تر و با پرداخت غرامتی كه 
از اصالت خود مایه گذاشت. بورژوازی مّلی و خرده بورژوازی كه در 
مرحله خنستنی انقالب مشروطه )تا بسنت جملس و شروع دوره استبداد 
صغری( نقش اساسی داشتند، بعد از كودتای »استبداد-امرپیالیسم« و در 
جریان پیكار فرساینده با آن رجنور شدند. این طبقات در نربد مرگ و 
زندگی با دمشن تنها دو راه در پیش داشتند. یا باید عناصر دموكرات 
نظامی  ازنریوی  و  می گرفتند  به یاری  را  روشنفكر  و خان های  فئودال 
آن ها برای در هم شكسنت صفوف متحد »استبداد-امرپیالیسم« استفاده 
عظیم  انبوه  و  شهری  تهیدست  قشر های  و  به  طبقات  یا  و  می كردند 
دهقانان رو می كردند و با بسیج وسیع این نریوهای بالقوه انقالبی، یک 
وجود  به  یالیسم«  »ارجتاع-امرپ  اردوی  مقابل  در  واحد خلقی  جبهه 
كه  بود  تهدیدآمیز  آن  از  بیش  و  دیرممكن  عمال  دوم  راه  می آوردند. 
برای خرده بورژوازی و بورژوازی مّلی وسوسه انگیز باشد. انقالب پیش 
ازآن از رخنه همه جانبه به درون روستاها و تهییج توده های دهقانی و 
گاهی سیاسی آن ها و جذبشان به درون نهضت غفلت  ارتقاء سطح آ
ورزیده بود و اینک كه روزگار عمل و خطر فرا رسیده بود، به استثنای 
مناطقی حمدود، در روستاها آن آمادگی الزم وجود نداشت كه انقالب 
و  مرتقی  قشر های  به  روی آوردن  جز  گزیری  دهند.  پناه  را  زمخدیده 
فئودال ها و خان ها نبود. وجود تضاد و شكاف بنی قشرها و گروه های 

فئودایل ایران، این منظور را تسهیل كرد.
به  وابسته  تفنگ داران  و  از جنگ جویان خبتیاری  قوای عمده ای 
فئودال های گیالن به انقالبیون پیوستند و از آجنا كه شرایط نظامی حاكم 
به دست  را  ابتكار عمل  تهران  فتح  در جریان  بود،  بر شرایط سیاسی 
گرفتند. وقتی مشروطه  دوباره  بازگشت،  گروهی  از خان های ایل نشنی 
به قهرمانان   و فئودال های  سرشناس در صدر آن قرار داشتند. آن ها 
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مشروطه تبدیل شده بودند و طبیعتا قدرت سیاسی را نیز قبضه كردند1. 
تباهی آغاز شده بود. نگاهی به تركیب طبقاتی منایندگان دومنی جملس 
ایران كه پس از به زانو درآمدن ارجتاع گشایش یافت، بهرتین مشخصه 

شرایط سیاسی ایران در دومنی مرحلۀ انقالب مشروطه است.
كنی به 30 درصد افزایش یافت )در دوره  در جملس دوم تعداد مال
كرد(  تصاحب  را  كرسی ها  درصد   49 طبقه  این  بعدی  قانونگذاری 
بورژوازی و خرده بورژوازی كه در خنستنی جملس 41 درصد جمموع 
منایندگان را تشكیل می دادند، در جملس دوم تنها 9 درصد كرسی ها را 
به  دست آوردند. كارگران و كشاورزان و طبقات پاینی شهری در جملس 

دوم مناینده ای نداشتند.
برق آسای   عقب نشینی  و  فئودال ها  پیشروی  دوم،  جملس  موقعیت 
تا  كه  سیاسی  قدرت  می كند.  آشكار  را  خرده بورژوازی  و  بورژوازی 
پیش از انقالب مشروطه در مشت فئودال ها بود، در جریان مبارزات 
نظامی و سیاسی بعد از امضای فرمان مشروطیت تقسیم شد، بی آن  كه 

این تقسیم بندی در نهایت، قدرت فائقه فئودالیسم را بگرید.

چرا چننی شد؟
خصلت  ضرورتًا  كه  بورژوازی  انقالب  یک  جریان  در  چگونه   
ضدفئودایل داشت، خان ها و فئودال ها به سرداران و سركردگان نهضت 
تبدیل شدند؟ این بزرگ ترین سئوال انقالب مشروطه ایران است، پرسشی 
كه اگر چه از دیدگا های خمتلف، با پاسخ های جور واجور روبه رو شده، 
اما كمرت جواب قطعی خود را یافته است. كلید معما را باید در شرایط 
خاصی كه بعد از عقد قرارداد 190٧ بنی روس و انگلیس و به توپ بسنت 
تا آن هنگام امرپیالیسم در  ایران سایه گسرتد جستجو كرد.  بر  جملس 

مشخص ترین  گیالن،  بزرگ  فئودال  تنكابنی  وسپهدار  خبتیاری  صمصام السلطنه  و  اسعد  سردار   .1
منایندگان خان ها و فئودال ها در اردوی مشروطه بودند. 
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ایران تا حد مقدور به طور غریمستقیم و غریعلنی عمل می كرد. سیاست 
انگلیس به ظاهر جانبداری از نهضت بود. درهای سفارت بریتانیا به 
و  حساس  مواقع  در  آزادی خواهان  و  بود  باز  مشروطه خواهان  روی 
و ساده لوحانه  بست می نشستند  قلعه سیاسی مطمئن  این  در   ، دشوار 
محایت معنوی سیاسی انگلیس را از مشروطه باور می كردند. انگلیس 
به مقتضای رژمی بورژوازی خود با اجنام اصالحاتی در ایران موافق 
بود. اصالحات تا آن اندازه كه بدون تغیری و تبدیلی در سیستم اقتصادی 
و سیاسی، قدرت خرید مردم را باال بربد و جذب كاالهای بورژوازی 
ایران توسعه دهد و حتكیم كند. طبیعی بود كه فراتر  بازارهای  را در 
رفنت انقالب از مرزی كه انگلیس برای آن در نظر گرفته بود نگرانی و 
خمالفت او را بر می انگیخت. روسیه تزاری نیز در مرحله اول نهضت 
توان   )1905 انقالب  و  ژاپن  با  داخلی  ) جنگ  درگریی های  خاطر  به 
نداشت.  را  ایران  امور داخلی  در  فعاالنه  و  و جمال دخالت مستقیم 
در چننی شرایطی، تضاد عمده جامعه ایران تضاد طبقاتی بود و همه 
عناصر سیاسی و نظامی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بر حمور 
مبارزه رقبای اصلی _ »فئودالیسم« و »بوژوازی و خرده بورژوازی« _ 
مشخص بودند. در این احوال تضاد بنی خلق و امرپ یالیسم در حایل 
كه یكی از تضادهای عمده بود و قاعدتًاً انگیزه نسبتًا نریومندی برای 
همراهی قشر ها و گروهای خمتلف املنافع با نهضت به وجود می آورد، 
یورش  با  انقالب،  دوم  امادرمرحله  نبود.  جامعه  برتر  و  اصلی  تضاد 
سرعت  به  اوضاع  مشروطه  به  داخلی  ارجتاع  و  امرپیالیسم  مشرتک 
عوض شد. قرارداد 190٧ كه احساسات توده ها را به شدت جرحیه دار 
آن ها _دربار  پایگاه  و  امرپیالیست ها  انفجارآمیزی علیه  كرد و هیجان 
در عرصه  را  امرپیالیسم  مستقیم  برانگیخت، حضور   _ حممدعلی شاه 
سیاسی كشور و مطامع استعماری آنها را بدون پوشش نشان داد. این 
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وسیله  به  بود. خانه ملت   نیز  بیگانگان  نظامی  زمینه حضور  قرارداد 
افسران و سرجوخه های روسی به توپ بسته شد، نریوهای انگلیسی در 
جنوب كشور پیاده شدند و قزاق های روسی مشال ایران را تا قزوین 
مورد تاخت وتاز قرا ر دادند. مداخالت بی شرمانه و بی پرده بیگانگان 
نظامی و سیاسی، چون خاری در چشم ملت نشست.  در شكل های 
قرار گرفت  امرپیالیسم  و  خلق  تضاد  حتت الشعاع  داخلی  تضادهای 
هر  از  ملّیون  بود،  مشروطه  جبهه  ضدامرپ یالیستی  كانون  تنها  چون  و 
طبقه و قشر به این جبهه پیوستند. انقالب مشروطه ایران در این حال 
انقالب  نداشت، یک  را  بورژوازی  انقالب  بارز  و هوا دیگر سیمای 
رهایی خبش مّلی بود و وقتی پریوز شد هر طبقه سهم خود را از این 
پریوزی های  با  و خان های عشریه نشنی  فئو دال ها  كرد.  پریوزی مطالبه 
نظامی خود، موقع سیاسی شان را تضمنی و حتكیم كرده بودند و حضور 
همه جانبه اینان در دولت و قلب انقالب، یعنی جملس، به زودی به 
صورت ترمزی برای نهضت درآمد. انقالب از سری و رشد طبیعی خود 
دور افتاد و امواج آن رفته رفته در باطالق فئودالیسم فروكش كرد، در 

حایل كه رسوب حاصلخیزی از آن بر جای ماند.



زمینه های احنطاط

از صفویه تا قاجار

خنستنی طالیه داران استعمار غرب در قرن 16 میالدی به مرزهای 
ایران رسیدند. تسخری جزیره هرمز توسط پرتغایل ها به  سال 150٧ سرآغاز 

دوران جدیدی در حیات سیاسی و اقتصادی ایران بود.
و  تارخیی  افول  با  غرب  بنیادی  دگر گونی های  و  جهش ها  دوران 
حتلیل و تالشی زیربنای اقتصادی ایران همراه بود. در حایل كه غرب 
دستخوش انفجارهای زیر و رو كننده بود و به عصر متدن جهانگریی 
گام می نهاد، ایران به تدریج وارد دوران احنطاط و اسارت سیاسی و 
 16 قرن  در  بورژوازی جهان  انقالب  اقتصادی خود می شد. خنستنی 
میالدی در هلند به پریوزی رسید، اما تأثری این انقالب در فضای اروپا 
حمدود بود. عصر بورژوازی با انقالب انگلیس در قرن 1٧ و به ویژه 
با انقالب فرانسه در قرن 18 آغاز شد. این انقالب ها نریوهای بالنده 
تازه ای را آزاد كردند و روی ویرانه های فئودالیسم نظام نوینی را برپا 

داشتند كه تقدیر آن فتح جهان بود.
زیربنای  بود.  رسیده  خود  تاریخ  شیب  به  ایران  احوال  این  در 
فرسایش  این  عمده   عامل  می رخیت.  فرو  تدریج  به  كشور  اقتصادی 
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به  را  كه روستا  بود  مالیات ها  و  فئودایل  بهره  بی رویه  افزایش  درونی 
ورشكستگی سوق می داد و عرصه بازار داخلی را حمدود می ساخت 
و تولیدات كاالئی و جتارت را از توان می انداخت و تضادهای طبقاتی 

را حادتر و شعله ورتر می كرد.
فقر روستا موجب سستی روابط اقتصادی میان خبش های خمتلف 
كشور می شد. »نارضائی مردم به طور روز افزونی با برقراری مالیات های 
سنگنی توسعه می یافت، خاندان صفوی موجبات زوال خویش را فراهم 

می آورد.«1
سراسر تاریخ ایران در قرن 18 ُپر است از شرح قیام روستائیان علیه 
بهره كشی فئودایل و نهضت ارمنیان و گرجیان و آذرباجیانی ها و كردها 
شریه  كه  صفوی  دولت  علیه  آزادی،  راه  در  تركمن ها،  و  افغان ها  و 
این اقوام را می كشید. در عنی حال تضاد های موجود در داخل طبقه 
فئودال و بنی دستجات خمتلف آن بر سر قدرت و به خاطر جتدید تقسیم 
اراضی، شدت یافت و این درون مایه جنگ های خانگی پایان ناپذیری 

شد كه سراسر تاریخ قرن نوزدهم ایران را ُپرفتنه و خوننی كرده است.
»قرن دوازدهم ]هجری[ از نشانه های سقوط اقتصادی اشباع شده 
اقتصاد  از  ایران  اقتصاد  افزون  روز  عقب ماندگی  و  احنطاط  است. 
كشورهای اروپایی و ضعف سیاسی كشور در پایان قرن دوازدهم زمینه 
را برای نفوذ شدید سرمایه صنعتی بیگانه و تبدیل ایران _ در سال های 

بعد _ به  یک كشور وابسته و سراجنام نیمه مستعمره آماده كرد.«2
و  روستائیان  برای   شاه سلطان حسنی3   عهد  در  مالیاتی  »سیاست 
شهریان غری قابل حتمل شد. مالیات بر روستائیان و پیشه وران و جّتار كه 
در طی قرن یازدهم به تانی افزایش یافته بود، در فاصله سال های 1110 

1.  نگاهی به تاریخ جهان،جواهرلعل نهرو، جلد2، ص954.
سرتبوا،  پطروشفسكی،  یاكوبوسكی،  پیگولوسكایا،  سده  هجدهم،  تاپایان  باستان  ازدوران  تاریخ ایران   .2

بلیتسكس، ترمجه:كرمی كشاورز، جلد2، ص 59٧.
3. 1106 تا 1135 هجری مقارن است با 1669 تا 1٧22 میالدی.
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تا 1113هجری یک باره 2 تا 3 برابر شد. به روایت معاصران شاه سلطان-
حسنی این جهش مالیاتی به افسانه می ماند.«

»میزان مالیات چادر نشینان نیز فزونی گرفت. با آن كه وضع اینان 
تا پایان قرن یازدهم قابل حتمل بود، در این دوره به سطح زندگی رعایا 
و روستائیان اسكان یافته نزدیک گشت. این سیاست كشاورزی نه تنها 
به شالوده كشاورزی لطمه زد، بلكه به ِحَرف  و بازرگانی نیز زیان وارد 
آورد. در فرجام چنان كه انتظار می رفت، این سیاست موجب مهاجرت 
دسته مجعی روستائیان فقری _ كه از چنگ ماموران وصول مالیات فرار 
می كردند _ شد. كمبود بازوان كار و تقلیل عده مالیات دهندگان، اندک 
به  یازدهم شیوه مقید ساخنت روستائیان  اندک حمسوس شد. در قرن 
زمنی و سلب حق نقل مكان از ایشان، به میزان زیادی از اعتبار سابق 
خود افتاده بود و به گواهی سیاحانی نظری »شاردن« در برخی ایالت 
جمری منی شد، ویل از آغاز قرن دوازدهم جمددًا اجرای روش مزبور 

لزوم یافت.«1
احنطاط عمومی اقتصاد ایران طبیعتًا احنطاط سیاسی را به دنبال 
از  افتاد. سقوط جتارت خارجی  به ورطه سقوط  نیز  بازرگانی  داشت. 
حدود سال 16٧0 میالدی )1081هجری( حمسوس شد. به گفته »شاردن« 
در شش هفت سال اول حكومت شاه سلیمان صفوی در آمد گمركات 
در بندرعباس و كنگ )نزدیک هرمز( بنی 400 تا 500 هزار لیور )تقریبًا 
از 910 تا 1100 تومان( نوسان می كرد و حال آن كه در عهد شاه عباس 
دّوم عواید مزبور به یک میلیون و 100هزار لیور )در حدود 2500 تومان ( 

بالغ می شد.
سقوط جتارت خارجی ایران بیشرت مربوط به آشنایی وسیع اروپائیان 
با خط دریایی »هندوستان-اروپا« بود و استفاده از این خط به  جای 
ایران  از  كه  اروپا  به  زمینی  شاهراه  بود.  »آسیا-اروپا«  جتاری  جاده 

2.  همان، صص 60٧ تا 609.
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می گذشت همیشه متضمن استقبال از خطرات غریقابل پیش بینی بود.
راه  از  پرتغایل  دریانورد  »واسكودوگاما«  میالدی   149٧ سال  »در 
برای  و  كرد  باز  شرق  به  را  جدیدی  راه  )جنوب آفریقا(  امید  دماغه 
پرتغال قرنی سرشار از شهرت و ثروت فراهم ساخت. هنوز دو سال از 
قرن جدید نگذشته بود كه كاشف كامیاب با مست فرماندهی دسته ای 
كه فقط كشف كرده  را  آن چه  تا  افتاد  راه  به  ناو دوباره  از چند  قوی 
بود، این بار تصرف كند.«1 زمانی نسبتًا طوالنی به طول اجنامید تا راه 
دریایی مكشوفه استفاده جتاری وسیعی یافت و به همان نسبت اهمیت 
جاده های كاروان رو به تدریج از بنی رفت. این واقعه نقش میاجنی گری 
شاهراه جتاری  مسری  در  كه  سر زمینی  عنوان  به  در جتارت،  را  ایران 
شرق و غرب قرار داشت، متزلزل كرد و محل كاالهای ترانزیتی را به 
شدت تقلیل داد. جتارت ایران با كرانه های اقیانوس هند توسط جتار 
پایه های  اقتصادی  هلندی و هندی قبضه شد. در شرایطی كه حبران 
سیطره و قدرت صفوی را می لرزاند، احنطاط جتارت خارجی نیز زخم 

تازه ای بود.
را  شاخمی  مقام های  شاه سلطان حسنی  دولت  در  شیعه  روحانیون 
اشغال كرده بودند. مراجع مذهبی، كه از نفوذ و اعتبار فوق العاده ای 
تا  وضع  این  شدند.  نریومند تر  دولتی  پست های  در  بودند،  برخوردار 
پیش از آن زمان سابقه نداشت. در قرن یازدهم علی رغم روابط شاهان 
صفوی با روحانیون، زمام دولت از دسرتس مردان دین دور نگهداشته 
پا  زیر  را  سّنت  این  و  شكست  را  سد  شاه سلطان حسنی  ویل  می شد، 
گذاشت. او كه متعّصب بود، روحانیون شیعه و متملقان و خواجه های 
درباری را در دولت و در پست های حساس كشوری پذیرفت. »انتساب 
به سلک روحانی كافی بود كه شخص هر مقام دولتی را اشغال كند. 
از  بزرگان چادرنشنی و هم خبش مهمی  این شیوه خویش هم  با  شاه 

1.  ایران و قضیه  ایران، ج.ناتانیل كرزن،ترمجه:غالمعلی وحید مازندرانی،جلد دوم،ص 632.
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مأموران كشوری را خشمگنی و ناراضی كرد.«
با  مدارا  سیاست  از  شیعه  علمای  حتریک  به  »شاه سلطان حسنی 
سرباز  می شد،  تعقیب  وی  اسالف  عهد  در  كه  دیگر  مذاهب  پریوان 
زد و پیگریدهای خونینی علیه سنییان قفقاز و كردستان و افغانستان و 
دیگر ایاالت آغاز كرد. در شریوان )آذرباجیان مشایل( كه زیستگاه گروه 
كثریی از سنیان بود، مساجد آنان را ملّوث یا به اصطبل بدل كردند و 

روحانیون ایشان را سیاست منودند.«
»درویشان صوفی »بد دین« و غالت شیعه كه متایالت مساوات طلبی 
آزار  و  تعصب  این  از  بود  دولتی شده  مقامات  بد گمانی  آنان موجب 
بی نصیب مناندند. انگیزه این روش فقط تعصب مذهبی نبود. دولت 
بود،  رایج  غربی  و  شرقی  نواحی  در  كه  تسنن  مذهب  می ترسید  شاه 
علمدار نهضت های جتزیه طلبی شود. زمان درازی نگذشت كه این امر  

حتقق یافت.«1
»سنگینی بار مالیات و خراج و خودكامی و ستمگری حكام شاهی 
و یوغ مذهبی، به  ویژه در اكناف كشور صفوی _كه در عهد شاه عباس 
اّول و یا پیش از او به قلمرو صفویه ملحق شده بود _ بیشرت حمسوس 
بود.  جای شگفتی نیست كه تنفر مردم از یوغ صفوی در آن نواحی 
اقوام  به عنوان حمور استقالل سرزمنی صفوی وانگیزه وحدت ملل و  1.  سیاست مذهبی صفویه كه 
نیز بود:»ترویج مذهب  نتیجه منفی وضایعه بار  به كارگرفته می شد،حائز یک  این امرپاتوری  ناهمگون 
شیعه امامیه به مثابه مذهب دولتی وبه ویژه ترویج لعن سه خلیفه خنستنی)كه برای سنیان ازاین توهنی 
آمیزترچیزی وجود نداشت( و اعدام و ایذا و تعقیب اهل سنت ومجاعت،مناسبات ایران رادر زمان 
صفویان بادولت های همسایه سنی مذهب،یعنی باتركیه عثمانی كه درآن عصر مقتدربودوخان نشنی های 
كرمیه وخان نشنی های ازبک ماوراءالنهر وخوارزم،سخت تباه و خراب كرد .گرچه درجنگ های ایران 
تابع  نقش  وشیعیان  سنیان  مذهبی  هجری،دمشنی  ویازدهم  دهم  یادشده،درقرن های  دولت های  با 
وثانوی داشته،معهذا این خصومت رنگ زننده تری به جنگ می خبشید وطرفنی مرتكب بی رمحی های 
ساخنت  اسالم(برده  خنستنی باردرتاریخ  وتركیه عثمانی)برای  میانه  آسیای  سنی  بسیارمی شدند.فقیهان 
وفروخنت شیعیان وحتی سادات رادربازارهای برده فروشان جایزمشردند.ازقرن دهم هجری،پریوزی 
افزایش  سبب  بیش ترازخارج  به سنییان  نسبت  آمیزایشان  تعصب  كم تروتضییقات  درایران  تشییع 
میانه  باآسیای  ایران  فرهنگی  روابط  كه  گشت  خودباعث  گردیدواین  به شیعیان  نسبت  وكینه  نفرت 
ودیگرسرزمنی های سنی نشنی قطع شودوانعكاس نامساعدی درزندگی فكری وفرهنگی كشورداشته 

باشد« )اسالم درایران، ایلیاپاولویچ  پطروشفسكی، ترمجه:كرمی كشاورز، صص39٧ و 398(.
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شدیدتر از نقاط دیگر بود و نهضت های خلق نیز خنست در این نقاط 
)در  بود  سنییان  با  اكثریت  مزبور  نواحی  در  كه  آجنا  از  یافت.  وقوع 
داغستان و شریوان و میان كردان و افغانان و تركمنان( كه مستقیمًا مورد 
كه  گرجیان  و  )ارمنیان  مسیحیان  یا  و  می گرفتند  قرار   تعقیب  و  ایذاء 
وضعی دون مسلمانان داشتند و مالیات های گزاف می پرداختند(، بدین 
سبب نهضت اقوام مطیع مزبور لفافه مذهبی داشت. این نهضت ها با 
شعار دفاع از تسنن و مبارزه علیه شیعیان »بد دین« و یا شعار آزادی و 

جنات مسیحیان از اسارت مسلمانان برگزار می شد.«
»در اكناف كشور تضاد داخلی طبقه فئودال نیز به صورت بارزتری 
منایان بود. بزرگان اسكان یافته حملی و اعیان چادرنشنی كه از شركت 
آمد خود را  باید خبش اعظم در  بودند،  امور كشور حمروم  اداره  در 
كه از بهره كشی رعایا به دست می آمد، به دولت تأدیه كنند. روحانیون 
سنی و مسیحی نیز از سیاست دولت صفوی به شدت ناراضی بودند. 
اینان می كوشیدند از نهضت توده ها و اقوام برای نیل به هدف خویش 
استفاده كنند و پس از وصول استقالل، خود زمام قدرت را به دست 
گریند. بدین سبب نهضت اقوام مطیع دولت صفوی كه عادًتا به شكل 
نهضت عمومی مردم علیه سلطنت صفوی آغاز می شد، غالبًا به صورت 

دیگری درآمده و رهربی آن به دست فئودال های حملی می افتاد.«1
پهنه  در  اقوام  پی  در  پی  و طغیان های  قیام ها  قرن هجدهم شاهد 
وسیع امرپاتوری صفوی است. صوفیان تاجدار به فرجام خود نزدیک 
پایان  تا  شانزدهم  قرن  ابتدای  )از  220 سال  در طی  آنها  بودند.  شده 
ربع اول قرن هجدهم میالدی( »كشورهای زیادی را باسطح اقتصادی 

متفاوت و تركیب ملی متمایز به تابعیت خود در آورده بودند.«2
امرپاتوری ناهمواری كه با این وصله های  ناجور و ناهمرنگ قلمرو 

1.  تاریخ ایران ازدوران باستان تاپایان سده هجدهم، جلددوم، صص 60٧ تا 609.
2.  هفت مقاله  از ایران شناسان  شوروی، آدراشنكو، ترمجه:ابوالفضل  آزموده، ص 1٧2.
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غریطبیعی  بهره كشی  بر  آن  فائق  سیاست  و  می داد  تشكیل  را  وسیعی 
باشد.  داشته  طوالنی  عمری  منی توانست  بود،  شده  بنا  تابع  ملل  از 
تالطم های دورنی و انفجارهای پیاپی این امرپاتوری را تراش می داد 

و می فرسود.
قیام پردامنه ارمنیان و گرجیان به سال 1٧09 میالدی )1121هجری(و 
اركان  كه  بودند  هولناكی  تكان های  تربیز،  خوننی  شورش  آن  به دنبال 
امرپاتوری را متزلزل كردند. دوسال بعد لزگیان و اقوام داغستان نهضت 
گسرتده ای را آغاز كردند. گر چه نهضت موقتًا در هم كوبیده شد، اما به 
زودی با فوران بیشرت سر كشید. در سال 1٧15 میالدی )112٧هجری( 
ُكردان از حكومت صفوی سرپیچیدند و در همان سال امریمسقط، جزایر 
فارس را اشغال كرد و در برابر حكومت مركزی قد بر افراشت. به سال 
1٧16 )1129هجری( ایل افغانی ابدایل، و یک سال بعد ایالت شاهسون 
لرها  بلوچ ها  رسید.  لرها و  از آن نوبت  در مغان عاصی شدند. پس 
در1٧20 )1133 هجری( و بلوچ ها در 1٧21 )1134 هجری( شوریدند و 
پرچم استقالل بر افراشتند. زمنی زیر پای صفویان می لرزید و شكاف بر 
می داشت و از این شكاف آتش و دود و باروت زبانه می كشید. در سال 
خودخمتاری  راه  سیستان،  امری  حممود،  ملک  هجری(   1136(  1٧23
خود  قلمرو  توسعه  و  لشگركشی  به  خراسان  حیطه  در  و  گرفت  پیش 
پرداخت. در بسیاری دیگر از نواحی سرزمنی بزرگ صفوی، رستاخیز 
شرف  در  سرگیجه آوری  سرعت  با  امرپاتوری  می گرفت.  اوج  توده ها 
تكه تكه شدن بود. در چننی شرایطی بود كه افاغنه به ایران تاختند و 
شریازه قدرت صفویان تاجدار را گسیختند. قیام افغان ها به سال 1٧09 
قبایل  قرین شد. سران  قیام كنندگان  پریوزی  با  )1121 هجری(  میالدی 
افغان با استفاده از فتور دولت صفوی در سال 1٧21 )1134 هجری( به 
ایران لشگر كشیدند. در سال 1٧22 )1235 هجری( اصفهان _ پایتخت 
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تارک  بر  تاج  با دست خود  وشاه سلطان حسنی  كرد  _ سقوط  صفویان 
این اوضاع ترک های عثمانی  . در حببوحه  نهاد  افغان  حممود، فاحت 
ایاالت  كنار مرزی دولت از هم پاشیده صفوی را تصرف كردند و آن گاه 
روس ها برای گرفنت سهم  خود از این خوان یغما وارد صفحات مشایل 
نریوهای  بیشرت  باز هم  ویرانی  گران جدید،  استیال كشور شدند. سلطه 
بهره كشی های  با  كه  بیگانه  »سلطه  داشت.  دنبال  به  را  كشور  تولیدی 
غارتگرانه مالیاتی، استبداد خشن و چپاول مستقیم مردم همراه بود، به 
اضافه نزاع و كشمكش بنی فئودال ها، تأثری ناگوار و مدهشی در اوضاع 
اقتصادی ایران گذاشت و باعث عمیق شدن زوال شد. در دهه سوم 
قرن هجدهم میالدی ایاالت جدا شده از دولت صفوی: آذرباجیان، 
ارمنستان، گرجستان، لرستان و كردستان به وسیله تركان ویران شدند. 
مركز و جنوب ایران متامی وحشت و هراس سلطه هفت ساله افغانان 
را حتمل كرد. مردم بوم نشنی ایاالت شرقی، دچار هجوم های خامنان-

سوز چادرنشینان آسیای میانه شدند. آن قسمت از كشور نیز كه مطیع 
بیگانگان نشده بود، به میدان نزاع و كشتار ویرانگر فئودال ها تبدیل 

گردید.«1
بازرگانی كه در عصر شكوفان شاه عباس، رونق كم نظریی یافته بود، 
است.  تاریكی داشت. مرگ امنیت، مرگ جتارت  تقدیر  دوره  این  در 
در راه ها، كاروان ها را غارت می كردند. راهزنی، جاده ها را فلج كرده 

بود.
دشواری رو به تزاید شرایط اقتصادی، بر خشونت و غارت بیگانگان 
می افزود. حتمل یوغ بیگانه برای مردم تلخ و برباد  دهنده بود. در چننی 
مهمانان  با  سلطه  زیر  خلق های  بنی  تضاد  ایران  عمده  تضاد  حمیطی 
ناخوانده اجنبی بود. تضادهای درونی جامعه، در حاشیه و زیر سایه این 

1. دولت نادرشاه )طرح كلی روابط اجتماعی ایران دردهه های جهارم وپنجم قرن هجدهم(، م.ر.آرونوا 
و ک.ز.اشرفیان،پریاستار:ای.م.ری سز،ترمجه :محیدمومنی،ص 262.
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تضاد اصلی قرار می گرفت. منافع بسیاری از اشراف فئودال با مصاحل 
و آرمان های خلقی منطبق شده بود. غارت مستقیم، استبداد بی ترحم و 
بی منطق و پیگردهای مذهبی، جنبش های وسیع و آزادی خبش مردم 
را اوج داد. در منت این ضرورت ها »نادر« طلوع كرد. مششری فاحت او 
پاسخ قاطع بزرگ ترین پرسش جامعه بود. آمادگی توده و نارضائی شدید 
كثر فئودال ها و روسای ایالت از چریگی نظامی و استبداد استثمارگر  ا
اجنبی، وجود فرمانده كارآمدی را الزام آور كرده بود. كلید پریوزی های 
درخشان نظامی »نادر« را باید در این مهیایی و برانگیختگی همه جانبه 
خلقی جست وجو كرد. نریوی عظیم مردم در مششری نادر دمیده بود و 
ضربه های این مششری غول آسا به زودی مهامجان و گردنكشان خارجی 
و داخلی را تار و مار كرد. وقتی سایه بیگانگان از كشور بر چیده شد، 
دیگر بار تضاد های طبقاتی نریوی حمركه اصلی جامعه شد. نقش نادر 
به عنوان فاحت تیز چنگ نربدهای میهنی در تاریخ ایران به پایان رسیده 
بود. او یا باید با ضرورت ها و نیاز های جدید خود را وفق می داد  و 
دیگر  كه  اداری جامعه ای  و  نظام سیاسی  و  اقتصادی  بنیه  به حتكیم 
بار  كمر راست كرده بود می پرداخت و یا با تكیه بر مششری عطشناک 
و پرواز به سوی قدرت بیشرت و  ادامه فتوحات خود، تضادهای دیرینه 
نادر  افاغنه را جتدید می كرد.  انفجار های اجتماعی پیش از محله  و 
زاده ضرورت های  او  گزید.  بر  را  دوم  طبیعت خود، شق  از  به پریوی 
نظامی یک عصر حبران خیز بود. كفایت و استعدادهایش در میادین 
جنگ فرصت بروز و رشد و تكوین یافت و وقتی دوران این جنگ های 
ضروری، اما به هر حال فرساینده به پایان رسید، استعداد خالقه نظامی 
او بی مثر ماند. او باید راهی می یافت تا این تنها سرمایه را به حنوی 
خرج كند و از بركت آن به زندگیش شكوه و افتخار و بهره افزون تری 
بدهد.جهانگشایی نادر از سرچشمه این انگیزه سریاب می شد، اما در 
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این مرحله مششری جادویی پهلوان دیگر نریوی شكست ناپذیر توده ها 
را در خود نهفته نداشت.

»نادر مالیات های سنگنی بر ملل تابع خود می بست«1 »مردم كشور 
كت باری  گران اجنبی، هنوز در وضع بی اندازه فال پس از اخراج استیال
»نادر كه به نظم امور مایل دولت توجه زیادی داشت،  داشتند.«2  قرار 
نسبت به وضعیت شهرها اظهار عالقه می كرد، فرمان داد كه زمنی های 
بایر و رها شده را آبادان سازند و برای این منظور دسته هایی از مردم 

را به این نقاط كوچ دهند.«3
كثر مواقع این كوچاندن ها باعث ویرانی برخی  »طبیعی است كه در ا
جاها و خانه خرابی و نابودی ده ها  هزار شهرنشنی و چادرنشنی می شد. 

تكنیک معمول در كشاورزی قرن هجدهم بسیار عقب مانده بود.«4
نتیجه  در  كه  بود  آن  از  حاكی  كشاورزی  در  فنی  ماندگی  »عقب 
كشاورزی  كار  ابزار  تكمیل  برای  انگیزه ای  اقتصادی،  عمومی  ركود 
وجود نداشت. این عقب ماندگی در شرایط واحد های كوچک تولید 
افزایش  كار  بازده  كه  منی داد  امكان  مصنوعی،  آبیاری  همچننی  و 

یابد.«5
»آبادكردن زمنی های رهاشده یا زمنی های كم مجعیت نیز از طریق 
تقریبًا  و  سخت  كار  زمنی ها  این  به  جاها  سایر  كشاورزان  كوچ دادن 
حكومت  خمتلف  تدابری  مواقع  برخی  در  هم  اگر  بود.  بی فایده ای 
موفقیتی  رهاشده  زمنی های  كشت  و  آبیاری  وسایل  مرمت  برای  شاه 

1.  تاریخ مفصل ایران، عباس  اقبال آشتیانی، ص 324.
2.   تذكرة االحوال شیخ حزین، ص 206 )این كتاب كه به وسیله شیخ حزین نوشته شده از گران بهاترین 
منابع تاریخ ایران در دهه های سوم و چهارم قرن هجدهم است.حزین به هنگام حماصره اصفهان به 

 وسیله افاغنه دراین شهر به  سر می برد و بعدها نیز شاهد بسیاری از وقایع عهد نادری بود(.
3. تاریخ عامل آرای  نادری،حممدكاظم )از مأموران نادر و شاهد وقایع بسیاری در این زمان بود كه آنها 

را در یک تاریخ سه جلدی تنظیم كرد(.
4. دولت نادرشاه ، ص 264.

ایران قرن 13 و 14«)به نقل از:دولت  آبیاری و تكنیک كشاورزی در  5. ای.پ.پرتوشفسكی»تاریخ 
نادرشاه، ص 18٧(.



انقالب ناتمام 3�

به دست می آورد، این موفقیت ها چندان نبود كه رشد نریوهای تولیدی 
كوچک  تولید  )واحدهای  دولت  اقتصادی  اساس  حتكیم  و  كشور 
كشاورزان ( را فراهم سازد، بلكه خبش اعظم تدابری دولتی به طور كلی 
در جهت هدف های سیاسی و »نظامی-اسرتاتژیكی« بود و با تدارک 

گرانه جدید ارتباط مستقیم داشت.«1 لشگركشی های استیال
تا مدتی پس از نربدهای آزادی خبش كه به اخراج بیگانگان اجنامید 
و تا قبل از آن كه سیاست داخلی نادر در جهت اجیاد مركزّیت قوی 
كامًال مشخص شود، نادر از محایت فئودال ها و ایالت برخوردار بود. 
فئودال ها به دو علت از نادر محایت می كردند، خنست این كه به رام 
كردن توده های مردم كه در غلیان و جوشش و ستیز علیه افاغنه و ترک ها 
روحیه انقالبی یافته بودند، سخت اشتیاق داشتند. هیجان و رستاخیز 
طبقه  بود.  ساخته  جدی  خطری  متوجه  را  فئودال ها  مردم،  قهرآمیز 
بر می خواستند  برای سركوبی كشاورزان كه علیه ستم مالیاتی  فئودال 
و برای واداشنت آن ها به  اطاعت و صبوری و تسلیم، به دستگاه جرب و 
فشار نریومندی احتیاج داشت. عامل دوم جانبداری از نادر، اشتهای 
خواننی و فئودال ها برای غنائم جنگی بود. در شرایط ركورد اقتصادی 
و خانه خرابی تولیدكنندگان اصلی، جنگ با سایر خلق ها و كشورها و 
غارت آن ها، برای طبقه فئودال مهمرتین منبع درآمد بود و چه كسی 
بهرت از نادر می توانست اهلام خبش و سازمان دهنده این جنگ های 
بار  پی درپی،  جنگ های  و  كشورگشایی  سیاست  باشد؟  گرانه  استیال 
سنگینی بر دوش مردم بود. بدون این جنگ ها نیز كشور به حتلیل رفته 
و از نفس افتاده بود. فتوحات نادر اگر چه با غارت ممالک ُمسّخره 
همراه بود، ویل مردم ایران را توانگر منی ساخت. از گنج ها و غنائم 
سرشاری كه در هندوستان به چنگ نادر افتاد، خبشی برای نیازهای 
نظامی به مصرف رسید و خبشی نیز در خزانه خمصوص نادر در كالت 

1.  دولت نادرشاه، ص 265.
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انباشته گردید. »از این ثروت بزرگ برای احیاء نریوهای تولیدی ایران 
استفاده منی شد.«1

ادامه جنگ های خامنان سوز به پول فراوان نیاز داشت. تنها منبع 
تأمنی این هزینه های كمرشكن مردم بودند. بار مالیاتی باز هم سنگنی تر 

شد. »وصول مالیات ها با شكنجه و آزار و چپاول رعایا توام بود.«2
»چشم و زبان كسانی را كه مالیات منی پرداختند در می آورند.هر 
كسی كه مردم را به شورش حتریک می كرد، گوش و زبان و بینی خود 
مبلغ  اموالش مصادره می شد....هر كس  و متام  می داد  از دست  را 
مقرر را منی پرداخت زن و كودكانش را به فرنگیان یا بازرگانان هندی 
می فروختند. در ظرف دو سه سال 290 تا 300 هزار نفر از رعایا به خاطر 

نرپداخنت مالیات معلول شده و یا به زندان افتادند.«3
»ویژگی اساسی دوره نادر شاه جلب وسیع رعایا به خدمت نظامی 
بود _ پدیده ای كه در زمان صفویان به چشم منی خورد_ درنتیجه این  

كار، عده زیادی كشاورز از كار تولیدی جدا شدند.«
به  حقوق  پرداخت  و  سلطه جویانه  لشگركشی های  اجرای  »برای 
نیاز بود. به خاطر  سربازان و صاحب منصبان مبالغ كالنی پول مورد 
حمصول  صورت  به  قبًال  كه  مالیاتی  بهره  از  خبشی  مبالغ  این  تأمنی 

دریافت می شد، به پول نقد تبدیل گردید.«
»یكی از علمای اقتصاد می گوید: تبدیل بهره كاالئی به بهره پویل 
باعث گسرتش بیشرت بازرگانی و صنایع شهری و به طور كلی سبب توسعه 
قرار  بدی  وضعیت  در  كشاورزان  و  است  كم  »كاالئی–پویل«  روابط 

دارند، چننی تدابریی منجر به خانه خرابی آنها می شود.«
»گذشته از تهیه ماحیتاج برای قشون و پرداخت جرمیه های پویل، 
رعایا و ایالت جمبور بودند مالیات بر در آمد، مالیات سرانه و عوارض 

1.  تاریخ ایران ازدوران باستان تاپایان سده هجدهم ، جلد دوم، ص 640.
2.  همان، ص 649.

3.  تاریخ عامل آرای نادری، حممدكاظم.
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دیگری كه طبق معمول گرفته می شد و نیز وجوهی به ماموران دستگاه 
اداری دولت برپدازند و »وظایف« گوناگونی هم اجنام دهند«1

سیاست داخلی نادر شاه كه مبتنی بر استثمار كشاورزان و سركوبی 
مبارزات آنان علیه ستم اقتصادی-اجتماعی بود، تضاد طبقاتی را به 
و  قیام ها  در  كه  استثمار شوندگان  مبارزه  می كرد.  تشدید  طور خشنی 
جنبش های نریومند كشاورزان، برخی از چادرنشینان و فقریان شهری 

منعكس می شد، عامل انهدام استبداد فئودایل نادر شاه بود.
» نقشه های وسیع نادر شاه برای تصرف چنی و ساخنت دولتی بسیار 
بزرگ در آسیا دچار ورشكستگی گردید. در دهه پنجم قرن هجدهم 
در  آزادی خبش  های  جنبش  و  ایران  در  خلق  نریومند  عصیان های 
آذرباجیان، داغستان، گرجستان، ارمنستان و آسیای میانه، دولت نادر 

را متزلزل كرد.«2
آتش  كردن  خاموش  برای  نادر  ناموفق  و  ساله  چندین  تالش های 
و  قشون  تالشی  سبب  جنبش های  توده ای  و  رهائی خبش  مبارزات 
كاهش شدید كارآئی نظامی آن شد. نریوی دولت فئودایل ایران دیگر 
به پایان رسیده بود و سراجنام این دولت زیر فشار حبران اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی نابود شد.
پیوسنت خبش بزرگی از طبقه حاكم به جناح خمالف حكومت سر 
دودمان افشار، در كنار عوامل دیگر، حلظه سقوط نهائی را نزدیک تر 
نتیجه توطئه چندین تن از  نادر در  كرد. در سال 1٧4٧ )1160هجری( 

سركردگان نظامی خود به  قتل رسید.
به  افشار  امرپاتوری  و  پاشید  هم  از  او  دولت  نادر  مرگ  از  پس 
سرزمنی های فئودایل مستقلی جتزیه شد كه به  استثنای دوره ای گذرا، 
تا پایان قرن هجدهم ]میالدی[  گرفتار كشمكش  و جدال های خوننی و 

1.  دولت نادرشاه، ص 301.
2.  همان، ص  69 و 11٧.



41 زمینه های انحطاط     از صفویه تا قاجار

خصومت های ضایعه انگیز با یكدیگر بودند.
 پوسیدگی و زوال از درون به جان كشور افتاده بود. پیش از آن كه 
ضربه های سهمگنی استعمار غرب فرود آید، پهلوان پنبه در خاک دست 
و پا می زد. ضعف و تباهی تدرجیی نهاد های اقتصادی و سیاسی كشور 
طی سالیان متمادی، زمینه را برای سلطه استعمار آماده كرده بود. بدون 
این آمادگی درونی، استعمار غرب قادر نبود در ایران جای پائی جبوید. 
پس از غروب دولت افشار ایران در سال های آخر سلطنت كرمی خان 
_سردودمان سلسله زندیه_ از صلح و آرامشی نسبی برخوردار شد. این 
آرامش كم دوام كه با امنیت مغتنمی قرین بود و سیاست مالیاتی نسبتًا 
متینی آن را مزین می كرد، به تولید آسیب  دیده كشاورزی و بازرگانی 
بی رمق جمال داد تا نیمه جانی بگریند. »چننی می مناید كه در روزگار 
كرمی خان رئوس مفاهیم مملكت داری تغیری ناپذیر ماند و مانند دوران 
نادر میل غالب براین بود كه كشور مستقیمًا بو سیله مأموران اداره شود و 

سنت قدمی مبنی بر اعطای »تیول« به سركردگان سپاه احیا نشود.«1
كرمی خان نیز به گونه نادر سیاست متركز قدرت و طرد تیول داری را 
كه مباین این سیاست بود، ادامه داد. او هم مواجب سپاهیان را به پول 

نقد پرداخت می كرد2.
1.  »تیول« از اصطال حات دوره ایلخانان تاقاجاریه است.مقصود از »تیول« واگذاری درآمد و هزینه 
ناحیه معینی ازطرف پادشاه به  اشخاص در اثر ابراز لیاقت یا به  ازای مواجب وحقوق سالیانه .«در 
كثرًا وقتی امریان قبایل كوچ نشنی  دولت صفویان رایج ترین صورت زمنی داری فئودایل »تیول« بود.... ا
به حكمرانی ایالتی گمارده می شدند آن ایالت به صورت تیول به آنها واگذار می شد.در نتیجه پراكندگی 
ایاالت  بنی  اقتصادی  روابط  نبودن  هم  وتاحدودی  دولتی  بازارعمومی  وجود  وعدم  صفویه  دولت 
خمتلف،كنرتل تیول داران برای حكومت شاه سخت بود. درطول قرن هفدهم متایل حكمرانان تیول ها 
به تبدیل مالكیت خودبه مالكیت ارثی وگاهی هم بال شرط،آشكار گردید.بدین جهت در  زمان آخرین 
شاهان صفوی غالبًا شورش های تیولداران علیه حكومت شاه ظاهر می شد.شاهان صفوی خبصوص 
شاه عباس اول ،كوشش كردندكه از تبدیل تیول به  مالكیت ارثی فئودال ها جلو بگریند. با وجود این ، 
شرایط اقتصادی وسیاسی آن دولت نه تنهابه هدف متركزگرائی حكومت شاه كمک نكرد،بلكه زمینه 

را برای تشدید جتزیه طلبی فئودایل آماده می كرد )به نقل از:دولت نادرشاه، صص 34 و 35(
مركزیت  براثرپیداشدن  صفویه  بود،درزمان  خودرسیده  به اوج  سالجقه  دردوره  »تیولداری«كه    .2
وظهورقدرت دولت تضعیف شد و پس ازصفویه نادرشاه وكرمی خان وحتی آقاحممدخان قاجار هم 
باآن روی موافقی نشان ندادند اما دوباره توسط جانشینان آاقاحممدخان حیات نوی یافت«به نقل 
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مرگ كرمی خان به سال 1٧٧9 میالدی )1193 هجری( سرآغاز یک 
دوره از هم پاشیدگی و ركود و هرج و مرج و تشنج بود. از حلظه ای كه 
آقاحممدخان _سر  كه  زمانی  تا  به روی جهان بست،  كرمی خان چشم 
سلسله قاجاریه_ حكومت خویش را در سراسر كشور تثبیت كرد، ایران 
میدان زد و خوردهای فئودال ها و خان های عشریه نشنی برای به دست 
آوردن تاج و ختت شد. كنسول فرانسه در بصره، این روزهای تاریک 
را چننی تصویر می كند: »این دوره به قدری برای بشر دردناک و دشوار 

است كه حیف است در تاریخ ضبط شود.«1

ازجامعه شناسی روستای ایران خسروی، صص 18 و 19(.
1.  از نامه مورخ مارس 1٧89 كنسول فرانسه دربصره به  مدیران كمپانی هند)به نقل از:تاریخ زندیه 

دكرتهادی هدایتی، جلد اول(.
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»قاجاریه با اندک تفاوتی وارث نظام اجتماعی و زمنی داری زمان 
ایران  در  تولیدی  نریوهای  كه  عصر  دو  این  فاصله  در  شد.«1  صفویه 
با  اروپا  بورژوازی  پیمود.  درازی  راه  غرب  بود،  نسبی  ركورد  دچار 
اشتهای  داخلی،  بازارهای  قبضه  و  فئودالیسم  فقرات  ستون  شكسنت 
زیادی برای بلعیدن شرق از خود نشان می داد. پشتوانه او زرادخانه، 
و از آن مؤثرتر، نظام اقتصادی- اجتماعی پیشرفته تر و شكوفانش بود. 
رویارویی دو نظام با نهاد های متفاوت كه اّویل بر ارزش های فرتوت 
و رو به مرگ فئودالیسم تكیه داشت و دّومی با دست یابی بر نریو های 
جهنده و جوان بورژوازی، دنیای تازه ای را به دخلواه خود می ساخت، 
نتیجه ای حمتوم داشت. اربابان و بردگان جدیدی به وجود آمده بودند. 
شرق در این تراژدی حمتوم نقش برده نوین را به عهده گرفت، در حایل 

كه ایران عصر قاجار یكی از حلقه های بزرگ زجنری شرق بود.
قدرت  سر  بر  او  خویشان  كه  بود  نشده  سرد  كرمی خان  جسد  هنوز 
آرامش  مفهوم  می رفت  تازه  كه  را  سرزمینی  و  افتادند،  هم  جان  به 
را بشناسد و فضای مستعدی برای رونق جتارت و رویش و پیشرفت 
نریوهای موّلد شود، به میدان یک رشته جنگ ها و شورش ها و تاخت 

1.  جامعه شناسی روستای ایران، ص 18.
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و تاز های توان فرسا و مصیبت بار تبدیل كردند.
از خاموشی سردودمان زند تا حتمیل و تثبیت حكومت قاجارها بر 
كشور، كه به نریوی اراده كنی خواه و مششری پریوز آقاحممدخان حتقق 
زند  بزرگان  از  تن   6 فاصله  این  در  اجنامید.  به طول  16 سال  یافت، 
به سلطنت دست یافتند كه هر كدام به فاصله كوتاهی به قتل رسیدند. 
آقاحممدخان ختت خود را بر دریایی از خون بنا نهاد. او سفاک و لئیم 
را  ایلیاتی  ارزش های  و  بود و روحیات  بلندپرواز  و  و جسور و خشن 
كامًال در وجود خویش منعكس می كرد. دوره 19 ساله قدرت او تقریبًا 
فرونشاندن  و  تازه  فتوحات  و  مدعیان سلطنت  با  نربد  و  اردوكشی  به 

شورش های فئودال ها و سركوب قیام های روستائی گذشت.
با  آقاحممدخان  كه  مركزی  قدرت  بسط  و  متركزطلبی  سیاست 
بر  را  عشایر  سران  و  فئودال ها  نارضائی  می كرد،  دنبال  سخت كوشی 
داخلی  ستیز های  و  جدل ها  به  را  نارضائی  این  گاه  و  می انگیخت 
كم  با  هنوز  قاجار،  سردودمان  روزگار  در  ]حكومت[  می كرد.  تبدیل 
و بیشی شالوده ای كه صفویه از قرن دهم هجری در حكمرانی نهاده 
بود، مستحكم بود. »حتی اصطالحات تركی كه صفویان برای صاحبان 
مناصب درباری وضع كرده بودند و القابی كه به سران و كارگشایان و 
و روش رهربی  اداری  تقسیمات  سركردگان می دادند، رواج داشت. 
كشور و فراهم آوردن سپاه و یاری و مددی كه از طوایف چادرنشنی 
و  تاخت  دستخوش  را  خمتلف  نواحی  جهت  به همنی  و  می خواستند 
تاز و تاراج ایشان كرده بودند، تا عصر مشروطیت شكل سنتی خود را  
حفظ كرده بود. در حقیقت چادرنشینان و ایالت در حكومت ملوک 
الطوایفی ایران نقش مهمی داشتند و بدون برخورداری از محایت و 

جانبداری ایشان دسرتسی به سلطنت میسر منی شد.«1
متفاوت  اشكال  كه  است  ایران  تاریخ  همارۀ  ویژگی های  از  این 

1.   تاریخ اجتماعی وسیاسی ایران دردوره معاصر، سعیدنفیسی، جلد اول، ص ٧2.
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توامی  رشد  ظاهرًا  هم  كنار  در  چادرنشینی،  و  زمنی داری  مالكیت 
داشته اند. مالكیت  ایالت بر اراضی وسیعی كه »علفخوار « یا »مرتع« 
خوانده می شود نوعی مالكیت فئودایل و عشریه ای بود. »ویژگی این 
اراضی عبارت از این بود كه جنبه فئودایل مالكیت آنها در زیر پرده رسوم 
پدرشاهی و مجاعتی مستور می گردید، چرا كه صحرانشینان تقسیمات 
ایلی و قبیله ای و سازمان های مربوط بدان را حفظ كرده بودند. عمًال 
مالكیت اراضی مراتع و اختیار آن به  رئیس قبیله صحرانشنی و یا عشریه 
و یا خاندان تعلق داشت، ویل از حلاظ حقوقی علفخوار و مرتع ملک 
مشرتک ایل و رئیس آن مشرده می شد. استفاده از مراتع جنبه مجاعتی 

داشت و كوچ و چرای دام ها توسط مجاعت ها صورت می گرفت.«1
بزرگان  یعنی  بالفصل خویش،  تابعان  اتفاق  به  قبیله  رئیس  »گرچه 
ایل، اختیاردار مراتع بود و رهربی كوچ را به عهده داشت، ویل جرئت 
منی كرد صحرانشینان تابع خود را ازحق استفاده از مراتع حمروم كند و 

یا چراگاه ها را بفروشد و یا به  حنوی از احناء به   غری منتقل مناید.«2
می كرد،  جلوه گری  ایران  فئودایل  اجتماع  در  همواره  كه  قدرتی 
كه  بیشرت سلسله هائی  كه  نیست  تصادفی  و  بود  قدرت عشایری  همان 
پس از محله اعراب در ایران روی كار آمدند، به ایالت و عشایر تعلق 
داشتند.«3 ایالت و عشایر ایران قطب هائی بودند كه نریوهای نظامی و 
مایل در حمور آن ها می گشت. آن ها با تصاحب اراضی وسیع و داشنت 

اغنام و احشام فراوان به مثابه ذخایری از قدرت و امكان بودند.
دسته  و  حوادث  بازچیه  پیشه وران  و  برزگران  و  شهرنشنی  »مردم 
1.  »صحرانشینان به وسیله رئیس وبزرگان قبیله موردبهره كشی فئودایل قرار می گرفتند، ویل استثمار در زیر 
را تشكیل  توده صحرانشینان نریوی جنگی  این كه  و  پرده رسوم پدرشاهی صورت می گرفت، رسوم مزبور 
حمدود  را  استثمار  میزان  حدی  تا  بوده اند،  مستظهر  و  متكی  بدان  صحرانشنی  بزرگان  و  امرا  و  می داد 
می ساخت، بدین سبب بهره كشی ازافراد عادی صحرانشنی توسط فئودال های مذبور به  مراتب حمدودتر از 

استثماری بودكه همان خواننی وامریان ازروستائیان اسكان یافته اراضی خویش به عمل می آورند.«
2.  كشاورزی و مناسبات ارضی در ایران )قرن های 13 و 14(، ای.پ.پطروشفسكی، ترمجه:كرمی كشاورز، 

جلد دوم صص ٧6 و ٧٧.
3.  جامعه شناسی  روستای ایران، ص 20.
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و  اعتبار  بودند.حتی  فئودال ها  و  ایالت و عشایر  بندی های خان های 
احرتامی كه اصناف در شهرها داشتند و دولت مركزی ناگزیر آنان را 
به حساب می آورد و در خشنودی شان می كوشید، در دوره پریشانی و 

آشوبی كه پس از صفویه به ایران سایه انداخت، از میان رفت.
دوره  در  گرائید.  به خرابی  جهت  همنی  به  نیز  اقتصادی  »اوضاع 
بازرگانی  راه های  و  كرد  تنزل  هم  باز  ایران  در  آقاحممدخان جتارت 
ایران با دیگر كشورها یكسره بسته شد. به واسطه لشگركشی ها و زد و 
خورد هائی كه در گوشه و كنار مملكت در گرفت، رفت و آمد و جتارت 
مردم  از  كه  لشگریانی  رضایت  جز  به  آقاحممدخان  دید.  بسیار  زیان 
اندک  دیگر  طبقات  آسایش  برای  بود،  كرده  یار  خود  با  چادرنشنی 
كوششی نداشت. او تنها در تكاپوی آن بود كه یاران عشریه نشنی خود را 

راضی و دخلوش نگهدارد.«1
مغوالن  نژاد  از  را  خویش  تریه  و  منی مشرد  ایرانی  را  خود  او 
طوایف  كرده  سر  افشار،  علی خان  به  نامه ای  در  چنانكه  می دانست، 
افشار آذرباجیان نوشته است: طوایف ترک و مغول كه در ایرانند باید 

دست احتاد به هم بدهند تا ایرانیان خود نتوانند به سلطنت برسند.«2
»امور اداری در دستگاه سلطنت آقاحممدخان همان ترتیب و نظم 
دربار صفوی را هم نداشت. وی به جز كار های نظامی به امور دیگر 
توجه منی كرد. تا به پادشاهی نرسیده بود با كسانی كه از درگریی باآنها 
شد،  بی نیاز  ایشان  یاری  از  چون  ویل  می كرد،  مدارا  داشت  هراس 

منتهای سخت گریی و بیداد را در حقشان روا داشت.«3
خشونت و انتقام قانون او بود. قتل عام رعب انگیز و وحشتی كه در 
هزاران چشمی كه در كرمان از كاسه بریون  انداخت4،  به راه  گرجستان 

1.  تاریخ  اجتماعی  و سیاسی  ایران در دوره معاصر، سعیدنفیسی، جلد اول، ص ٧2.
2. مریاث خواراستعمار،دكرتمهدی بهار،ص31٧.

3. تاریخ اجتماعی وسیاسی ایران دردوره معاصر،سعیدنفیسی،جلداول،ص٧2.
4. پریان وعاجزان شهرتفلیس كه تنهاساكنان برجای مانده شهربودند،قتل عام شدند و جوانان پسر و 
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آورد1، انتقامی كه از استخوان های پوسیده كرمی خان زند گرفت2، ستمی 
كه در حق آخرین بازماندگان زندیه و افشاریه مرتكب شد3، جزئی از 

كارنامه خوفناک اوست.
در وجود او گوئی گرگ هاری پنهان شده بود. جنون خون و ویرانی 
در رگ هایش زبانه می كشید. از قساوت لذت می برد. مرگ امیان او 
بود. این سنگدیل و جرب و خشونت، در پشت سر ش خالئی اجیاد كرد. 
كینه ای كه گرجیان از او به دل گرفتند، برای همیشه آن ها را متكی به 
روس ها كرد، چنان كه سراجنام گرجستان به دامن سرزمنی وسیع تزارها 
وصله شد. آقاحممدخان برای فرو نشاندن طغیان گرجیان به  سال ]1211 
هجری[ دیگر بار به  آن سامان لشگر كشید، اما در گرما گرم جنگ، به 

دست دو تن از خدمت گذارانش كشته شد.
اندک  زمان  كرمی خان  در  نادرشاه،  معروف  بیدادگری های  از  پس 
مدتی حكومتی نرم بر سر كار آمده بود. آقاحممدخان دوباره آن نرمی 

افتاد و ارک  افتادند.شهرغارت شد، در خانه ها آتش  به  اسارت  بالغ  بر 15هزار تن بودند،  دخرت كه 
شهر ویران گردید )به نقل از:تاریخ ایران در دوره قاجاریه، گرنت واتسن ،ترمجه:وحید مازندرانی، 

ص92(.
1.  آقاحممدخان پس  از فتح كرمان از هیچ قساوت و بی رمحی فروگذار نكرد.آچنه توانست گوش و 

چشم كند و دست و پا برید. )تاریخ اجتماعی واداری قاجاریه، عبداله مستوفی، جلد اول، ص 11(.
2.  شهر كرمان تاسه ماه هدف قتل و غارت لشگر غضبناكی بود كه به  دستور فرماندهان خود مرتكب 
اعمال حریت انگیزی شدند كه باور كردن آن آسان نیست. زنان و دخرتان كه بعضی از آن ها كودكان 
كم سن  و سایل بودند در جلوی پدران و شوهران خود در مالءعام مورد جتاوز قرار گرفتند و پس از 
بی عصمتی ها جربًا به  خود آن ها حتویل و یا همان  جا نابود شدند. متام قلعه ها و بناهای عایل كرمان كه 
از دوره تسلط افغانان دراین قسمت ایران مایه جلوه شهر بود، با خاک یكسان شد و آن شهرمشهوركه 
مركز ثروت و شكوه وجالل بود، به  علت پناه دادن رقیب دالور آقاحممدخان )لطفعلی خان( تا چند سال 

حمكوم به  ویرانی گشت« )به نقل از:تاریخ ایران دردوره قاجاریه، گرنت واتسن، ص ٧5(.
3. رفتار اونسبت به  لطفعلی خان آخرین بازمانده دودمان زندیه بسیار بی رمحانه و  خمالف انسانیت 
بود، زیرا در هیچ شرع و منطقی آزار و حتاكی نسبت به  كسی كه حمكوم به مرگ شده است روا نیست. 
سراجنام او را به بدترین وجهی كشت، شاهرخ آخرین نواده نادر و حكمران خراسان را كه از چشم 
نابینا بود، بر اثر شكنجه های سخت به دامن مرگ انداخت. )به نقل از:تاریخ اجتماعی واداری دوره 
قاجاریه، عبداله مستوفی، ص 11( »عملی راكه او در كرمان اجنام داد كه 20هزار چشم كنده شده را 
با دست های خود مشرد تا در صورت نقصان چشمان دژخیم را بركند، منی توان به  یک انسان نسبت 
 داد، چه یک انسان اگر دیوانه هم باشد، قادر به مشردن 20هزار چشم كه حتی درحالت بیجانی به  او 

نگاه می كنند، خنواهد بود« )مریاث خوار استعمار، دكرتمهدی بهار، ص 31٧(.
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بازگشت،  به همان ستم ورزی ها  و  برد  میان  از  را  با مردم  و سازگاری 
چنان كه حتی با خاندان خود بدرفتاری می كرد. او تنها با روحانیون كه 
از خمالفت آنان باک داشت، به تزویر مالمیت می ورزید. با زیردستان 

خود و كارگزاران دولت بسیار بدرفتاری می كرد.
دیگری  به   را  یكی  و  می كرد  جرمیه  را  خود  كارگزاران  اغلب 
می فروخت و فردی را در ازای مبلغی كه داده بود، بر زندگی و دارائی 

دیگری چریه می كرد.
با قاجارها كه به سلطنت رساندندش غدر ورزید و سران  او حتی 
»َدَولو« را كه پیش از همه مدیون آن ها بود واداشت خانواده خود را به 
تهران بیاورند و لشگر یان را كه فرمانربدار ایشان بودند، در نواحی دیگر 
كشور پراكنده كرد و بدین گونه نریوی آن ها  را از میان برد و ایل قاجار را 

كه پیش از او بسیار نریومند بود، ناتوان كرد و از پای درآورد.
در كارها همیشه حق را به  كسی می داد كه بیشرت به او پول برساند. 
به عامه و طبقه سوم مردم اعتنا منی كرد. همه اتكای او در سلطنت به 
لشگریانش بود. به همنی جهت حتی در مواقعی كه در جنگ نبود، با 
ایشان نشست و برخاست داشت. با سپاه خود به شكار می رفت و با 
سران و سربازانش بر زمنی می نشست و هم خوراک می شد و جامه ساده 

آن ها را می پوشید. تنها در روزهای عید جامه فاخر بر تن می كرد.
در دو سایل كه عنوان پادشاهی داشت كم كم كشور را امن كرده بود. 
می كردند،  تعدی  كه  كسانی  بر  نداشتند.  طغیان  یارای  سركشان  دیگر 
رحم منی كرد. دوره آسایشی نسبی كه او فراهم آورد، بسیار زودگذر و 

بی تأثری بود1.

1.   تاریخ اجتماعی وسیاسی ایران دردوره معاصر، سعیدنفیسی، جلد اول، ص ٧4.
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آرامشی كه از زیر شعله های مششری سر بریون آورد و در هجوم و 
فتحعلی شاه  است.  آب  بر  خانه ای  بگرید،  و خون ریزی شكل  غارت 
وارث چننی آرامش بی ثبات و قابل اشتعایل بود. همنی كه بنیانگذار 
سلسله قاجار چشم بر هم نهاد، در هر گوشه كشور آتش از زیر خاكسرت 
زبانه كشید. سراسر خنستنی سال های سلطنت فتحعلی شاه صرف فرو 
نشاندن شورش های فئودایل و قیام های شهری و روستائی و جدال با 
مدعیان و گردنكشان داخلی و خانوادگی شد. اگر چه شاه جوان از 
اماحساس ترین  آمد،  بریون  پریوزمندانه  و مشكالت،  نربدها  این  میان 
در  تازها،  و  تاخت  و  كشمكش ها  این  میدان  در  ایران  تاریخ  سالیان 
اقتصادی  بنیه  و  رفت  باد  بر  و  گشت  زایل  جنگاوران  ستور  سم  زیر 
ساله   3٧ سلطنت  بارزترین خطوط  شد.  تضعیف  پیش  از  بیش  كشور 
فتحعلی شاه1 جنگ های ویرانگر و جربان ناپذیر ایران و روس است كه 
به عهدنامه های ُپر ادبار »گلستان« و »تركمان چای« منجر شد و عصر 
بردگی سیاسی و اقتصادی مملكت و تبدیل ایران به كشور نیمه مستعمره 

را گشود.

»باباخان« شهرت داشت، در 21  ولیعهدی  زمان  در  كه  آقاحممدخان  زاده  برادر  شاه  فتحعلی     .1
ذی احلجه سال 1212 هجری به سلطنت رسید و در 19 مجادی االخر سال 1250 در گذشت.
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پیش از آن كه به چگونگی و انگیزه این جنگ ها و عواقب فاجعه-
انگیز و پردامنه آن برپدازمی، باید زمینه های اجتماعی زمانه فتحعلی شاه 
این شرایط،  را _در یک نگرش كلی _ بررسی كنیم و آن گاه در منت 

رویداد ها و حتوالت تارخیی را بكاومی.
كه  مركزی  دولت  قدرت  بی وقفه  حتكیم  و  متركزطلبی  سیاست 
»آقاحممدخان« با جدیت دنبال می كرد، با مرگ او به فراموشی سرپده 

شد.
 جانشینان »خواجه  تاجدار« آئنی و سلوک سلجوقیان را دیگر بار 
احیا كردند و حكومت والیات را به اعضای خاندان سلطنت سرپدند. 
این رمسی بود كه در روزگار صفوی تقریبًا مرتوک شده بود و نادرشاه و 

كرمی خان نیز به آن جمال ندادند.
با تفویض حق رسیدگی دعاوی به مالكان و تیولداران، قدرت حكام 
ایاالت و سلطه مالكان و فئودال ها فزونی گرفت و سیاست مركزیت بی-

منازع و نریومند، بی رنگ تر شد.
»فریزر« كه از نویسندگان اوایل قرن نوزدهم است، در كتاب »سفر 
خراسان« شرح می دهد كه با استقرار هر یک  از شاهزادگان قاجار در 
خبشی از مملكت، حكومت نسبتًا مستقلی در داخل حكومت قاجار 
به وجود می آمد: »هر یک شاهزادگان كه به حكومت والیات منصوب 
می شدند، وزیری داشتند كه حكم پیشكار آنان را داشت. اگر شاهزاده 
بسیار جوان بود، معموًال شاه یكی از معتمدان دربار را به قصد تعلیم و 

رهربی او و رتق و فتق امور همراهش می كرد.«
فتحعلی شاه  نوه  »اسكندر مریزا«1  از حكومت  »فریزر«  كه  تصویری 
به دست می دهد. منای كلی سیستم اداری دوره قاجار است: »این پسر 
این  داشنت  با  حاكم  و  بود  مازندران،  حاكم  حممدعلی مریزا،  فرزند   25 از  یكی  اسكندرمریزا     .1
خانواده انبوه كه به  وسیله زنان متعدد حرمسرا انبوه تر می شد، هزینه سنگینی برعهده داشت. حاكم 
حوزه  تابع  نقاط  حكومت  و  به  اداره  را  خویش  فرزندان  بار،  این  سنگینی  كاهش  برای  مازندران 

حكمرانی خود می گماشت.
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و  وزیر  دارای  دیگر شاهزادگان  مانند  و  داشت  ویژه خود  دستگاهی 
بود.  گوناگون  مأموران  و  پیشخدمت ها  و  حمرم  نگهبانان  و  غالمان 
گانه نداشتند، دارای دم  چند تن از برادران كهرتش كه حكومت جدا
نشنی های  مردم حاكم  برای  روش  بودند....این  او  نظری  دستگاهی  و 
مربوطه بسیار گران متام می شد، چرا كه باید خمارج یک دربار كوچک 
و عمال حریص آن را متحمل می شدند و در آن واحد مالیات شاه را 

مرتبًا می پرداختند. آنها از شر این كار كم تر  آسودگی داشتند.«1
فساد و پوسیدگی نظام حكومتی، اقلیت بسیار حمدودی را به صورت 
فساد  این  بود.  درآورده  روستا  شهرو  توده های  عظیم  اكثریت  زالوی 
رایج حتی امكان بهره برداری از متامی ظرفیت اندک نریوهای عقب-

مانده اقتصادی را منی داد. نظام سیاسی و اجتماعی، خود به حنوی 
نظام  اقتصادی را فلج كرده بود. »فریزر« می نویسد: »ماهیت حكومت 
عبارت است از استبداد و غرور و خیانت، طبعًا عمال حكومت هم 
بدین صفات متصف بودند. اعیان و ماموران عایل رتبه دربار مطلقًا 
حمكوم هوی و هوس رئیس مستبدی هستند كه به  وی متلق می گویند و 
خود را در برابر او زبون می كنند، اما او نه حتمل تلخكامی را دارد و 
نه تاب خمالفت این و آن را، از این رو آنان نیز به نوبه خود نسبت به زیر 
دستان خویش سنگدیل و غرور و حتكم پیشه می كنند و این زیر دستان 
نیز اگر بتوانند بر مردمی كه از خبت بد در چنگ قدرت آنها افتاده اند 
جور و ستم كنند، خشنود می شوند. بزرگرتین اعیان ایران دمی بر جان 

و مال خود امین نیست.«2
عدم  ایران  آبادانی  ترقی،  مستقیم  و  عمده  »مانع  فریزر  نظر  از 
امنیت جانی و مایل است كه ناشی از شخصیت حكومت و هم چننی 
امر  این  است.  آن   دستخوش  پیوسته  حكومت  كه  است  شورش هائی 

1.  داستان سفرها و ماجراهای من در والیات ایران، ص 38.
2.  مالک وزارع در ایران، صص  261 و  252.
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همیشه مانع از كار و كوشش است، زیرا كسی حاضر به كاری نیست كه 
ساعتی دیگر از مثره آن ممكن است حمروم شود.

فتحعلی شاه  و  آقاحممدخان  و خوی  »طرز حكومت، خاصه خلق 
قاجار اثر شومی در اخالق عامه داشته است. مردم بر ملک و مال خود 
امین نیستند و این نا امنی روزافزون ضربت مهلكی بر پیكر درستكاری 

و پاكدامنی مردم وارد كرده است.
هر كس می خواهد از هر راهی شده پول مجع كند، خاصه از طریق 
غارت شورخبتانی كه به چنگ او افتاده اند. مادام كه حال بدین منوال 

است، هیچ بهبودی در اوضاع این سامان پدید خنواهد آمد.«
تولید عمده در یک جامعه فئودایل طبعا تولید روستائی است، از 
سهولت  به  نیست.  دشوار  شرایط  این  ماحصل  از  نتیجه گریی  رو  این 
می توان دریافت كه همه فشارها و غارت ها در نهایت بر طبقه موّلد، 
بیان  به حنوی  را فریزر هم  این حقیقت  یعنی دهقانان حتمیل می شد. 
می كند: »هیچ طبقه ای از مردم را منی توان یافت كه به اندازه برزگران 
ایران حمنت زده و ستمكش باشند. پیوسته به زور از آنان مال می ستانند 

و بر آنان ستم می كنند.
»دهقانان را از این وضع گریز و گزیری نیست. آچنه بیشرت دل آدمی 
از حیث كمّیت  نه  را  تعددی  و  كه ظلم  این است  به درد می آورد  را 
پایان است و نه از نظر كیفیت، زیرا كسی منی داند كه چگونه و چقدر 

ممكنست بی اخطار قبلی، و به عناوین خمتلف، از او پول خبواهند.«1
فریزر در جای دیگر ماهیت دستگاه حكومتی خنستنی قاجارهارا 

در سیمای فتحعلی شاه وصف می كند:
»فتحعلی شاه به ایران مانند وطنی كه باید آن را دوست داشته باشد و 
حفظ كند و ترقی دهد، منی نگرد، بلكه در چشم یک ملک استیجاری 
نگاه  می كند كه مدت اجاره اش معلوم نیست، از این رو بر خود فرض 

1.   همان، ص 232.
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می داند تا هنگامی كه در رأس قدرت است، آن را غنیمت مشارد. از 
آن جا كه خاندانش ختت و تاج را با قهر و غلبه به دست آورده اند، در 
سراسر كشور )شاید به استثنای مازندران  كه مقر مسكن ایل اوست( با 
مردم مانند ملت مغلوب رفتار می كند و فكر و ذكرش همه این است كه 

تا حد مقدور بیشرت از آنان پول بگرید.«
این روحیه بدوی و این كوتاه اندیشی ایلیاتی كه خود بازتاب شرایط 
نگهداشنت  راكد  در  به نوبه خود  بود،  اجتماعی  عقیم  و  بسته  و  تنگ 
جامعه و حتی اجیاد مانع و حمظور در راه حركت و رویش و حتول آن 

نقشی داشت. 
تنها در یک سیستم فردی و استبدادی كه بنی توده ها و زمامدران را 
خالء ُپر كرده است و نریوهای مولد در دایره مناسباتی حمقر به اسارت 
اعتقادی  بی  و  خفقان  اجتماعی،  روبنائی  شرایط  الجرم  و  افتاده اند 
و سوءظن و پوچی و فساد را ترویج می كند، چننی روحیه و برداشتی 

می تواند جمال بیابد.
با یک نگاه به منای كلی اقتصادی-اجتماعی ایران آن عصر، ریشه 
و انگیزه این اوضاع و احوال و روحیات و افكار را می توان دریافت 

و فهمید.
ستم مالیاتی و فقدان ضوابط حاكم بر روابط مالک و زارع، اقتصاد 
كشاورزی را در تنگنا قرار داده بود و روستا را به ورشكستگی سوق می-

داد. در شهر ها نیز تولید كاالئی دچار سستی و فتور بود. خرابی راه ها  
امكان  جتارت  به  شد،  آن  مزید  هم  ناامنی  فتحعلی شاه  زمان  در  كه 
جوالنگاه  دربست  روستاها  مانند  شهرها  منی داد.  شكفتگی  و  رونق 
كنی بود و اینان كه اغلب اقامتگاه خود را  میل و اراده خان ها و مال
نیز به شهرها انتقال داده بودند، اساس زندگی اجتماعی شهرها را در 
دست داشتند. »گروه های شهری هنوز شكل نگرفته و از حلاظ طبقاتی 
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كامًال مشخص نشده بودند. طبقات متوسط و بازرگانان بزرگ هنوز از 
نظر كمی منشأ قدرت نبودند و كارگری بیشرت در حالت خدمتكاری و 
پادوئی سری می كرد. ارتباط و عالئق اقتصادی بنی شهرک ها اندک بود 
به صورت  بیش  و  كم  مانند دهات،  به  اتفاق شهر ها،  نزدیک  كثر  ا و 

واحد بسته ای اداره می شد.
در این دوره عمده مالكان از صاحبان زمنی های بزرگ كه اراضی 
تشكیل  می گرفتند،  تیول  به شكل  شاه  از  قدمی  ازمنه  رسم  به  را  خود 
از زنان درباری  افراد،  به همه  تیول در دوره قاجاریه اصوًال  می شد. 
از  كه  خنیاگران  تا  گرفته،  نظامی  افواج  فرمانداران  و  شاه  بستگان  و 
طبقات پاینی اجتماع بودند و روحانیون و خان های ایالت مرزی داده 

می شد.«1
تا وقوع  تغیریاتی حمسوس شد كه  این پس  از  در مناسبات ارضی 
تند تر و حتول انگیز تر  آن  آهنگ  افزونی  روز  به  طور  انقالب مشروطه 

شد، و مادر فصول آتی به  چگونگی آن خواهیم پرداخت.

1.  جامعه شناسی روستای ایران، خسروخسروی، ص 21.



در آستانه قرن نوزدهم

ایران در آستانه قرن نوزدهم در چهار راهی ایستاده بود كه توفان های 
سهمگنی از چهار سو بر آن می تاخت. سرچشمه این توفان ها، تهاجم 
عظیم و همه جانبه غرب به شرق بود. در گذشته ایران بارها هجوم و 
یورش های بزرگی را از سر گذرانده بود: محله اعراب، یورش مغوالن، 
جتاوزات پی درپی ترک ها و اقوام بدوی، تاخت و تاز افغانها....اما 
هجوم غرب با همه این بالیا به كلی متفاوت بود. مهامجان و فاحتان 
قبلی، چون در برابر نظام اقتصادی- اجتماعی متعایل تر و متدن برتری 
قرار گرفته بودند، ناگزیر در میان جمموعه سیستم اقتصادی و اداری 
و  شدند  مستحیل  و  باخته  رنگ   ایران  فرهنگی  فضای  و  سیاسی  و 
و  آبدیده تر  آن ها،  و دست آوردهای  با سنت ها  آمیزش  در  ایران  روح 
تواناتر از پیش، از برج های  تاریخ سر بریون آورد. ویل هجوم گسرتده 
غرب، سلطه یک نظام پیشرفته تر و فرهنگی جوان و نریومند تر بود. این 
توفان علی رغم جریان های گذشته كه در سطح می وزیدند، در اعماق 
می تافت و نهادها را تغیری می داد و همه چیز را یا به شكل خود یا به 

صورت زائده خویش در می آورد. 
در اوایل قرن نوزدهم ایران در مركز یكی از نقاطی قرار داشت كه 
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بیشرتین هدف تهاجم غرب بود: در مشال ایران، امرپاتوری  وسیع روسیه  
به طور روز افزونی مقتدرتر می شد، در حایل كه این نریومندی، وسوسه 
تزاریسم  خون  در  كه  را  تازه ای  سرزمنی های  تسخری  و  گشائی  جهان 
روس بود، دامن می زد . در غرب ایران، دول اروپا تقریبًا در یک جبهه 
با دولت عثمانی در آوخیته بودند تا با جتزیه این امرپاتوری ُپر وسعت كه 
به صورت سد آهنینی بنی آنها و ثروت ها و بازارهای غنی شرق حایل 
شده بود وارث مرتوكات آن شوند. در شرق كشور،  هندوستان هردم 
بیشرت در كام بریتانیا فرو می رفت و سلطه استعماری انگلیس در گسرته 
این شبه قاره زرخیز، بی وقفه توسعه و حتكیم می یافت. هندوستان به 
به شدت  را  اروپائی  بزرگ  دول  اشتهای  كه  بود  رنگینی  سفره  منزله 
كه توصیه  پطركبری1  نامه  وصیت  از  اهلام  با  روسیه،  می كرد.  حتریک 
كرده بود: »باید آهنگ هندوستان كرد، چرا كه كشوری بزرگ و بهرتین 
می پروراند  سر  در  را  هندوستان  فتح  رویای  است«  جتارت  بازارگاه 
كه  انگلیس،  خود  سرسخت  رقیب  آوردن  در  پای  از  برای  فرانسه  و 
نتیجه آن به چنگ آوردن كامل اروپا بود، نقشه تصرف هندوستان و 
دست یازی بر ثروت های افسانه ای آن را به گونه ضروری ترین تكلیف 
خاطر  به  ایران  روسیه،  و  فرانسه  نظرگاه  از  بود.  نهاده  خود  برابر  در 
همسایگی با هند2 مناسب ترین راه وصول به این سرزمنی بود. روسیه با 
این باور و نیز به  پریوی از طبیعت »خاک خواری« خود می خواست هر 
چه بیشرت پیكر ایران را برتاشد و بر خود بیفزاید، تا با این شیوه از یک 

یافت كه  انتشار  نیز  1.   در قرن گذشته در میان اسناد سیاسی بسیاری كه رواج داشت، سند جمعویل 
آن را وصیت نامه پطركبری وامنود كردند و مدعی شدند كه پطراول، امرپاتور معروف روسیه، در پایان 
زندگی  این سفارش نامه را برای جانشینان خود نوشته است، اما هیچ دلیل متقن درباره اصالت این سند 
نیست، و به  همنی  جهت باید آن  را ساختگی تلقی كرد.چون این سند در آغاز قرن نوزدهم انتشار یافته 
و پیش از آن ذكری ازآن در جائی نشده است، پیداست كه در همان زمان آن  را ساخته اند، زیرا برنامه 
كامل و انعكاس دقیقی از نقشه جهانگریی و كشورستانی تزارهای روسیه در آن هست ) به نقل از:تاریخ 

اجتماعی وسیاسی ایران در دوره معاصر، ص 264(.
2.  درآن زمان هنوز پاكستان از هندوستان جدا نشده بود و ایران و هندوستان دارای مرزهای مشرتک 

بودند.
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سو راه خود را به هندوستان نزدیک تر كند و از سوی دیگر وصیت نامه 
پطركبری را كه برای تزارها حكم فریضه ای مقدس را داشت، به حتقق 
نزدیک تر سازد. پطركبری در این وصیت نامه جای زیادی به ایران داده 
و تصریح كرده بود كه: »باید چاره جویی های فراوان كرد تا كشور ایران 
باید همیشه در  تنزل كند،  آن  بازرگانی  و  تهیدست تر شود  به روز  روز 
احتضاری  حالت  چنان  در  و  رود  به  ویرانی  رو  ایران  كه  بود  آن  پی 
نگهداشته شود كه روسیه هر گاه خبواهد بتواند بی دردسر آن را از پای 
درآرد. اما مصلحت نیست كه قبل از مرگ حتمی دولت عثمانی ایران 
را یک باره بیجان كرد....گرجستان و سرزمنی قفقاز رگ حساس ایران 
فوران  برسد،  این رگ  به  روسیه  استیالی  نیشرت  نوک  كه  است، همنی 
خون ضعف شدیدی بر ایران مستویل می كند و چنان ناتوان خواهد شد 

كه هیچ پزشك حاذقی نتواند بهبودش دهد.«
روسیه برای ایران سودای دو گانه ای در سر می پروراند، اما فرانسه 

ایران را تنها به عنوان كلید هندوستان می خواست.
در این میانه انگلستان نفع و آرزوی تصرف ایران را نداشت، اما 
مدافع این كشور هم نبود و منی خواست آن را در برابر دولت های متجاوز 
اروپا پاسبانی كند. انگلستان می كوشید در میان هند و متصرفات روسیه 
فاصله را هر چه بیشرت وسیع و سد را استوارتر كند و افغانستان به ظاهر 
مستقلی تشكیل دهد كه دیواری در برابر هندوستان باشد. برای این  كه 
ایران نتواند مانع این نقشه شود، مطمئن ترین راه این بود كه ایران ناتوان 
شود یا ناتوان مباند، از این رو انگلیس مانع از آن نبود كه دیگران ایران 
را به زبونی كشند، چنان  كه گاه دولت عثمانی و گاه دولت روسیه این 

كار را می كردند و به مانعی بر منی خوردند.
نفوذ  نریومند،  ایران  یک  وجود  از  انگلیس  هراس  دیگر  دلیل 
فرهنگی و مدنی عجیبی بود كه ایران در هندوستان داشت. بیش از 
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هشتصد سال بود كه زبان فارسی زبان رمسی دولت های هند و حتی 
رابط میان اقوام خمتلف هند بود كه زبان یک دیگر را منی دانستند و 
با هم اختالف دینی داشتند. فكر و متدن ایرانی در هندوستان رواج 
زیادی داشت و برای یک دولت اروپائی كه می خواست برتری حتمی 
و بی خدشه ای در هندوستان به دست آورد، رقیب خطرناكی به حساب 

می آمد.
در جنوب ایران، اقوام خمتلف عرب اطراف خلیج فارس را گرفته 
بودند و برای این كه راه هندوستان همیشه آرام باشد، می بایست این 
ایران  دولت  باشند.  هند  حكومت  دست نشانده  و  فرمانربدار  اعراب 
نفوذ  جنوب،  دریاهای  بر  معنوی  و  مادی  استیالی  قرن ها  نتیجه  در 
تازیان این نواحی داشت و بسیاری از لنگرگاه های مهم  بر  سرشاری 

دریای جنوب، در دست ایرانیان بود1.
این مساله نیز اصل تضعیف دولت ایران را در حماسبات سیاسی 
انگلیس تأیید می كرد، چرا كه افول ایران به منزله قطع جاذبه ای بود 
كه تازیان را به این كشور می پیوست و در فقدان این جذابیت، انگلیس 

به سهولت می توانست این اقوام را مطیع و دست آموز كند.
فتخعلی شاه  سلطنت  سال های  خنستنی  در  خطریی  مسایل  چننی 
ایران را احاطه كرده بودند. كشور میدان شدیدترین رقابت های داخلی 
را  ایران  سیاسی،  زمینه  در  غربی  هماوردان  برخورد  بود.  خارجی  و 
دچار توفان های شدید می كرد. دربار ناتوان فتحعلی شاه در میان این 
توفان چون خسی به این طرف و آن طرف كشیده می شد، امادر نهایت 
سیاست بازان فائق انگلستان بودند كه از آب گل آلود ماهی های دخلواه 
را می گرفتند. آنها ایران را به جنگ با روسیه تشویق می كردند و روسیه 
مستعد به جنگ را برای دست اندازی به صفحات مشال ایرن به هوس 
می انداختند، تا در این میان هم قوای ایران حتلیل َرَود و هم رویای 

1.   همان، ص ٧8 .
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روسیه برای دست یابی بر هند به تعویق افتد و در عنی حال دیوارهای 
هندوستان روز به روز رفیع تر شود.

رخنه انگلیس در هندوستان تدرجیی و طوالنی بود. هند كه در برابر 
نریوی برتری قرار داشت، برای پس زدن این عضو بیگانه از بدن خود، 

تالش و مقاومت دلریانه ای را با هجوم های بی حاصل آمیخته بود.
جلوس فتحعلی شاه به سلطنت مقارن حساس ترین حلظه های پیكار 
هندوستان با جتاوزگران انگلیسی بود. »تیپو« حكمران »میسور« متامی 
برای  او  بود.  كشیده   میدان  به  مهامجان  دفع  برای  را  توانش  و  رمق 
پریوزی در این نربد سرنوشت، از »زمان شاه« حكمران دور اندیش و 
جنگجوی افغانستان تقاضای یاری كرد. هندیان تعهد كردند از روزی كه 
سپاه »زمان شاه« وارد هند شود، متام هزینه های نظامی او را برپدازند. 
شكست های  انگلیسی ها  به  كه  بود  سرسختی  حریف  »تیپوسلطان« 
سختی وارد ساخت و حتی نزدیک بود كه كمپانی هندشرقی را درهم 
بشكند، اما قلمرو او حمدود به جنوب بود و در سرنوشت متامی هند 

اثری نداشت1.
از پای درآمد و  پس از سال ها مقاومت و مبارزه سراجنام »تیپو« 
به ماهیت  بینی  با روشن  افتاد. »زمان شاه«  میسور به دست انگلیسی ها 
نریوی  این  می دانست  و  بود  واقف  می كرد  تهدید  را  هند  كه  خطری 
متجاوز كه امروز در كار تسخری هندوستان است، فردا به  سراغ كشور او 
خواهد آمد. او با این درک، پیش از آن كه دیر شود، در صدد پیشگریی 

از خطر و در صورت امكان ریشه كنی آن بود.
سپاه »زمان شاه« تا »الهور« پیش رفت. این سپاه در مسری خود با 
كمک  و  همراهی  از  اغلب  و  می شد  روبرو  هندیان  شور  پر  استقبال 

مادی و معنوی مردم بهره مند می گردید.
خطر »زمان شاه« كه اینک به صورت دشنه تیزی گلوی استعمار گران 

1.   كشف هند،جواهرلعل نهرو، ترمجه:حممود تفضلی، جلد اول، ص  455.
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انداخت.  پا  و  و دست  به وحشت  را سخت  آن ها  می داد،  را خراش 
دولت انگلیس در این هنگام در غرب نیز گرفتاری بزرگی داشت. فاحت 

بزرگی ظهور كرده بود:
جهان  از  بیشرتی  سهم  فرانسه،  بزرگ  بوژوازی  مناینده  »ناپلئون« 
می خواست و همه جا منافع  انگلستان  را زیر چكمه های  خود می كوبید.

در چننی  شرایط  دشواری  یک  فرشته  جنات  دربرابر چشم های نگران 
این  از  رهائی  برای  را  انگلستان  ایران....متهید  شد:  ظاهر  بریتانیا 
نثر  و  از ورای عبارات تشریفاتی  ناصری،  خممصه در روضةالصفای 
چاپلوس و نامأنوس آن در می یابیم: در این اّیام مهدی علی خان ملقب به 
بهادرجنگ از جانب فرمانروای هندوستان نامه و حتفه پادشاه انگلیس 
را حامل و از راه دریای عمان به بندر بوشهر آمد....و در اواخر ربیع-

االویل 1214 هجری بشرف تقبیل درگاه حضرت پادشاه اسالم مشرف 
طبع  مطبوع  و  گذشت  اعلی  همایون  نظر  از  او  هدایای  و  نامه  شد. 
مبارک گردید....سفری هندوستان متّنا منود كه دولت علیه ایران را با 
هندوستان  تسخری  قصد  افاغنه  كه  باشد  موافقتی  انگلیس  بهیه  دولت 
ننمایند و سپاه ایران شاه آن طایفه را فارغ و آسوده نگذارند كه بفكر 

عزمیت هندوستان درافتند....
نقشه انگلستان یک تردستی و نرینگ بازی آشكار بود. استعمارگران 
دروازه های  پشت  تا  بارها  كه  جّراری  دمشن  دفع  برای  می خواستند 
هندوستان پیش تاخته بود، سپاه ایران را به میدان بكشند. آنها هزینه 
سنگنی یک لشگركشی و نیز خود و جان مردان این سرزمنی را در راه 
مقاصد استثمارگرانه خود مطالبه می كردند، و در این دعوی ناهنجار به 
خام اندیشی و روح علیل زمامداران ایران متكی بودند. و این هنگامی 

بود كه سپاه روس به شدت نواحی مشال ایران را تهدید می كرد.
استعمارگران در ارزیابی خود به بریاهه منی رفتند، چرا كه »ماموریت 
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مهدی خان قرین توفیق شد و او با خشنودی كامل به هندوستان بازگشت، 
در حایل كه از شاه ایران اطمینان گرفته بود كه به افغانستان بتازد1.

دام از هر جهت آماده بود، اما صیاد هم ناگهان در برابر یک پرتگاه 
نامنتظره قرار گرفت. در اروپا ناپلئون و روسیه برای بلعیدن هندوستان 
و بریون انداخنت انگلیس از این سرزمنی تدارک می دیدند. فرانسه و 
روسیه بر حمور پندار یگانه ای كه حاصل آن ربودن هندوستان از زیر 
دندان های انگلیس جهان خوار بود، متحد شدند: »ُپل، تزار روسیه، 
و  ناحیه دون  از  قزاق  و دو هزار  بیست   1801 ژانویه  كه در  تعهد كرد 
12 مخپاره انداز و 12 عّراده توپ به سواحل رود گنگ در هندوستان 
بفرستد.«2 و ناپلئون برای این لشگركشی بزرگ، ایران را به عنوان یک 

پل طبیعی كه دست یابی به هند را تسهیل می كرد، برگزید.
الزمه عبور از ایران جلب دوستی و موافقت فتحعلی شاه و برانگیخنت 
او علیه انگلیس بود. انگلیس این خطر را بو كشید. شامه گرگ تیز و 

نریومند است و انگلیس یک گرگ باران دیده بود.
هند  دروازه های  پشت  افغانستان  درایت  با  شاه« حكمران  »زمان 
بود، و ناپلئون، مهیب ترین فاحت اروپا، به همراهی روسیه كه عظیم ترین 
ارتش های جهان را در اختیار داشت، به سوی مستعمرات شرقی انگلیس 
خیز برداشته بودند: »همنی كه دولت انگلیس و حكومت هندوستان از 
نقشه ناپلئون و ُپل  اول تزار روس اطالع حاصل منودند ِسر جان ملكم 
را با شتاب از هند مأمور دربار ایران كردند، تا دولت ایران را از احتاد 
با مهامجنی باز دارد و یک عهدنامه دفاعی و تعرضی با ایران ببندد، 
در ضمن دولت ایران را حاضر كند كه از افغان ها جلوگریی مناید و 
پیشروی آنها را به سوی هند سد كند. ِسر جان ملكم در پائیز سال ]1800 
با  ایران همه جا مهماندار او بود و  میالدی[ وارد بوشهر شد. دولت 

1.  تاریخ ایران دوره قاجاریه، گرنت واتسن، ص 121.
2.  تاریخ روسیه )ازآغاز تا انقالب اكترب(، بریان شانونیف، ترمجه و اقتباس: دكرتخانبابا بیانی، صص 192 

و 193.
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عزت و احرتام تا تهران راهنمائیش كرد.«1

»در این اوضاع و احوال كه انگلیسی ها بایستی مزد گرانی به ایران 
از سوی  و  كند  كوتاه  هند  از سر  را  افاغنه  شر  از سوئی  كه  می دادند 
در  كه  موفق شد  ملكم  ننماید،  احتاد  بریتانیا  علیه  فرانسویان  با  دیگر 
ژانویه 1801 )12 شعبان 1215ه.ق( دو قرار داد سیاسی و جتارتی با ایران 
منعقد سازد و به رایگان تعهداتی از فتحعلی شاه بگرید كه در حقیقت 
قیمت گزافی داشت. فتحعلی شاه كه با وجود تهدید رعد آسای روس ها 
با دیده اغماض  را  از خواب  گران برخناسته و خطر مشال  در قفقاز 
نگریسته بود، ضمن قرارداد سیاسی مذكور جمانًا متعهد شد كه: هرگاه 
پادشاه افغانستان در صدد محله به هند بر آید به آن كشور لشگركشی 
كند، آن مملكت را ویران مناید و متام كوشش خود را برای اضمحالل 
آن دولت به كار اندازد و چناچنه پادشاه افغانستان از در صلح وارد 
شود، در قرارداد صلح بگنجاند كه او خیال محله به هندوستان را كه 
جزو قلمرو انگلستان است، برای همیشه از سر بدر كند و اگر اتفاقًا 
بنادر ایران خبواهد پایگاه یا  قشونی از جانب فرانسویان در یكی از 
مسكن اختیار كند، قشون متحد ایران و انگلیس به دفع ایشان بكوشد 
و نیز از راه دادن فرانسویان به سواحل و جزایر ایران و دادن توقفگاه 
به فرانسویان خودداری مناید.« چرا، به چه مقصود و در برابر چه؟.... 
این سئوال را هیچ گاه فتحعلی شاه از خود ننمود، در حایل كه آثار خطر 
مشال از سال ها پیش بروز كرده و شاه ایران به تعهد بریتانیا به مددكاری 
احتیاج وافری داشت. او این احتیاج را حس منی كرد، لذا تعهدی نیز 

از انگلیس ها بدین مقصود اخذ ننمود.
در  حملی  و  ایلیاتی  افكار  تنگ  دایره  در  هنوز  كه  فتحعلی شاه 
بی خربی از جریان ها و سیاست بنی املللی غوطه ور بود، پس از انعقاد 
این قرارداد های یک طرفه، به مأموران دولت در متام كشور دستور داد 

1.  تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن نوزدهم، حممود حممود، جلد اول، ص 31.
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كه اگر فردی از افراد فرانسوی را در سواحل و بنادر و حوزه مأموریت 
خود ببینند به قتل برسانند و برعكس به  ُعّمال سیاسی و جتارتی كمپانی 
یک  عنوان  به  درواقع  او  منایند.  رفتار  دوستی  نهایت  در  هندشرقی 
كارگزار حكومت بریتانیایی هند عمل می كرد، نه به عنوان شاه كشوری كه 
از سال ها پیش دچار خطر روس ها شده بود، به خصوص این كه احتمال 
دوستی و احتاد روس و انگلیس در برابر ناپلئون بر متام كنجكاوان و 
سیاست دانان حمرز، و وجه املصاحله شدن ایران در این معامله حتمی 
برای حكومت هندوستان بهت آور  آسان ملكم  و  بزرگ  بود....توفیق 
و خریه كننده بود، چون می توان حدس زد كه مأموران حكومت هند 
انتظار داشتند  بودند،  با خرب  ایران و روسیه  آینده  از گرفتاری های  كه 
دولت ایران در برابر تعهداتی كه به انگلیسی ها می سرپد، تعهداتی نیز 
از انگلیسی ها در صورت محله روس ها به ایران اخذ مناید كه در زمان 
جنگ به كمک قشون ایران بشتابند و در زمان صلح و احتاد انگلیس 
و روس، عدم جتاوز به ایران را در عهدنامه خود بگنجانند. اما چننی 
تعهدی مسلمًا دولت بریتانیا را در آینده در بن بست می گذاشت، لذا 
مأموران كمپانی هند شرقی حق داشتند كه از حنوه انعقاد قرارداد به  

آن صورت شادی و پایكوبی منایند1.
دیگر  »زمان شاه  كه  داد  مژده  خود  اربابان  به  اصفهان  از  ملكم 
منی تواند در هندوستان برای ما زمحتی اجیاد كند. به لطف پروردگار 
افغانستان  در  او  برای  مشكل  و  مسأله  به قدری  آینده  سال های  برای 

فراهم شده كه فرصت فكر كردن هم خنواهد یافت.«
موفقیت استعمار مثره طبیعی فساد سیستم اجتماعی و سیاسی ایران 
بود. این معنی را ملكم هنگام مأموریت در دربار ایران به عریانی بازگو 
می كند: »هر اشكایل حتت تأثری طالی دولت انگلیس به طور معجزه-

مانندی از پیش برداشته می شد.«
1.  مریاث خوار استعمار، دكرتمهدی بهار، صص360 و 361.
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ملكم در داوری خود آن چه را كه درخور دولت بی خرب و هیات 
رهربی غافل ایران بود، در مقیاس ملت ایران تعمیم می دهد و از ظن 
خود می گوید: »هر گاه سر و كار من با مردمی صاحب حس و معتدل 
بود، هرگز باک نداشتم، ولیكن با نژادی سر و كار داشتم كه فاقد این 

دو صنعت بودند.«
لشگركشی  از  كه  بود  هندوستان  دروازه های  پشت  در  »زمان شاه« 
گاهی یافت. ایران با این خبط فاحش، خود  فتحعلی شاه به افغانستان آ
را تا حد یک ابزار بی اراده و دالل سیاست بریتانیا تنزل داد و برای 
استعمار گره گشای تضادهایی شد كه در صورت روشن بینی و بهره گریی 
از آنها می توانست موقعیت های مناسب و امتیازات درخشانی به دست 
به قول  اما  باز دارد،  این خطا  از  را  تا شاه  آورد. »زمان شاه« كوشید 
بود.«  استوار  انگلیس  با  خود  عهد  در  »فتحعلی شاه  ویلیام كی:  جان 
به یاری سپاه ایران كه از سیاست كوری پریوی می كرد »زمان شاه« از 
پای درآمد. با قتل ُپل  اّول تزار روس نیز كه به دست صاحب منصبان 
درباری صورت گرفت، خطر محله به هندوستان موقتًا از میان رفت. با 
مرگ تزار، سیاست خارجی روسیه دگرگون شد و تفاهم و دوستی روس 
و فرانسه به خصومت و رقابت سختی گرائید. در پس توطئه قتل تزار، 

جای پائی كه تا لندن امتداد دارد، در تاریخ بر جای مانده است 
بی هیچ  شرق،  درباره  تزاری  روسیه  آرزوهای  و  هوس ها  و  نیات 
وصیت نامه  این  در  است.  منعكس  پطركبری  وصیت نامه  در  پریایه ای 
مردود تصریح شده بود كه: »به خلیج فارس راه یابید جتارت قدمیی 
حوزه شرق نزدیک و مدیرتانه را احیا كنید. گرجستان و سرزمنی قفقاز 
را بگریید و به سوی هند كه خمزن گنج های جهان است پیش بتازید.« 
این توصیه ها نزدیک به دو قرن چراغ راهنمای تزارها و حمور سیاست 

آسیائی روسیه بود.
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از زمان سلطه افاغنه بر ایران، ارتش تزاری در هرفرصت مناسب 
در ایاالت مشایل ایران به پیشروی پرداخت و تا حد ممكن بر اراضی 
ایران چنگ انداخت. نادر كه پس از یک دوره هرج و مرج و احنطاط 
بود،  گرفته  قرار  خلق ها  یافته  سازمان  و  شده  آزاد  نریوهای  رأس  در 
با  آقاحممدخان  نیز  او  از  پس  و  واداشت  ترک جتاوز  به  را  روس ها 
استفاده از حلظه های مناسب، با این جتاوز آرام ناپذیر مقابله كرد و آن 
دوباره  تزاریسم  دیرینه  رویای  فتحعلی شاه  دوره  در  بی اثر ساخت.  را 
جان گرفت و به حركت در آمد و باا هلام از سكوت تشویق آمیز و گاه 
زمزمه های حتریک كننده انگلیسی ها، نریوهای روسی به سوی ایران 
سرازیر شدند. در 12 سپتامرب 1802 روس ها وارد گرجستان ایران شدند. 
این پیشروی در هنگامی صورت گرفت كه انگلیس و روس كانون احتاد 
اروپا بر علیه ناپلئون شده بودند و اروپا در پریامون این كانون برای یک-

رشته جنگ های خوننی بسیج می شد.
اشغالگران  برای  مساعدی  نسبتًا  زمینه  قفقاز  و  گرجستان  در 
رعب انگیز  قساوت های  و  عام  قتل  و  یورش  كابوس  داشت.  وجود 
آقاحممدخان در گرجستان هنوز زنده و تازه بود. در قفقاز سوء سیاست 
دربار فتحعلی شاه و فشار و اجحاف مؤدیان مالیات دیوانی، مردم را 
از تهران نومید كرده بود. در میان توده های قفقازی تهران تنها از یک 
امتیاز برخوردار بود و آن اشرتاک مذهب و پیوندهای عقیدتی بود، و 
فتحعلی شاه با توجه به این امتیاز روانی كوشید از آن نریوئی به نفع خود 

و بر علیه متجاوزان بسیج كند.
فتحعلی شاه در خراسان و ولیعهد او »عباس مریزا« درمیان تركمن ها، 
سرگرم جدال های داخلی بودند كه از سقوط گرجستان و سرازیر شدن 
سیل آسای سپاه روس به سوی »ایروان« و »قره باغ« مطلع شدند. گنجه 
بی- فاحتان  و  گشوده شد  آن  ساكن  ارامنه  یاری  به  زمانی  اندک  در 



انقالب ناتمام ��

رمحانه مسلمانان شهر را كشتار كردند.
در اوایل سال 1219هجری  )1804م.( دولت ایران رمسًا به روسیه 
اعالم جنگ داد و عباس مریزا در رأس قشون ایران راهی قفقاز شد و 

بدین سان آتش نربدهای ده ساله زبانه كشید.
فرجام این نربد از آغاز آشكار بود. قوای چریكی ایران كه هنوز كم 
و بیش شكل سنتی خود را حفظ كرده بود و تفاوت اساسی چندانی 
با ارتش های عهد صفوی نداشت، با ارتشی رو به رو بود كه نه تنها از 
بر او برتری كامل داشت، بلكه  ابزارهای حرب  حلاظ ساز و برگ و 
با  آن  جنگی  تاكتیک های  و  رهربی  و  آرایش  و  سازمان دهی  شیوه 
آخرین دست آوردها و فنون زمان تطبیق می كرد. این ارتش بر مهارت ها 
نظامی  ستون های  مدرن ترین  با  تالقی  در  كه  داشت  اتكا  و جتربیاتی 
جهان كسب كرده بود. عالوه بر این، پشتوانه نامتناهی آن نریوهای زیر 
سالح در سراسر امرپاتوری پهناور روسیه بودند، در حایل كه پشت گرمی 
اصلی عباس مریزا فرمانده كل سپاه ایران، تقریبًا منحصر به امكانات 

مادی و انسانی قلمرو حكومتی او در آذرباجیان بود.
فتحعلی شاه  بود،  كار  در  روس  و  ایران  بنی  جنگ  كه  اّیامی  در 
فقط  كاری كه می كرد در فصل تابستان در مچن سلطانیه اردوئی برپا 
می داشت و خود در این اردو مقیم می شد. مقصود از تشكیل این اردو 
متهید مقدمات و حتشری قوا برای فرستادن به حدود آذرباجیان بود، ویل 
كثرًا   »شاهزاده ها از فرستادن نریو از حوزه های حتت حكومت خود ا

كوتاه  می آمدند و به اوامر ملوكانه در این زمینه بندی منی بستند.«1
1.  فتحعلی شاه خواه برای تفریح وتفنن وخواه برای رام كردن روسای قبایل وبزرگان ایران زنان بسیار 
می گرفت و اوالد زیاد داشت.پسرها رابه حكومت ایالت ووالیات می فرستاد واین شاهزاده ها بعضی 
به قدری بی مغزبودندكه با برادران خود كه حاكم یكی ازوالیات جماورمی شد، برسر قلمرو حكومت نزاع 
می كردند و گاهی كار آنها به  غالب و مغلوبی و تصرف حوزه حكومت مغلوب هم می كشید. فتحعلی شاه 
درمقابل این اوضاع فقط به نوشنت نامه های مالمت آمیزی به  یكی از دو طرف كه كمرت مورد مهرش بود 
كتفا و به  همنی اندازه تنبیه قناعت می كرد. ندرتًا كار به  عزل حضرت واال از مقام خود می رسید و شاید  ا
هم  نصیب شاهزاده مغلوب و مطرود می شد و متجاوز بی جمازات می ماند. اوًالمستقیم ذكور و اناث 
فتحعلی شاه  در حدود 90 نفر بوده اند. خمارج بزر گ شدن این شاهزاده ها و شاهزاده خا من ها و هزینه 
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شاید قسمتی از این سهل انگاری هم از راه حسد برای وارد كردن 
شكست به برادر خود عباس مریزا بوده است ، به طوری كه نایب السلطنه 
جز قشون آذرباجیان و همت سركردگان و فداكاری آنها نریوی دیگری 

در دسرتس خود نداشت.
و  لفاظی  و  عیاشی  و  راحت طلبی  و  بی سیاستی  كه  این  »خالصه 
سرگرمی به كارهای بیهوده این پادشاه ،كار ایران را به آجنارساند كه 
گذشته از امرینشنی های سرحدی، در مملكت اصلی هم گرفتار نقصان 

و حتدید شد.«1
سراجنام »چشم زمخی به اردوی كیوان شكوه وارد آمد.« و فتوحات 

روس ها زمامداران خام و بی خرب ایران را به خوف انداخت. 
به سال 1805 ]میالدی[ مهامجنی باكو را متصرف شدند و شروع به 
دست اندازی به »بندرانزیل«2 كردند. فتحعلی شاه كه به سختی مضطرب 
شده بود، برطبق قراردادی كه به وسیله ملكم با انگلیس بسته بود از 
بریتانیا تقاضای كمک كرد. اما زمان تغیری كرده بود و رهرب قاجار از 
اینک در یک صف علیه  انگلیس  و  نداشت. روس  تغیری اطالع  این 
ایران  انگلیس  و  می جنگیدند  ناپلئون«  »فرانسه  خود  مشرتک  دمشن 
را به عنوان هدیه ای به متحد خود واگذاشته بود. در پاسخ درخواست 
آن  و  دست  این  و  گذرانی  وقت  سال  دو  قریب  بریتانیا  ایران،  یاری 
دست كرد و سراجنام چنان شرایط غری عملی و دشواری پیشنهاد منود 
كه ایران خود به خود چشم از یاری او پوشید. انگلستان كمک به ایران 
را منوط به واگذاری جزیره هرمز به این كشور و دریافت اجازه ساخنت 
استحكامات نظامی در بوشهر و سرپدن بنادر مازندران برای جتارت 
عروسی و جهیزآن ها البته چیزی نبودكه مالیات كم آن دوره ایران كه بیشرت از دو سه میلیون تومان منی شد 
به  آن وفا مناید و خدا می داند كه چقدر از زر و سیم و جواهر گردآورده آقاحممدخان كه بدون هیچ 
حساب زیر كلید شخص شاه بوده است، به  این مصارف رسیده باشد به نقل از:شرح زندگی من،عبداله 

مستوفی، صص 28 و 29.
1.  تاریخ اجتماعی واداری دوره قاجاریه، عبداله مستوفی، ص 23.

2.  بندرپهلوی تاپیش ازعصرپهلوی بندرانزیل نام داشت.
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به اتباع امرپاتوری كرد.
»اشغال ناگهانی شهرهای مشایل قفقاز به وسیله ارتش روسیه و بی 
اعتنائی انگلستان نسبت به این مسأله و به  خصوص شرایط فوق العاده 
سنگینی كه برای اعطای كمک نظامی خود قایل شده و تقریبًا آن را 
به  جدًا  ایران  دولت  توجه  كه  گردید  باعث  بود،  كرده  به  حمال  تعلیق 

فرانسه معطوف شود.«1
ناپلئون هنوز سودای دست یابی بر هندوستان را در سر می پرورد. هند 
به مثابه یک قطب مغناطیسی، شریین ترین رویاهای او را به خود جذب 
می كرد. او كه همواره به ایران به چشم دروازه هندوستان می نگریست، 
و  دریاها  ورای  از  و  پذیرفت  آغوش گشاده  با  را  فتحعلی شاه  مناینده 
سرزمنی ها دست هایش را به گرمی برای فشردن دست شاه قاجار دراز 

كرد.

1.  تاریخ روابط خارجی ایران، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ص 112.
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تاریخ ایران از آغاز قرن نوزدهم به طرز جدائی ناپذیری با سرنوشت 
اروپا پیوسته است. ورود به این تاریخ، بدون شناخت حتلیلی و آشنائی 
اجتماعی  تكامل  مرحله  درک  و  اروپا  و حتوالت  رویدادها  با  علمی 
سیاسی  و  اقتصادی  طبیعت  و  دیگر، خصلت  عبارت  به  و  قاره،  این 
آن به بی راهه می كشد. آمیزش بی سابقه تقدیر ایران و اروپا در آستانه 
قرن نوزدهم، یک واقعه تصادفی نیست. این مسأله بارشد سرمایه داری 
غرب و نیاز آن به منابع و مواد اولیه و نیز بازارهای تازه بستگی تام 
دارد. همنی نیاز، دیپلماسی استعماری را به عنوان نریو و عامل جدیدی 
وارد مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دول شرق كرد 
و پروسه رشد و تكامل طبیعی سرزمنی های این خطه را به بیماری كشاند 

و دگرگون ساخت. 
با  را  فتحعلی شاه  این مالحظات شرایط وحوادث عمده دوران  با 
گذشته  قرن  سپیده دم  در  اروپا  وقایع  و  موقعیت  در  امجایل  مروری 
شروع می كنیم و آنگاه به بررسی تاریخ ایران در رابطه و تأثری متقابل با 

تاریخ اروپا می پردازمی.
انقالب بورژوازی فرانسه سرفصل تكان های شدید و زلزله وار در 
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كننده موجد شرایط  و رو  زیر  انقالب  بود1. این  فئودال  اروپای  اركان 
كامًال نوینی شد و با تغیری مناسبات اقتصادی جامعه، نریوهای تازه ای 
را در عرصه فرانسه آزاد  كرد. »ناپلئون با تكیه بر این نریوهای آزاد شده 
و بالنده و احنراف مسری آن در جهت مقاصد جهان گریانه، امرپاتوری 
پهناوری به وجود آورد كه ابعاد آن از گسرته اروپا فراتر رفت. متایالت 
كشورگشایی و استعماری كه بر پایه منافع بورژوازی بزرگ استوار بود، 
ناپلئون را در برابر اروپا قرار داد و این قاره نیمه فئودایل كه در شرف از 
هم گسیختگی بود، نتوانست در مقابل هجوم سردار بزرگی چون او به 
طور مؤثرمقاومت كند.«2 ناپلئون از همه  كارهای انقالب و نتایج آن برای 
توسعه فعالیت اقتصادی بورژوازی بزرگ فرانسه بهره گرفت و درعنی 
نابود  با  ناپلئونی  »دیكتاتوری  راخاموش ساخت.  انقالب  توفان  حال 
كردن انقالب، قبل ازهمه پریوزی بورژوازی بزرگ را بر پیشه وران ، بر 
بورژوازی كوچک كم ثروت و بر توده مردمی كه از سال 1٧89 تا 1٧94 
دوران  در سراسر  اما  داشتند، حمرز ساخت،  انقالبی  و  بزرگ  نقشی 
فرمانروایی او، دهقانان زمنی دار حافظ پایه های دیكتاتوری اش بودند. 
زیرا ناپلئون در برابر اقداماتی كه برای اعاده فئودالیته به عمل می آمد، 
از منافع آنان دفاع می كرد....اصول جنگی ناپلئون )چه نظری و چه 
استوار  سرواژ  پایه  بر  كه  مطلقه ای  و  فئودایل  نظم  انهدام  در  عملی( 
بود و در آن موقع اروپا را زیر سایه داشت، نقش عظیمی بازی كرد. 
این اصول از انقالب بورژوازی منتج شده بود و ناپلئون از قدرتی كه 
انقالب به وجود آورد، نابغه آسا استفاده كرد....شكست همه قلمروهای 
سلطنتی قاره اروپا به  دست ناپلئون نتیجه پیكار عظیمی بود كه سراجنام 
عقب  اقتصادی  حلاظ  از  كه  اروپا  كنار  در  برد.  حتلیل  را  نریوهایش 

1.  انقالب بورژوازی فرانسه به  سال 1٧89 میالدی به  وقوع پیوست. پیش  از آن كه سوداگران و صناعت پیشگان 
فرانسه، به  یاری توده های وسیع و به  نریوی قهرانقالبی، قدرت سیاسی را قبضه كنند، تنها هلند و انگلیس 

عصر بورژوازی را آغازكرده بودند و در بقیه اروپا سیستم فئودایل برقرار بود.
2.  ناپلئون، تارله، ترمجه:صمدخریخواه و ایرج همایون پور، صص 366 و 3٧8.
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مانده تر از فرانسه ناپلئون بود، انگلستان قرار داشت كه در این زمینه از 
حریفش پیش بود و چون بر دریاها تسلط داشت، از حلاظ اسرتاتژی 
هدف ضربه مستقیم واقع نشد....ناپلئون به زودی دریافت كه این دمشن 
از همه وحشتناک تر است. او خنست تصمیم گرفت تا آن رادر خاور  

_در مصر و سوریه _ به زانو درآورد.«1
انگلستان نیز از پیدایی غول رشدیابنده ای كه در وجود ناپلئون جتسم 
فرانسه، وحشت  افزون  بود. »قدرت روز  به شدت مشوش  بود،  یافته 
اقتصادی فرانسه، تسلط  انگلستان را دامن می زد. تكامل  بورژوازی 
انگلیس را بر بازارهای جهانی و بر مستعمرات تهدید می كرد. پیشرفت 
را  انگلیس  سرمایه داری  اقتصادی، احنصار صنعتی  از حیث  فرانسه 
به خطر می انداخت، از این رو بورژوازی انگلیس خواهان سرنگونی 
رقیب خود و تصرف بازارها و مستعمرات آن بود. مبارزه میان فرانسه 
و بریتانیا برای تسلط بر جهان، علت یک رشته جنگ ها بود كه سراجنام 

با پریوزی انگلستان و انقراض امرپاتوری ناپلئون پایان یافت.
تصمیم  ناپلئون  بود.  برنده  برگ  عثمانی  امرپاتوری  مبارزه  این  در 
فتح مصر،  برای  او  برباید.  انگلیس  از چنگ  را  برگ  این  كه  گرفت 
این غنی ترین قلمروهای سلطان عثمانی، نقشه زیركانه ای طرح  كرد. 
سوئز  كانال  واقع  در  بود.  مصر  طریق  از  هند  به  انگلیس  میان بر  راه 
هنوز ساخته نشده بود. میان اسكندریه و سوئز نیز مسری دریایی وجود 
بندر اسكندریه  را در  پستی  نداشت. كشتی ها، مسافران و حمموالت 
ختلیه می كردند و از آن جا با كاروان به سوئز می فرستادند. این  كار به طور 
ناپلئون با تصرف  قابل مالحظه ای مسافرت به هند را  كوتاه می كرد. 
مصر بی درنگ بر امكانات بسیاری دست می یافت. خنست این  كه او 
صاحب مستعمره ای ثرومتند می شد. ثانیًا موقعیت او در انتهای شرقی 
مدیرتانه حتكیم می گردید و از آن  جا می توانست امرپاتوری عثمانی را 

1. همان جا.
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مورد محله قرار دهد. ثالثًا با خمتل كردن خطوط ارتباطی میان انگلیس 
برای حتقق  رابعًا  این كشور وارد می ساخت.  به   بزرگی  و هند، ضربه 

رویای دیرین خود _تسلط بر هند_ پایگاه مناسبی به دست می آورد.«1
لشگركشی ناپلئون به شرق با توفیق قرین نشد، اما این شكست او 
اولنی  در  ناپلئون  نداشت.  باز  شرق  در  خویش  مقاصد  تعقیب  از  را 
اروپا فعالیت خودرا در خاورمیانه  از میدان های جنگ  فراغت خود 
استقرار  منظور  به  سباستیانی  سرهنگ   1802 پائیز  »در  گرفت.  سر  از 
تازه  لشگركشی  تدارک  و  عرب  حملی  فرمانروایان  با  متاس هائی 
فرانسه، عازم ممالک خاورمیانه شد. در 1805 ناپلئون با طرح نقشه ای 
برای جنگ هند، به حتكیم سیاست خود در شرق پرداخت. این بار او 
قصد داشت در دهانه رود »اورنت« پیاده شود و از آن جا به سوی دره 
فرات پیش رود. گام بعدی تأمنی عبور نریوهای فرانسه از راه عراق و 

ایران بود.«2
ناپلئون با اشتیاقی اندیشناک به شرق می نگریست و در همان حال، 
از پشت دیوارهای هندوستان، فتحعلی شاه با عالقه و انتظار بیشرتی به 

او فكر می كرد.
»پیشرفت روسیه در قفقاز و ازدست رفنت زرخیزترین استان ایران 
سبب شد تا فتحعلی شاه در سیاست مملكت داری خود جتدید نظر كند 
و توجه خود را به فرانسویان و ناپلئون معطوف دارد. فتحعلی شاه كه 
به كمک خارجی برای جتدید سازمان ارتش _شكست خورده_ خود 
احتیاج مربمی داشت، فرانسه را بهرتین كشور می دانست و به وسیله 
سفری فرانسه در دربار عثمانی نامه ای به ناپلئون نوشت. در فوریه 1805 
)1220 هجری( این نامه ترمجه شده به دست ناپلئون رسید و می توان  

گفت كه همنی نامه منشاء روابط ایران و فرانسه شده است.«3
1.  تاریخ عرب درقرون جدید،و.لونسكی،ترمجه پرویزبابائی، صص 35 و 36.

2. همان، صص 63 و 64.
3.  خنستنی فرستاده ناپلئون به  ایران، امساعیل رائنی، ص 25.
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معاذات  به  روس  دولت  با  فرانسه  مملكت  كار  هنگام  »....این 
می گذاشت. ناپلئون »ژوپر«را به دولت ایران رسول فرستاد و پیام داد 
ایشان مربهن.  با  ما  بامشا روشن است و خصوم  كه خصمی روسیان 
همانا دمشن دمشن را دوست گریند، خاصه این وقت كه وداد و احتاد 
دولت ایران و فرانسه موجب استیصال و اضطرار روسیان است....ژوبر 
در مچن سلطانیه حاضر حضرت پادشاه شد و رسالت خویش بگذاشت 
اورا امرپاتور  ناپلئون  نامه  پاسخ  ایران در  و خواستار شد كه شاهنشاه 
خطاب فرماید كه به معنی پادشاه است، تا در میان دول فرنگستان بدین 

نام بلند آوازه شود و ملتمس او مقبول افتاد.«1
پیمان احتادی كه بنی ایران و فرانسه بسته شد، یكی از اشتباهات 
فاحش فتحعلی شاه بود. رهربی ضعیف ایران كه از شرایط جهانی و 
نداشت،  گاهی  آ نریوها  و  تضادها  چگونگی  و  كشورها  موضع گریی 
بزرگ  قدرت های  دست  در  عروسک وار  و  افتاد  خود  جهل  دام  در 
اروپایی به  بازی گرفته شد. این پیمان اعالم جنگ ایران به دو همسایه 
نریومندش انگلیس و روس بود، در حایل كه در این جبهه گریی جسورانه، 
فتحعلی شاه به فرانسه پشتگرمی داشت. فاصله بعیدی كه میان ایران و 
بریتانیا  بی رقیب  دریایی  با وجود قدرت  فرانسه جدایی می انداخت، 
كه این فاصله را بیشرت می كرد و همواره آماده بود سد نفوذ ناپذیری در 
خط حبری بنی اروپا و آسیا اجیاد كند، احتاد نظامی ایران و فرانسه را 
غریمنطقی و حتی از زاویه مصاحل ایران سبكسرانه و ناخبردانه جلوه 
می داد. پیش از آن كه به بررسی اثرات و مثرات عقد این عهدنامه كه در 
نوع خود یكی از اسناد مهم تاریخ ایران قرن نوزدهم است برپدازمی، 
درج منت كامل آن ضرور به نظر می رسد، به ویژه آن كه عهدنامه ایران و 
فرانسه موجد حتوالت چشمگریی شد و در نهایت عواقب دردناک و 

1.  ناسخ التواریخ  سپهر، به  اهتمام جهانگری قائم مقامی، جلد اول: قاجاریه، صص 85 و 86.
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زیان باری برای ایران ببار آورد1.

1.  عهدنامه ایران وفرانسه دراردوگاه »فینكن شتاین«واقع درپروس شرقی )هلستان كنونی( بنی منایندگان 
دودولت به امضاء رسید و به  همنی نام نیز مشهور شد.
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و  ایتالیا  پادشاه  و  امرپاتورفرانسویان  اعلیحضرت  میان  در   .1
برقرار  همیشگی  احتاد  و  دوستی  و  صلح  ایران  پادشاه  اعلیحضرت 

خواهد بود.
كشور  استقالل  ایتالیا  پادشاه  و  فرانسویان  امرپاتور  اعلیحضرت   .2

كنونی اعلیحضرت پادشاه ایران را محایت می كند.
3. اعلیحضرت امرپاتور فرانسویان و پادشاه ایتالیا، گرجستان را حقًا 

از آن اعلیحضرت پادشاه ایران می داند.
4. اعلیحضرت امرپاتور فرانسویان و پادشاه ایتالیا، به عهده می گرید 
همه كوشش های خود را به كار برد تا روس ها گرجستان و خاک ایران 
را ترک كنند و برای رسیدن به  این نتیجه در عهدنامه صلح می كوشد. 

ختلیه این نواحی همیشه جزو سیاست و نظرات او خواهد بود. 
5. اعلیحضرت امرپاتور فرانسویان و پادشاه ایتالیا یک سفری فوق-

العاده و چند منشی سفارختانه در دربار ایران خواهد داشت.
و  نظام  پیاده  است  خواستار  ایران  پادشاه  اعلیحضرت  6.چون 
توخپانه و استحكامات نظامی خود را بنا به  روش اروپایی اصالح كند، 
اعلیحضرت امرپاتور فرانسویان و پادشاه ایتالیا تعهد می كند توپ های 
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صحرایی و تفنگ ها و سر نیزه هایی را كه اعلیحضرت پادشاه ایران الزم 
دارد برای او فراهم كند و بهای این اسلحه برابر ارزش آن در اروپا 

خواهد بود. 
٧. اعلیحضرت امرپاتور فرانسویان و پادشاه ایتالیا تعهد می كند به 
هر اندازه افسر توخپانه و مهندسی و پیاده نظام كه اعلیحضرت پادشاه 
ایران آن ها را برای استحكام دژها و اجیاد توخپانه و پیاده نظام ایران 

بنا به روش فنی اروپایی الزم داشته باشد، در اختیارش بگذارد.
8. اعلیحضرت پادشاه ایران هم از سوی خود تعهد می كند كه همه 
آن  به  فورًا  و  كند  قطع  انگلستان  با  را  و جتاری خود  سیاسی  روابط 
كند.  رفتار  خصمانه  آن  با  دم  همان  از  و  بدهد  جنگ  اعالن  دولت 
كه  را  خمتاری  وزیر  است  متعهد  ایران  پادشاه  اعلیحضرت  بنابراین 
به مببئی فرستاده خبواهد و كنسول ها و منایندگان و كارگزاران دیگر 
كمپانی های انگلیسی را در ایران و بنادر خلیج فارس فورًا بریون  كند 
با  رابطه  هرگونه  قطع  در  و  مناید  ضبط  را  انگلیسی  كاالهای  همه  و 
انگلیس ها، چه در خشكی و چه در دریا، به والیات خود حكم اكید 
در ضمن  كه  كارگزاری  یا  یا سفری  وزیر خمتار  هر  پذیرفنت  از  و  بدهد 

جنگ از آن دولت بیاید خودداری كند.
9. در هر جنگی كه انگلستان و روسیه در آن در برابر فرانسه و ایران 
احتاد كنند، فرانسه و ایران نیز به همان گونه در برابر آن دو دولت احتاد 
خواهند كرد و همنی كه یكی از متعاهدین كه در معرض تهدید یا محله 
قرار گرفته باشد، رمسًا به دیگری اطالع دهد، متحدًا در برابر دمشن 
مشرتک جنگ خواهند كرد و از آن پس درباره هر گونه روابط سیاسی 

و جتاری به مدلول ماده پیش رفتار خواهند كرد.
10. اعلیحضرت پادشاه ایران همه نفوذ خود را به كار خواهد برد 
انگلستان  برابر  در  ارتش خود  با  را  قندهار  اهایل  دیگر  و  افغانان  تا 
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متحد كند و پس از آن كه بدان نواحی راه یافت، لشگری به متصرفات 
انگلستان در هندوستان بفرستد.

به خلیج  از نریوی دریایی فرانسه یک دستگاه كشتی  11.چنان كه 
پادشاه  اعلیحضرت  برسد،  ایران  پادشاه  اعلیحضرت  بنادر  و  فارس 

ایران همه وسایل و تسهیالتی را كه الزم باشد، فراهم خواهد كرد.
ایتالیا اراده كند  12. اگر اعلیحضرت امرپاتور فرانسویان و پادشاه 
راه خشكی  از  ارتشی  هند  در  انگستان  متصرفات  به  برای محله  كه 
با  و  صمیمی  متحد  كه  همانگونه  ایران  پادشاه  اعلیحضرت  بفرستد، 
وفای اعلیحضرت امرپاتور فرانسویان و پادشاه ایتالیاست، به آنها راه 
دولت  دو  شود،  عملی  این  اگر  بگذرند.  كشورش  از  كه  داد  خواهد 
باید  ارتش  كه  را  راهی  و  گذاشت  خواهند  خمصوص  قرار  پیشاپیش 
در پیش بگرید و وسائل و لوازم نقلیه ای كه الزم شود و یاوری را كه 
اعلیحضرت پادشاه ایران می تواند دراین راه بلند در آن معنی خواهند 

كرد.
13. هر چه از لوازم و تداركات در ایران به لشگریان بری و دریایی 
داده شود، بنا برمدلول مواد دیگر این عهدنامه، به بهایی كه در كشور 

به مردم داده می شود، به حساب خواهد آمد.
حال  شامل  تنها  شده،  ذكر  باال  در  كه  دوازدهم  ماده  14.مقررات 
فرانسه است، بنابراین، این حقوق نباید با عقد عهدنامه های دیگر به 

انگلستان یا روسیه واگذار شود. 
15.برای بهره جویی هردو طرف، یک عهدنامه جتاری هم در تهران 

بسته خواهد شد.
16. این عهدنامه تا چهار ماه دیگر از تاریخ امروز در تهران نیز امضا 

خواهد شد و به تصویب خواهد رسید.
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دستگاه رهربی قاجار به خاطر پوسیدگی سیستم و حتجر سیاسی آن 
كه انعكاس مستقیم احنطاط زیربنای اقتصادی كشور و شكاف رو به  
تزاید بنی ملت و دولت بود، از درک و حتلیل جریان های روز جهان 
عاجز بود. دستگاه استبدادی به سبب دوری و بیگانگی با توده ها و 
به  كامل  اتكای  و  آنها  بر روی  كردن متامی درچیه های خود  مسدود 
افراد _افراد خاص و ناتوانی كه مولود و مناینده طبقه مرینده و منحط 
جامعه بودند _  قدرت و استعداد آن را نداشت تا از تضادهای موجود 
ک دنیای  در جهت مصاحل مّلی بهره بگرید. زعمای ایران اگر سر در ال
بسته و خواب خرگوشی خود فرو نربده بودند، می توانستند بااختاذ یک 
سیاست زیركانه بی طرف و با استفاده از حلظه های مناسبی كه رقابت 
و تالقی قدرت های بزرگ در دسرتس آنها قرار می داد و بهره گریی از 
از  مبارزات،  این  میدان  در  كشور  سیاسی  و  نظامی  موقعیت حساس 
گردابی كه از هر سو به روی ایران دهان گشوده بود، بدون آسیب سر 
بریون آورند. اما آنها در نامناسب ترین شرایط و بدون ارزیابی نریوها، 
با  را  خطا  این  و  كشاندند  زورمند  روسیه  با  ورطه جنگ  به   را  ایران 
احتاد نظامی با ناپلئون تكمیل كردند. ناپلئون در سیاست آسیایی خود 
مثل یک شطرجن باز كهنه كار به بهرتین وجه مهره ایران را به كار گرفت. 
به سوی  را  راه خود  بود.  هم  گرفته  نشانه  را  تری دو هدف  با یک  او 
هدف اصلی خود آسیا هموار می كرد و با برخورداری از محایت فعال 
ایران متصرفات بریتانیا را در هند آماج ضربه مستقیم نظامی خود قرار 
می داد و هم با حتریص ایران به جنگ با روسیه و تقویت جبهه متحد 
خود برای تعرض وسیع، نریوهای تزار را  كه با او در یک جنگ اروپایی 

درگری بودند، جتزیه می كرد و خبشی از آن را به جبهه شرق می كشاند.
تأثری  نیز  بریتانیا  آسیایی  سیاست  در  شتاین«  »فینكن  عهدنامه 
توانائی ها  این عهدنامه  دنبال  به  انگلیس  دیپلماسی  گذاشت.  عمیقی 
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و شگرد هایی را كه در آستنی داشت در جهت تضعیف دولت مركزی 
ایران و كوچک كردن هر چه بیشرت كشور قاجارها به كار گرفت. انگلیس 
با عقد احتاد بنی ایران و فرانسه احساس دغدغه و هراس كرد. او در 
یافت كه این پیمان سیاسی و نظامی در شرایط حمتمل آینده می تواند علیه 
منافع امرپاتوری انگستان، با هر كشور دیگری جتدید شود. بر شالوده 
شروع  انگلیس  استعماری  سیاست  طراحان  استنباط  و  برداشت  این 
به مقدمه چینی كردند تا كشور مستقل دست آموزی را كه در افغانستان 
تدارک می دیدند با پاره هایی از خاک ایران توسعه دهند. جزایر جنوب 
را تا حد ممكن از ایران منتزع سازند، تازیان منطقه خلیج فارس را از 
دولت مركزی دور كنند و علیه آن  بشورانند، خان های فئودال و بزرگان 
ایل نشنی و مدعیان داخلی را مدام حتریک كنند و بدین سان كشور را 
در یک حالت التهاب و اغتشاش غرق سازند و در كالف گرفتاری ها و 

دشواری های خویش سردرگم كنند.
همه این بدخواهی های دسیسه آمیز تنها جزیی از نقشه انگلیس بود. 
در این دوره از تاریخ ایران، طراحان استعمار با وجود تضاد منافعی كه 
با تزارها داشتند، در ارزیابی خود ترجیح دادند كه به بهای نریومندتر 
در  تزاری  مرزهای  و  یابد  كاهش  ایران  نفوذ  و  قدرت  روسیه،  شدن 
بعدها  یابد _و خواهیم دید كه  ایران پیش رود و توسعه  داخل خاک 

توطئه گران استعمار در حتقق این طرح ها با پریوزی قرین شدند....
ایران و فرانسه چون صاعقه بر فضای سیاسی اروپا فرود  معاهده 
آمد. این پیمان به همان اندازه كه ظاهری گستاخ و جنجایل داشت، 
از دیدگاه مصاحل ایران عاری از فایده چشمگری بود. ایران از غلتیدن 
در پرتگاه این احتاد واهی تنها طرفی كه بست اصالح حمدود ارتش 
متزلزل،  و  مانده  نظام عقب  اما در یک  بود،  قاجار  نظامیان  تعلیم  و 
اصالحات در یک دستگاه یا سازمان كه تنها جزیی از سیستم اجتماعی 
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توجه  از  كه  آن  جا  از  بهره ای منی برد. اصالحات  ناكامی  است، جز 
رجحان  علت ها  بر  را  معلول ها  می رود،  طفره  اجتماعی  نهاد های  به 
می دهد و با پرداخنت به معلول ها سراجنام در پرتگاه علت ها ، كه فاسد 
و دست خنورده باقی می ماند ، سقوط می كند و شكست می خورد. این 
قانون درباره اصالحات صاحب منصبان فرانسوی در قشون ایران نیز 

صادق بود.
به دنبال عهدنامه »فینكن شتاین« ناپلئون ژنرال گاردان را در معیت 
قریب 200 تن از افسران و افراد واحدهای سواره و توخپانه و مهندسی 
برای تعلیم نظامیان و جتدید سازمان ارتش قاجار و مدرنیزه كردن آن 

به ایران فرستاد.
ناپلئون به این مأموریت سیاسی و نظامی ارج فراوان می گذاشت. او 
كید كرد: »به آتش خصومت بنی ایران وروسیه  به فرستاده ویژه خود تأ
بیآغازد.  را  تعرض وسیعی  باید در مرزهای روسیه  ایران  بزنید.  دامن 
صاحب منصبان فرانسوی باید به قشون ایران هیأت مهیبی ببخشند و 
درباره مسائل اردوكشی به هند و مسریی كه باید ستون های فرانسوی 
بپیمایند تا به حساس ترین نقطه هندوستان ضربه بزنند، اطالعات كافی 
را مجع آوری كنند و در صورت لزوم به تألیفات راهگشا و ضروری در 

این زمینه دست بزنند.«
ناپلئون به ژنرال گاردان اختیار داده بود كه برای حتویل ده هزار قبضه 
تفنگ روسی، عراده های توپ صحرایی و اعزام دوازده هزار كارشناس 
نظامی از فرانسه ، با دولت ایران قرارداد ببندد. فرستاده ناپلئون یک 
مأموریت عمده دیگر هم  داشت و آن رفع كدورت و اختالف دیرینه 
ایران و عثمانی و آشتی و احتاد این دو همسایه برای مقابله با روس و 
انگلیس بود. ناپلئون به گاردان دستور داده بود: »ژنرال گاردان نباید 
فراموش كند كه منظور عمده ما احتاد مثلثی بنی فرانسه و  »باب عایل« 
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و ایران و بازكردن راهی به هندوستان و حتصیل متحدینی بر ضد روسیه 
است. اگر در اجرای منظور اخری دست اندازی به حدود مغولستان نیز 
مقدور می شد، بسیار به جا بود، چه در این صورت روسیه گرفتار مسائل 
سر حدات خود می شد و ما دیر یا زود مثره جماهداتی را كه دست اندر  

كار آن هستیم در اروپا بر می داشتیم.«
در  اروپا  سیاسی  شرایط  كه  بود  ایران  راه  نیمه  در  هنوز  گاردان 
را  ناپلئون  نقشه های  عثمانی  در  كودتا  و  دگرگون شد  نربد  میدان های 
»ایران-عثمانی-فرانسه«  جانبه  سه  نظامی  احتاد  شالوده گذاری  برای 
نقش بر آب كرد. »تغیری حكومت در عثمانی و خلع سلطان سلیم سوم 
اساس   _ بود  كرده  برقرار  او  با  را  مناسبات  نزدیک ترین  ناپلئون  _كه 
گاهی ازاین  سیاست ناپلئون رادر مشرق به هم رخیت. ناپلئون پس از آ
ماجرا با خشم فریاد كشید: »خداوند ما را از شر این قوم ناالیق حفظ 
كند.« از آن پس امرپاتوری فرانسه سیاست تضعیف عثمانی ها را در 
پیش گرفت و برای طرفیت با انگلستان مصمم شد با روسیه متحد شود. 
با شكست سختی كه ناپلئون در فریدالند به روس ها وارد كرد، الكساندر 
با  »تیلسیت«  در  شد  حاضر  و  منود  متاركه  تقاضای  روسیه  تزار  اول 

امرپاتور فرانسه مالقات كند.«1
پس از شكست عظیم و خرد كننده ای كه ناپلئون بر سپاه روس وارد 
آورد »تزار« حاضر نشد به خاک روسیه عقب بنشیند. او هراس داشت 
را  بورژوازی  فرهنگ  و  اخالق  كه  كبری  انقالب  سربازان  ورود  با  كه 
چونان مرض مسری با خود  محل می كردند، سرف2 های  روس كه زیر 
شدیدترین استثمار و فشار و ستم فئودایل بودند طغیان  كنند، چرا  كه 
به خاطر  را  »پوگاچف«  دهقانی  قیام  هنوز  روسیه  مردم  و  روستائیان 
در  او  كه عقب نشینی  بود  نگران  الكساندر  تزار  براین  داشتند. عالوه 

1.  تاریخ روابط خارجی ایران، عبدالرضاهوشنگ مهدوی، ص11٧.
2.  سرف ها دهقانان وابسته به  زمنی بودندكه همراه با زمنی خرید و فروش می شدند.
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عمق روسیه به نفع انگلیسی ها متام شود. با این دالیل متایل خود را به 
مذاكرات صلح با ناپلئون اعالم داشت. با این عمل سومنی اتئالف اروپا 
علیه ناپلئون _كه انگلیس بانی و مشوق اصلی آن بود _  به سرنوشت دو 
اتئالف قبلی دچار شد. امرپاتور فرانسه و مالک الرقاب متامی روسیه 
حمرمانه بر روی ختته پل شناوری در رود »نامین« كه ناپلئون فاحت با 
شعف متام آن را منتهی الیه نقطه شرقی اروپای متمدن می پنداشت با 

هم مالقات كردند.«1
»به حمض آن كه دو امرپاتور در یک زمان بر عرشه قایق پیاده شدند، 
یكدیگر را در آغوش كشیدند و به زیر سایبانی پناه بردند و بی درنگ  
تن  دو  این  از  یک  كردند.هیچ  آغاز  را  خود  ساعته  دو  گوی  و  گفت 
كه  مجله ای  چند  بعد ها  ویل  نساختند،  فاش  را  مذاكراتشان  مشروح 
از دهانشان خارج گشت تا حدی مسأله را روشن ساخت. طبعًا  گفت 
پرتو  امضا رسید  به  بعد  كه چند روز  بر معاهده صلحی  آن ها  و شنود 
در جواب  الكساندر  برای چه جبنگیم؟  بود:  پرسیده  ناپلئون  افكند. 
اندازه مشا از انگلستان متنفرم.... به  نیز  گفته بود:  اعلیحضرتا، من 

من برای مقابله با آنان دستیار مشا خواهم بود. سراجنام ناپلئون اظهار 
داشته بود: در این صورت میان ما صلح به وجود آمده است.« ناپلئون 
در برخورد با تزار هر چه لطف و گرمی در خود سراغ داشت به كار 
برد و انگلیس را به عنوان مسبب متام بدخبتی های اروپا ختطئه كرد، 
الكساندر امرپاتور مشرق و حاكم بر مقدرات بی پایان نفوس آ ن خبش 
از جهان دانست و متذكر شد كه آینده امرپاتوری روس متوجه عثمانی، 

ایران، افغانستان و هندوستان است2.
حبرانی ترین  در  ناپلئون  شد.  فرانسه  و  روسیه  احتاد  قربانی  ایران 
انداخت،  تزار  چكمه های  زیر  را  خود  شرقی  متحد  موقعیت ها، 

كادمیسنی تارله، ترمجه: صمد خریخواه وایرج همایون پور، ص 1٧٧. 1.  ناپلئون، آ
2.  تاریخ جهان نو، رابرت  روزول  پاملر ،ترمجه: ابوالقاسم طاهری، جلد اول، ص 496.
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در حایل كه بریتانیا به سختی از ایران آزرده بود و به  تهران با سوءظن 
می نگریست.

بود.  پرداخته  گزافی  بهای  فرانسه  نااستوار  دوستی  برای  ایران 
پیش از آن كه ناپلئون بر روی رود »نامین« تزار را در آغوش بگرید، 
روسیه فرصت بی همتایی برای یک صلح شرافتمندانه در اختیار ایران 
گذاشته بود. روسیه برای آن كه متام مقدورات نظامی خود را در میدان-

ایران  از جبهه های جنگ  كه  بود  آن  نیازمند  كار گرید،  به  اروپا  های 
فراغت یابد. سفری صلح تزار در زمانی وارد تهران شد كه روسیه درگری 
خوننی ترین نربد های اروپائی خود بود، اما زعمای ایران با افق فكری 
حمدود خود قادر به درک موقعیت و استفاده از آخرین فرصت نبودند. 
فتحعلی شاه كه امید به یاری ناپلئون بسته بود و ورود سفری او را انتظار 
را  تزار  پیشنهاد صلح  و  كرد  به سر  را دست  فرستاده روسیه  می كشید، 
از  كه  می خواست  را  اش صلحی  بی رویه  غرور  با  او   . گرفت  ندیده 
و  تبخرت  این  او خیلی زود چوب  كند.  به دمشن دیكته  موضع قدرت 
اشتباه را خورد، اما حتی ضربه سرگیجه آور صلح »تیلسیت« از خواب 

مدهوشانه بیدارش نكرد.
تیلسیت مذبح رویا ها و امید های فتحعلی شاه بود. رهربی ایران در 
این نقطه به بن بست خود رسید. شاه قاجار چندی در برزخ امید های 
واهی خود كه هنوز منی خواست مرگ آنها را بپذیرد دست و پا زد و 
بعد رفته رفته از فرانسه دلسرد و مأیوس شد. ژنرال گاردان كوشید كه 
در نقش میاجنی، ایران و روسیه را به سازش با هم وا دارد، اما روسیه 
برای هضم  زیادی  ولع  بر عكس  و  نداشت  به صلح  احتیاجی  دیگر 
قفقاز در معده فراخ خود نشان می داد. روسیه به هیچ روی حاضر نبود 
دست از متصرفات خود بشوید و گام بلند ی را  كه به سوی هندوستان 
با  ایرانی ها هم  كند.  بی دلیل خود خنثی  نشینی  با عقب  بود  برداشته 
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سرسختی اراضی از دست داده را مطالبه می كردند.
با  احتاد  كه  داشت  یقنی  و  نبود  مطمئن  ناپلئون  جانب  از  »روسیه 
حمقق  پیش بینی  این  هم  زودی  به  چنانكه  ماند،  خنواهد  پایدار  وی 
شد. روس ها برای این كه از نفوذ فرانسه در ایران بكاهند و ایران را 
از این تكیه گاه مأیوس كنند و از احتاد با وی باز دارند، بهرتین وسیله 
را این می دانستند كه اوًال  فرانسه را در مصاحله خود با ایران دخالت 
ندهند، و ثانیًا هر چه زودتر ایران را از پا در آورند و خیال خود را از 
این سو  آسوده كنند تا اگر بار دیگر در اروپا با ناپلئون روبرو شدند، از 
جانب شرق فراغ خاطر داشته باشند و ناگزیر نشوند كه عده بسیاری از 
لشگریان خود را در مرزهای ایران معطل نگاه دارند و از وجود آنها 
فرمانده  به  كه صرحیًا  بود  این  اروپا حمروم مبانند.  میادین جنگ  در 
نریوهای خود در قفقاز دستور داده بودند كه به هیچ مصاحله با ایران، 
حتی با شفا عت گاردان تن در ندهد و جدًا خواستار باشد كه كار را 

یک طرفه بكند.«1
به  روس ها  پیشروی  از  متظاهرانه اش  بازی  علی رغم  نیز  ناپلئون 
سوی هندوستان خشنود بود. او به هجوم مشرتک ارتش های روس و 
فرانسه به هند افسانه ای دل خوش می داشت و چندان مطمئن نبود كه 
در حلظه های حساس كار، ایران به دامن انگلیس نغلتد و با این تغیری 
جهت رشته های او را پنبه نكند. در چننی زمینه ای كوشش های ژنرال 
گاردان حمكوم به شكست بود و این شكست ایران را بیش از بیش از 
فرانسه دور كرد و دورمنای نوید خبشی برای نزدیكی جمدد با ایران 

در برابر بریتانیا  گشود.
ایران در هنگامه ای كه روسیه متحد دیروز انگلیس  جلب دوستی 
به خصم آشتی ناپذیر او ناپلئون پیوسته بود و این دو جهاخنوار به قصد 
انگلیس  برای  می كردند،  تیز  را  خود  دندان های  هندوستان  به  محله 

1.  همان، ص 49٧.
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ارزش فراوان داشت. دیپلماسی انگلیس با حساسیت فوق العاده خود 
فراهم آمدن شرایط مساعد را دریافت و بالفاصله دست به  كار شد.

ایران، شرایط  دربار  فرانسه در  و سیاسی  روانی  تضعیف موقعیت 
عنوان  به  گاردان  ژنرال  نقش  كرد،  نزدیک تر  انگلستان  دخلواه  به  را 
میاجنی صلح بنی روسیه و ایران به تنگنا افتاد و با شكست این تالش ها 
منصبان  صاحب  فعالیت  و  حضور  ادامه  شد.  وسیع تر  جنگ  دامنه 
بزرگ  متحد  به صورت  تزار  كه  حایل  در  ایران،  ارتش  در  فرانسوی 
نبود. سراجنام در زیر فشار روسیه،  ناپلئون در آمده بود دیگر مقدور 
اقدام  این  ایران را ترک كردند.  فرانسویان در حببوحه جنگ اردوی 
آخرین رشته مّودت را پاره كرد. نومیدی از فرانسه امید ُمَرّدد رهربی 
ایران را متوجه بریتانیا  كرد و در این فضای مساعد، فرستادگان لندن و 

كمپانی هندشرقی با شتاب راهی تهران شدند.
»هیات نظامی انگلیسی كه با هدایای شایان به ایران آمده بود چننی 
نتوانسته اند عهده دار شوند، درباره  را فرانسویان  وامنود كرد كه آچنه 
ایران اجنام خواهد داد، اما منظور اصلی انگلیسی ها راندن فرانسویان 

از ایران و دامن زدن به آتش جنگ با روسیه بود.«1
با ورود انگلیسی ها، فرانسویان ایران را ترک كردند. دفرت مناسبات 
ایران و فرانسه بدین سان بسته شد، در حایل كه این دفرت نو گشوده تنها 
چند ورق خورد، و به نوبه خود ورطه ای در زیر پای سیاستمدران قاجار 

گشود و ورشكستگی سیاسی و نظامی آنها را  نزدیک تر كرد.
و  سیاسی  مهم  عهدنامه  یک  كه  شدند  موفق  انگلستان  منایندگان 

نظامی با دولت ایران امضا كنند2.
و  اقتصادی  و  سیاسی  معاهدات  متامی  عهدنامه  این  براساس 
پیمان های نظامی ایران با دول اروپایی ملغی اعالم شد. ایران تعهد كرد 

1.  ازصبا تا نیما، حییی آرین پور، جلد اول، ص 3.
2.  عهدنامه »جممل« در مارس 1809 )حمرم 1224 هجری( و معاهده »مفصل« در مارس 1812 )صفر 122٧ 

هجری( بنی دولت های ایران وانگلیس امضاء شد.



انقالب ناتمام ��

راه هر ارتش اروپایی را كه قصد  هندوستان كند ببندد و روابط خارجی 
خود را بر شالوده تفاهم و احتاد با بریتانیا تنظیم كند. عهد نامه ایران را 
موظف می داشت كه جتاوزات احتمایل افاغنه را به هندوستان سركوب 
چرا  منی شد،  انگلستان  شامل  و  بود  یک جانبه  وظیفه  این  ویل  كند، 
كه مقرر شده بود هر گاه بنی دولتنی ایران و افغانستان جنگی درگرید، 
انگلستان در این خماصمه رویه بی طرفی  پیش  گرید و تنها در صورتی 
كه طرفنی اظهار متایل كنند واسطه صلح شود. در مقابل بریتانیا به عهده 
و  اسلحه  ایران،  به  اروپایی  از ممالک  گرفت در صورت محله یكی 
مهمات الزم را در اختیار ارتش قاجار بگذارد و تا هنگامی كه جنگ 

ایران و روسیه ادامه دارد، همه ساله به ایران كمک مایل بدهد.

فتحعلی شاه،  ساله   3٧ سلطنت  دوره  در  می زد.  تند  تاریخ  نبض 
جهان به یكی از نقطه های غلیان و دگردیسی رسیده بود. هم چنانكه 
از كشورها،  بعضی  در  نفس می افتاد،  از  فئودالیسم  نقاط  پاره ای  در 
برق و  به سرعت  بود. حوادث  امرپیالیسم در شرف تكوین  نطفه های 
باد از پی هم می آمدند و شرایط و موقعیت ها به  همنی سرعت دگر گون 
دم  هر  بود،  شده  سرازیر  شرق  به سوی  غرب  از  كه  سیلی  می شدند. 
مهیب تر و خروشان تر می شد و ایران در غرقاب این سیل، چونان خسی 
سرگردان، به اراده امواج به این سو و آن سو رانده می شد. 5سال پس از 
دوستی و احتاد ناپلئون با تزار الكساندر، آنها به دو دمشن خونی تبدیل 
حیات  دوران  كشی  لشگر  بزرگ ترین  تدارک  در  ناپلئون  بودند.  شده 
امرپاتوری  كوبیدن  برای درهم  تزار  و  بود  به روسیه  برای هجوم  خود 
می كرد.  همداستانی  انگلستان  با  او،  یوغ  از  رهائی  و  ناپلئون  بزرگ 
همان انگیزه ای كه ناپلئون را واداشت تا به گرمی به روی تزار آغوش 
بگشاید و با لبخند و تهنیت و دوستی او را خبواهد، اینک چنی خشم بر 
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پیشانی او می انداخت و در برابر دوست دیروز و دمشن امروز مششری 
در كف اش می نهاد. ناپلئون احتاد با روسیه را برای تكمیل حماصره 
بریتانیا و فلج كردن بازرگانی و صناعت این كشور می خواست. ناپلئون 
به این یقنی رسیده بود كه پریوزی بر انگلستان عامل اساسی استحكام 

امرپاتوری او در داخل و خارج از فرانسه است.
وقتی این پریوزی به خاطر فاصله ای كه دریا میان انگلستان و فرانسه 
انداخته بود و سلطه بی رقیب ناوگان انگلیس بر دریا ها، در میدان های 
جنگ میسر نبود، باید راه دیگری می یافت. ناپلئون به زودی مصمم 
شد تا بازارهای انگلستان را در سراسر قاره اروپا از او بریابد. »البته این 
كار را به  یاری فراوانی كاالهای فرانسوی و مرغوبیت آنها اجنام نداد. 
چننی كاری ناممكن بود. او به سرنیزه و تفنگ و سربازان و گمرک چیان 
متوسل شد. برای از پا در آوردن انگلستان، انهدام صنایعش كافی نبود. 
بایستی بازرگانی و ناوگان جتاری اش را نیز دچار آسیب می ساخت و 
واردات مستعمراتیش را به هیچ می رساند. ناپلئون با جلوگریی از ورود 
شكر، پنبه، نیل و چای هندوستان و نیز قهوه و  ادویه و حمصوالت نظری 
آن، به این اقدام دست زد. اجرای كامل حماصره بری، منطقًا اجیاب 
می كرد كه سراسر اروپا و روسیه از اراده مطلق او فرمانربداری كند.«1 
احتاد ناپلئون با تزار در تیلسیت، روسیه را در كنار اروپا به تبعیت از 
نقشه حماصره بریتانیا وا داشت، اما این احتاد دیری نپائید و تزار رفته 
رفته از زیر بار آن شانه خایل كرد. »تزار الكساندر از احتاد با فرانسه 
با  جنگ  در  نرسید.  او  به  بهره ای  آن  از  كه  چرا  می منود،  نارضائی 
عثمانی هیچ گونه كمكی از فرانسه به  او نشد. علی رغم میعاد ناپلئون 
برای وصلت با دربار »پرتزبورگ« امرپاتور فرانسه ترجیح داده بود با 
دودمان سلطنتی اتریش وصلت كند. عالوه براین او ناگزیر بود در حرمی 
قلمرو خویش وجود هلستانی راحتمل كند كه ساخته دست فرانسویان 

1.  تاریخ ایران، ِسر پرسی سایكس، جلد دوم، ص 484.
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بود.طبقات شاخص روسیه یعنی مالكان و صاحبان سرف به صدای 
ختطئه  نداشت(  چندانی  نفع  آنها  برای  )كه  را  فرانسه  با  احتاد  بلند 
می كردند و تقاضای افتتاح جمدد باب روابط بازرگانی با انگلستان را 
داشتند1. و همچننی مجعی از مهاجران اروپایی كه از خصومت ناپلئون 
پیام  این  تزار  در گوش  مرتبًا  بودند،  آمده  گرد  پرتزبورگ  در  و  گرخیته 
خوشایند را تكرار می كردند كه مردم به ستوه آمده اروپا چشم امید به 

وی دوخته و او را منجی خود می مشارند.«2
با  و  رفت  بریون  قاره ای  سیستم  از  رمسًا  روسیه   1810 دسامرب  در 
شكسنت حماصره دریایی انگلیس، بنادر خود را بر روی كاالهای این 
كشور گشود. به این ترتیب انگستان موفق شد شكاف عظیمی در دیوار 
حماصره اقتصادی به وجود آورد و كاالهای خود را از مرزهای غرب 
فواصل  میان هزاران  از  و  اتریش  و  پروس و هلستان  راه  از  و  روسیه 

بزرگ و كوچک دیگر، وارد اروپا كند.
در  زانو  به  امید  _تنها  دریایی  نتیجه حماصره  كه  دریافت  »ناپلئون 
در  كه  ناپلئون  چشمان  است.  شده  پوچ  به  تبدیل  انگلستان_  آوردن 
دوران حیاتش گاهی به سوی آلپ، گاهی به سوی وین یا برلن بود و 
زمانی مادرید را می نگریست و در هر فرصتی و در فواصل جنگ های 
لندن  از  تدریج  به  بار  این  می شد،  خریه  لندن  به  مساجت  با  اروپا 
پایتخت های اروپا دوخته  منحرف می گشت و به سوی دوردست ترین 
خائن  تزار  قدرت  ید  در  مشایل  سواحل  می اندیشید:  می شد....او 
از مبارزه علیه انگلستان، از پریوزی نزدیک و از  روسیه است....آیا 
حمو قدرت اقتصادی انگلستان صرفنظر كند و یا آن كه گلوی الكساندر 
را بگرید و او را وادار سازد تا پیمان هایی را كه در تیلسیت به عهده 

1.  ازوقتی زمنی داران بزرگ روسی نتوانستند مواد اولیه كشاورزی خود را به انگلستان بفرستند و در نتیجه 
طالی انگلستان از دسرتس آن ها گرخیت و قیمت روبل روسی بشدت كاهش یافت، آن ها به  خمالفت با احتاد 

فرانسه و روسیه كه مستلزم خصومت بابریتانیا بود برخاستند.
2.  تاریخ جهان نو، رابرت روزول پاملر، جلد اول، ص 528.
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این مسأله  به   1٧10 پائیز سال  از  ناپلئون  آورد؟....  یاد  به  گرفته است 
انگلستان،  به  مسكو  در  بایستی  را  برق آسا  ضربه  كه  بود  شده  معتقد 
قاهره،  در  بود  نتوانسته  كه  و مسجی  رام نشدنی  سرسخت،  به دمشن 
میالن، وین، برلن و مادرید شكستش دهد فرود آورد. این فكر كم كم 
در ذهن ناپلئون تقویت می شد. ورود ارتش بزرگ به مسكو، به مثابه 
تسلیم الكساندر، اجرای كامل و در بست حماصره اقتصادی و در نتیجه 
پریوزی بر انگلستان، پایان جنگ ها، پایان حبران ها، پایان بیكاری و 

باالخره استحكام امرپاتوری جهانی در داخل و خارج كشور بود.«1
هجوم ارتش بزرگ ناپلئون به روسیه، یک بار دیگر معیارهای سیاسی 
و شرایط نظامی را در اروپا و مشرق زمنی در هم رخیت. روسیه دوباره 
احتاد،  این  گرفت.  قرار  فرانسه  دمشن  خونی ترین   ، بریتانیا  كنار  در 
مواضع انگلستان را در ایران به كلی تغیری داد. دیپلماسی انگلیس كه تا 
این دم از یک سو آب در آسیاب نربدهای ایران و روسیه می رخیت و از 
سوی دیگر آتش جنگ بنی روس و عثمانی را دامن می زد، ناگهان به 
محایت از تزار برخاست. تضاد با فرانسه ناپلئون كه رهنمود اقتصادی، 
سیاسی و نظامی بریتانیا بود، بر رقابت ها و خصومت های اجتناب ناپذیر 
انگلیس و روسیه پرتو انداخت و از شدت و فوریت آن كاست. بدین 
و  افتاد  اعتبار  از  انگلیس عمًال  و  ایران  نظامی  و  پیمان سیاسی  گونه 
ساقط شد و یک بار دیگر رهربی قاجار در فرود و فرازهای سیاست 
جهانی از پای در آمد و عاجز و مبهوت و گیج، ضربه و خدعه تازه ای 

دریافت كرد.
شكست های پی در پی ارتش تزار در برابر فاحت بزرگ اروپا بهرتین 
زعمای  دسرتس  در  نظامی  و  سیاسی  بهره برداری  برای  را  فرصت 
كوته اندیش ایران قرار داد، اما آنها توان و درک استفاده از این حلظه های 
مغتنم و بی تكرار را نداشتند و به آسانی آن را از دست دادند. بریتانیا 

كادمیسنی تارله، ص 224. 1.  ناپلئون، آ



انقالب ناتمام 90

كه می خواست ناپلئون را در دشت های ُپر برف روسیه مدفون سازد، 
تزار در جبهه های شرقی  از نریوی  از هدر رفنت قسمتی  تا  می كوشید 
پیشگریی كند و به همنی منظور خنست موفق شد بنی روس و عثمانی 

صلح برقرار كند و آن گاه چپ چپه آشتی را در دربار قاجار پراكند.
انگلیس برای این كه ایران را در فشار بگذارد و به پذیرش صلح 
با روسیه وا دارد، در حساس ترین موقعیت ها و در گرماگرم توفانی ترین 
نربدها، افسران و كارشناسان نظامی خود را از اردوی ایران فراخواند 
و تهدید كرد كه اگر فتحعلی شاه به صلح با روسیه تن در ندهد، كمک 

مایل بریتانیا به ایران را قطع خواهد شد.
این ضربه با یک غافلگریی نظامی كه شریازه ارتش ایران را از هم 
قوای  عمده  نامتنظره  شبیخون  یک  با  روس ها  شد.  تكمیل  گسیخت 
ایران را در هم شكستند و آذر باجیان را از دو سو مورد تهدید قرار 

دادند.
طغیان  با  همزمان  روس ها  برق آسای  پیشروی  و  شكننده  پریوزی 
با  را  تازه ای  نربد  تدارک  كه  فتحعلی شاه  بود.  خراسان  در  تركمانان 
خمتار  وزیر  و  دوخت  چشم  خراسان  به  تشویش  با  می دید،  روس ها 
و  تالش  بر  بود  یافته  مناسبی  موقعیت  كه   _ گوراوزیل  _ِسر  انگلیس 
برای صلح جلب كرد.  افزود و سراجنام رضایت شاه را  اصرار خود 
ایران در پرتگاه صلح حتقریآمیزی افتاد كه ترمز نریومندی برای رشد 
قراردادهای  و  سیاسی  و  اقتصادی  بردگی  عصر  و  شد  كشور  طبیعی 
یک طرفه و جنون آمیز و ویرانگر را گشود. وزیر خمتار انگلیس واسطه 

این صلح خفت آور شد.
آچنه ایران در این صلح از دست داد، بسی بیشرت از توقع و انتظاری 
بود كه روس ها داشتند.حتی به گواهی مورخ كج نگری چون »ِسر پرسی 
سایكس« كه حقایق تاریخ ایران را فدای اغراض كرده است، روسیه كه 
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در گری پیكار مرگ و زندگی با فرانسه بود به كمرت از آن چه صلح نامه 
انگلستان در اختیارش گذاشت رضایت داشت1.

اما وزیر خمتار انگلیس همه مساعی خود را به كار گرفت تا هرچه 
این  در  و  بیفزاید.  روسیه  فربه  به جثه  و  كند  ایران جدا  بدن  از  بیشرت 
خاک  در  وقتی  بعد  چندی  كه  رفت  پیش  جا  آن  تا  خدمتی  خوش 
روسیه بدیدار تزار نایل شد، امرپاتور روسیه با قدرشناسی و هیجان از 
او جتلیل و حتسنی كرد. »امرپاتور به گرمی با من دست داد و گفت: 
بی نهایت خوشحامل كه با كسی آشنا می شوم كه در مذاكرات صلح با 
ایران خدماتی چنان ارزنده به من كرده است. برای من مشكل است 
كه بتوامن احساسان باطنی خود را به مشا اظهار دارم. من در جواب 
گفتم: این خدمات ناچیز فقط قسمتی از وظایفی است كه در پریوی از 

اوامر دولت پادشاهی انگلیس اجنام داده ام.«2
)1813میالدی(  هجری   1228 سال  شوال  در  كه  گلستان  عهدنامه 
كه  را   سرزمنی هایی  رسید،  امضا  به  قراباغ  حمال  از  گلستان  درقریه 
روسیه در طی نربدهای نه ساله تصرف كرده بود به آن دولت واگذاشت. 
به موجب این عهدنامه گرجستان و والیات ساحلی دریای سیاه، باكو، 
علیای طالش  خبش  و  موقان  گنجه،  شكی،  قراباغ،  شروان،  دربند، 
ضمیمه روسیه شد و ایران تلوحیًا پذیرفت كه از حق كشتریانی در دریای 

خزر چشم بپوشد3*.
ِسر پرسی سایكس می نویسد: »دولت ایران امیدوار بود كه به وسیله 
افسران انگلیسی موقعیت خود را مستحكم كند و دوباره جنگ را از 
سر گرید و خبت خود را بیازماید. به عبارت دیگر این یک صلح موقتی 

بود و نه آخرین تسویه حساب«.
این نظر تنها جزیی از حقیقت را در بردارد. صلح گلستان زیر فشار 

1.  تاریخ ایران، ِسر پرسی سایكس، جلد دوم، ص 593.
2. یادداشت های ِسرگوراوزیل وزیرخمتار انگلیس در دربار فتحعلی شاه.

3.  منت پانویس با عالمت یک ستاره را در انتهای همنی فصل مطالعه كنید.-ناشر.
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انگلیس و با خدعه و وسوسه وزیر خمتار این كشور به ایران حتمیل شد. 
كید كرده بود كه به زودی واسطه خواهد  انگلیس برای فریفنت ایران تأ

شد تا اراضی و شهرهای از دست رفته به ایران مسرتد شود.«1
احتماالت  ایران چاه می كند،  پای  زیر  كه  انگلیس در همان حال 
آینده را هم از نظر دور منی داشت. او برای مصون ماندن مستعمرات 
گرفتاری ها  آینده  در  ایران  و  روسیه  كه  بود  سودا  این  در  هندی خود 

وكشمكش های تازه ای داشته باشند.
چشم های  با  همواره  كه  روسیه  نگهداشنت  گرفتار  و  ایران  حتلیل 
شرقی  سیاست  اصلی  قطب  یک  می نگریست،  هندوستان  به  حریص 
برتیانیا بود. بر این اساس، به تدبری انگلیس در عهد نامه گلستان درباره 
مرزهای جدید دو كشور به عمد نكات ابهام آمیزی باقی ماند. همنی 
ابهام 13 سال بعد دستاویز دومنی جنگ ایران و روسیه و وقوع فاجعه 

پردامنه و كم همتای جدیدی برای ایران شد.
صلح نامه گلستان آرامش و آسایشی به دنبال نداشت. پیش از آن كه 
باروت و خون دوباره مرزهای ایران و روسیه را پریشان كند، شورش های 
فئودایل سیمای مملكت را مغشوش كرد. اگر چه این شورش ها به زودی 
فرو نشست، اما جنگ بزرگ دیگری در غرب كشور آتش افروخت. 
نربد ایران و عثمانی در هنگامی وقوع یافت كه قوای ایران بر اثر جنگ 
طوالنی با روسیه و آن گاه جدال با خان های گردنكش به حتلیل رفته 
بود.با این حال ارتش ایران به طور قاطع نریوهای عثمانی را در هم 

شكست و از موضع قدرت صلح عادالنه ای را به ترک ها قبوالند.
این پریوزی نظامی در صحنه سیاسی برای ایران خوش مین نبود، 
چرا كه انگلستان را مشوش كرد و به آن دولت هشدار داد كه ایران زخم 
نیفتاده و در میدان های نظامی می تواند هماره قابل  پا  از  دیده هنوز 

1.  تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن نوزدهم، جلد اول، ص 181. و بر این وعده آن قدر 
پای فشرد تا این خوش باوری را در ذهن فتحعلی شاه گنجاند.
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حساب و احیانًا خطرناک باشد.
تیول  به  سرعت  به  كه  افغانستان  جوار  در  قدرتی  چننی  حضور 
مذاق  به  مستعمره،  هند  همسایگی  در  و  می شد  تبدیل  انگلیسی ها 
بریتانیا خوش منی آمد. عالوه بر این، توانائی ایران مانع عمده ای در 
راه سلطه تدرجیی انگلیس بر این كشور و باروری مطامع استعماری 
آن بود. هنوز باید ضربه های تازه ای بر پیكر ایران فرود می آمد و خون 
بیشرتی از بدن آن خارج می شد. تنها در این صورت بود كه این شری پری 
آسیائی به شكار زبونی مبدل می شد، و بریتانیا می توانست آن را رام و 
دست آموز سازد. نظر باطنی و نهائی بریتانیا درباره ایران، در نامه ای 
كه ِسر گوراوزیل وزیر خمتار این كشور به وزارت خارجه انگلیس نوشته، 
این  من  صادقانه  و  صریح  »عقیده  می درخشد:  عریانی  و  شفافیت  با 
است . از آن جا كه قصد غائی ما صیانت بر هندوستان است، بهرتین 
بربریت  و  توحش  و  ضعف  در  را  ایران  كه  بود  خواهد  این  تاكتیک 
بگذارمی و رویه ای خمالف این منطق تعقیب نكنیم....«1 بر بنیاد چننی 
نگرشی، استعمار بریتانیائی همواره مرتصد بود تا سنگ كاری تازه ای 
از فالخن سیاسی خود به سوی ایران پرتاب كند و زخم جدیدی بر او 

وارد آورد.
مسأله دیگری كه در برابر بریتانیا قرار داشت، نفوذ رو به توسعه و 
نریوی رشد یابنده روسیه بود. ناپلئون اینک از صحنه بریون رفته بود. 
نیات  و  نریو  بر  و  داد  وسعت  اروپا  در  را  تزار  قلمرو  ناپلئون  سقوط 
در  و  شد  تازه  مجعیت  5میلیون  صاحب  »روسیه  افزود.  او  آزمندانه 
در ساحل  و  منتزع ساخت  از سوئد  را  فنالند  بالتیک«  نواحی »حبر 
دانوب ایالت »بسارابی« را از عثمانی گرفت. در حدود رود »ویستول« 
دوک نشنی بزرگ ورشو را به چنگ آورد و سرحدات خود را تا رود 

1.  »جمله پادشاهی آسیائی« ژانویه 1944ـ به نقل از:حقوق بگریان انگلیس در ایران، امساعیل رائنی، 
ص 98.
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»اودر« گسرتش داد1.
در مشرق زمنی هم نواحی وسیعی از خاک ایران و عثمانی ضمیمه 
روسیه شد، در حالیكه هنوز تزار ارضاء نشده بود و برای فتوحات تازه 

فرصت می جست و دندان تیز می كرد.
هر چه روسیه  تنومندتر می شد، بر نگرانی انگلیس می افزود. توسعه 
نفوذ سیاسی روس با افول سیاسی بریتانیا مرتادف بود و انگلیس حتت 
تأثری این تضاد، نهانی برای تضعیف روسیه و سردرگم كردن این دولت 

در باطالق گرفتاری ها و مسایل، زمینه چینی می كرد. 
این  كه  با هر سراجنامی  و روسیه،  ایران  میان  تازه ای  بروز جنگ 
جنگ می گرفت، برای سیاست استعماری انگلیس یک ُبرد بود، چرا 
كه در مرحله خنست شكست نظامی هر یک از طرفنی به تضعیف و 
حتلیل او منجر می شد كه این خود نیمی از آرزوی انگلیس بود و در 
مرحله دوم دو قدرت شرقی كه انگلیس از آنها در بیم بود، چنان سرگرم 
هم می شدند كه مدت ها مستعمرات امرپاتوری در هند، از هر آفت و 

تهدیدی مصون می ماند.
با چننی برداشتی انگلیس به تكاپو افتاد تا ایران را به جنگ بزرگ 
فضای  و  زمینه  در  تالش  این  بكشاند.  مشایل اش  همسایه  با  تازه ای 

مهیائی آغاز شد و به همنی دلیل به زودی به مثر رسید.
منجر  گلستان  عهد نامه حقارت آمیز  به  كه  روسیه  با  جنگ خنستنی 
به  این شكست  اگر چه  كرد،  را جرحیه دار  و عاطفه مردم  شد، غرور 
مردم ربطی نداشت و در واقع شكست سیستم فاسد و رهربی ناالیق و 

بی مباالت قاجار بود.
روستائی و شهروند غارت شده ایرانی كه با وجود اكثریت عظیم، 
در اداره روستا و شهر و كشورش كم ترین نقشی نداشت و به گونه یک 

1. تاریخ قرن هجدهم و انقالب كبری فرانسه، آلرب ماله و ژول ایزاک، ترمجه: رشید یامسی، قسمت 
سوم، ص ٧04.
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طعمه در معرض شدیدترین ستم مالیاتی و حتقری و اهانت اخالقی و 
تعدی و جتاوز حقوقی و انسانی بود، برای چه باید در برابر مهامجانی 
كه هرگز منی توانستند بی مهر تر و یغماگرتر از زمامداران و حكام خودی 
موجود  این  برای  جایی  و  جبنگد  باشند،  استثمارگر  فئودال های  و 
بی ریشه، وطنی وجود نداشت تا برای دفاع از آن سر و جان ببازد و 
خانه و خانواده و عالیق خود را فدا كند. چننی موجود تاراج شده ای 
علی رغم دوری و بیگانگی خود از زعما و رهربانش، برای وطن خان ها 
جانبازی كرد و خون و جان داد و باز هم آماده بود تا زندگیش را بدهد. 
تنها دلیل این كه این جانبازی ها و سلحشوری ها به مثر نرسید، صرفنظر 
فقدان  و  فرماندهی  و ضعف  نظامی  منسوخ  و  نامعاصر  از شیوه های 
حس وفاداری و از خود گذشتگی در فرماندهان، فرسودگی سازمان و 
نظامی بود كه به قشون ایران ماهیت یک ارتش نامتجانس، ناآزموده و 
بی نظم فئودایل را می داد كه بیشرت بر شخصیت فرماندهان خود متكی 
بود و به جسارت و پهلوانی های فردی چشم می دوخت، در حالیكه 
ارتش دمشن به آخرین روش ها و فنون نربدهای اروپائی جمهز بود و از 
مدرن ترین سالح های معاصر خویش بهره می جست. در چننی وضعی، 
نبود،بلكه یک  تصادف  تزاری یک  نریوهای  برابر  در  ایران  شكست 
تقدیر غریقابل پیشگریی بود كه حكومت قاجار باید غرامت و حساب 
آن را پس می داد. اما این حكومت ورشكسته می خواست ناكامی و 
بی كفایتی خود را به حساب شكست خلق و احیانا تصادف و شانس 
بگذارد و در پیشربد این منظور بود كه به عواطف مردم ملتجی شد و 

احساسات تند و پر شور مذهبی آنها را برانگیخت.
انگلیس نبض جریان های ایران را در دست داشت. او این تپش و 
خشم و نارضائی مّلی را به خوبی در می یافت و در كمنی بهره برداری 
به    _ پنجم  انگلیسی _در سیمای ستون  و عوامل  مبلغان  بود.  آن  از 
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خشم و خروش مّلی و آتش نارضائی و اعرتاض مردم نسبت به صلح 
خفت آور گلستان دامن زدند. قشرها و گروه های انبوهی از توده، به 
سهولت باور كردند كه شكست جنگ شكست آنها بوده است و این باور 
آمیخته به ساده لوحی بر زخم آنها منک پاشید و دیگ غریت و تعصب 
و احساسات ناسیونالیستی و مذهبی آنها را به جوش آورد. قشرهای 
و  اخبار  پراكندن  به  شروع  غلوآمیز  باحلنی  استعمار  عوامل  و  مرجتع 
شایعات راست و دروغ كردند كه: مسلمانان قفقاز زیر مهمیز فاحتان 
به ستوه آمده اند و كفار از هیچ جنایتی در حق آنها روی گردان نیستند. 
یافته  به كوه مصداق  كاه  تبدیل  و  ضرب املثل یک كالغ، چهل كالغ 
بود. هر واقعه و خرب كوچكی درباره مردم سرزمنی های از دست رفته، 
دهان به دهان بزرگ تر می شد و سراجنام قیافه كریه و رعشه انگیزی به 
خود می گرفت و مردم را علیه كفاری كه بر جان و مال و ناموس مسلمنی 

چریه شده بودند، حتریک می كرد.
را  كشور  هوای  و  حال  كه  هیجان  و  تشنج  دوره  این  از  »سپهر« 
منقلب كرده بود تصویر قابل تاملی به دست می دهد: »روسیان در این 
و  زنان  به  درازدستی  از  بودند  مسلط  مسلمانان  اراضی  در  كه  مدت 
اخذ اموال مردم خودداری منی منودند. این حدیث به دست بعضی از 
چاكران نایب السلطنه كه از مصاحله با روسیان دل گران بودند، گوشزد 
آقا سیدحممد اصفهانی كه ساكن عتبات عالیات بود گشت و او به كار 
داران دربار شاهنشاهی ایران نگاشت كه: این هنگام جهاد با مجاعت 
است؟  رای چگونه  امر  این  در  را  اسالم  پادشاه  افتاده  فرض  روسیه 
بوده امی  شاد  جهاد  اندیشه  به  پیوسته  ما  كه:  فرمودند  تاجدار  شهریار 
آقا  نهاده امی.... پس  ترویج دین و رونق شریعت  بهر  از  را  و خویشنت 
سیدحممد دلشاد شد و با هر یک از علمای ایران مكتوبی نگارش داد 

كه به حضرت شهریار گرد آیند و مردم را از بهر جهاد حتریص كنند.«1
1.  تاریخ قاجاریه )از جملدات ناسخ التواریخ(، مریزا حممدتقی سپهر، ملقب به لسان امللک.
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به فضای روزهای پیش  با سطوری ازروضةالصفای ناصری بیشرت 
از جنگ دوم ایران وروسیه می رومی: »بعد از تسلط روسیه بر گنجه و 
شریوانات و قراباغ دست تعدی بر عرض و ناموس اهایل اسالم دراز 
كرده ....و بنیاد صرب و سكون علمای متعصب از جای كنده آمد. همانا 
كارگزاران دربار حضرت ولیعهد كامكار كه بنا بر بعضی مصاحل راضی 
به مصاحله نبودند نیز در این باب تقویتی منودند. علمای ایران كه بنا 
بر مذهب اثناعشری خود را نایب امام و جمتهد انام می دانستند، از 
دیار عرب و عجم به همهمه و دمدمه در آمدند كه: اگر پادشاه ایران 
در این باب مساحمه و معاطله كند، تكلیف ما كه مروجان دین مبنی 
و  عوام  به همه  باالتفاق  كه  است  آن  و حامیان شرع سید املرسلینیم، 
خواص اهل آفاق موافقت ورزمی و موافقت جوئیم و با سرداران دولت 
روسیه راه حماربت و مضاربت پوئیم. اگر مغلوب شومی و مقتول آئیم، 
اگر غلبه  و  به خری و منزل و مرجع ما بهشت عنرب سرشت  ما  عواقب 
كنیم مال كار ما بر حتصیل مثوبات خواهد بود.«1 پیشوایان مذهبی به 
علت فقد سازمان های سیاسی موفق شدند كه خود را در پیشاپیش خیل 
این  و  اختیار بگریند  را در  قرار داده، مهار هیجانات  آشفته  بر  مردم 
فقط  كه  مّلی است  نوع جتلی خواست های  بی اثرترین  و  ضعیف ترین 
در حكومت های استبدادی وارد میدان عمل می گردد. در این زمان 
صدور  آمد،  حاصل  مذهبی  پیشوایان  رهربی  از  كه  نتیجه ای  تنها  نیز 
حكم جهاد علیه روس ها بود، بدون آن كه به رژمی حكومتی كه مسئول 
مانع  كه  دولتی  تركیب دستگاه  در  و  توجهی شود  بود  ناتوانی ها  متام 
بروز نریوهای نهفته مردم می شد، مداخله ای به عمل آید. حكم جهاد 
صادر شد، ویل آن زخم بزرگ درونی كه از رشد و پیشرفت ملتی اسری 
ممانعت می كرد، بر جای خود باقی ماند، نتیجتًا نریوهای مّلی از نو در 

نهم  قرن  مشهور  مورخ  روضةالصفای مریخوند،  )تكملۀ  رضاقلی خان  هدایت  ناصری،  روضةالصفای     .1
هجری(.
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اختیار دستگاهی قرار گرفت كه خود مانع جتلی نریوهای نهفته جامعه 
می گردید.

مردم با آن كه از دستگاه حكومت و عمال جاهل و حریص آن نفرت 
و نارضائی داشتند، برای جنگ با روسیه به شاه قاجار فشار می آوردند. 
از احساسات مّلی و محایت  آمد كه  نو قشونی فراهم  از  بدین طریق 
دستگاه  رهربی  در حتت  بود، ویل  برخوردار  مردم  و چرای  بی چون 
فاسد و علیلی كه حمكوم به سقوط بود، ارزش نظامی خود را از دست 
می داد: شاه پول منی رساند، آصف الدوله صدراعظم به نفع انگلیسی ها 
خیانت می كرد و عباس مریزای ولیعهد از صفاتی كه برای یک فرمانده 
هیجانات  و  تظاهرات  به  نبود....مردم  برخوردار  است،  الزم  برجسته 
مّلی و مذهبی ُپرشور و دامنه داری دست زدند كه به قول واتسون از 
دوران نادرشاه به بعد نظری نداشته است. واتسون می نویسد: »از جبال 
خبتیاری و كوهستانات لرستان و شهرهای خراسان و جلگه های اراک، 

هزاران هزار نفر به زیر پرچم ولیعهد گرد آمدند.«1
كلک های  و  دوز  از  كه  بی پریایه  توده های  احساسات  برانگیخنت 
سیاسی و چم و خم و نرینگ بازی های زعمای خودی و بیگانه، مربی 
و دورند، كار شاقی نیست. آن چه صعب و خطری است  گرم نگهداشنت 
این احساسات و هیجانات قشری است كه به همان سرعت و فوریت 
و  احساس  می شود.  سرد  و  می نشیند  خاكسرت  به  می كشد،  شراره  كه 
عاطفه آزرده و به غلیان آمده ای كه زمینه عقالئی مستحكم و یا كانون 
با اولنی هشدارها و ضربه های واقعیت، چون  پایداری نداشته باشد، 
حبابی بر آب از هم می پاشد. موج خلقی عظیمی كه به اغوای عوامل 
آمد،  در  به حركت  ارجتاعیون داخلی  تبلیغات  تأثری  انگلیس و حتت 
اما  نریومند،  و  ناگهانی  فرن،  داشت. چون جهش یک  چننی سرشتی 
بدون پشتوانه بود. این نریوی آزاد شده، توفان آسا متامی سرزمنی های 

1.  مریاث خوار استعمار، صص 403 و 404.
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از دست رفته را در نوردید و در همه جبهه ها، اشغالگران را كه غافلگری 
هم شده بودند به سهولت در هم شكست. بیشرت مسلمنی قفقاز با شور 
اما  شوریدند.  روس ها  علیه  و  كردند  استقبال  اسالم  سپاه  از  و شعف 
غافلگریی روس ها دیری نپائید. تعلل و عدم قاطعیت و كندی حركات 
نظامی ایرانیان به آن ها امكان داد تا به سرعت قوای خود را جتدید 
سازمان دهند و با دریافت واحدهای كمكی به محله متقابل برپدازند. 
ایرانیان  برافروخته  احساسات  آتش  بر  آب  خنستنی شكست ها، چون 
رخیت. بی لیاقتی فرماندهان نظامی، رقابت و كارشكنی و هم چشمی 
و فساد و رشوه خواری رایج در دستگاه رهربی كشور كه انعكاس آن 
مستقیمًا به ارتش می تافت، به اضافه خست و لئامت فتحعلی شاه در 
تأمنی هزینه های گزاف جنگ و كوتاهی از رساندن ملزومات و وسایل 
نظامی به جبهه، جنگجویان ایران را دلسرد و نومید كرد. »فتحعلی شاه 
توده كردن زر و جواهر را بر صرف آن برای دفاع مّلی ترجیح می داد. 
قورخانه تربیز در واقع خایل شده بود و بودجه ای كه به آن اختصاص 
داشت، به اختالس و دستربد از بنی می رفت. حتی گلوله های توپ آن 
برای  نبود.  استفاده  قابل  و  فرق داشت  توپ های جبهه  كالیرب  با  جا، 
خرید سرب در حمل كوشش ها به كار رفت، ویل فقط اندكی سرب به 
دست آمد. خودداری شاه از ارسال پول سبب شد كه عباس مریزا از 
جتهیز قوا خودداری كند و نریوهای چریكی ارتش را كه استخوان بندی 

قشون او را تشكیل می داد، برای مدت زمستان منحل كند.«1
به  آغاز  در  كه  ناسیونالیستی  عصبی  هیجان  و  مذهبی  التهاب  آن 
صورت نریوی حمركه، خلق ها را به جهاد كشاند، جای خود را به شک 
ایرانی را هیچ خطری  و بدبینی سرپد. روستانشنی و شهری تهیدست 
تهدید منی كرد تا برای دفع آن سر و جان خود را به گرو بگذارد. آیا 
اشغالگران آزادی و حقوق انسانی او را كه همیشه از آن حمروم بود 

1.  تاریخ ایران، ِسر پرسی سایكس، جلد دوم، صص 498 و 499.
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تهدید می كردند؟ زمینی را كه او بر آن بذر می افشاند و درو می كرد و 
نداشت می خواستند؟  تعلق  به خودش  هیچ وقت خاک و حمصولش 
اصًال او آهی در بساط نداشت تا مورد چپاول قرار گرید. جز زجنریی 
كه بر دست و پایش سنگینی می كرد، هیچ از مال دنیا نداشت تا نگران 
از دست دادنش باشد. پس برای چه باید می جنگید؟ جان باخنت، به 
استقبال خطر رفنت و با مرگ و دمشن درآوخینت، انگیزه های توانا و 
بود.  انگیزه ها  این  فاقد  قاجار  ارتش  و جنگجوی  می خواهد  بنیادی 
ایرانی، دمشنی  پیشه ور  و  ارباب در چشم دهقان  و  حاكم و فرمانده 
به مراتب مچوش تر از مهامجان بود، از این رو تصادفی نیست كه به 
قول »عباس اقبال« مورخ ایرانی، پس از آن كه روس ها از رود ارس 
با نریوهایش به شهر  گذشتند، مجعی از مردم تربیز فرمانده تزاری را 
خود خواندند و روس ها بدون برخورد با مقاومتی تربیز را گشودند و 

قورخانه و انبار تسلیحات آن را تصرف كردند1.
با فتح تربیز، ایران در آستانه سقوط قرار گرفت. جنگ دو ساله عمًال 

پایان یافته بود، در حالیكه روس ها پایتخت ایران را تهدید می كردند.
عباس مریزا _والیت عهد و فرمانده كل قوای ایران_ كه در بن بست 
نظامی گریزناپذیری قرار گرفته بود، حمرمانه شرایط سنگنی روس ها را 
برای متاركه جنگ پذیرفت. ژنرال پاسكیویچ كه بر فتوحات شكننده 
خود تكیه داشت، پرداخت غرامت نربد و احلاق كلیه ایاالت ماورای 

رود ارس را به خاک روسیه، شرط شروع مذاكرات صلح قرار داد. 
گاهی یافت، با شتابی  فتحعلی شاه وقتی از این شرایط حمنت بار آ
آمیخته به خشم و هراس، در رأس یک سپاه كوچک به سوی آذرباجیان 
روس ها  كه  بود  نرسیده  قزوین  به  شاه  سپاه  هنوز  آمد،  در  حركت  به 
راهی تهران شدند و در مسریخود طالش و اردبیل را تصرف كردند و 
پیشقراوالن خود را تا قافالن كوه پیش راندند. به نظر منی رسید ارتش 

1.  دورۀ تاریخ ایران، از آغاز تا انقراض قاجاریه، صص ٧96 و ٧9٧.
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» فئودایل-عشریه ای« قاجار بتواند پیشروی ستون های رزمی روسیه را 
سد كند.

پاسكیویچ با نگاه شرربار به تهران می نگریست و برای فتوحات تازه 
خیز بر می داشت.

را  بریتانیا  بلرزاند،  را  ایران  رجال  پشت  كه  آن  از  پیش  این خطر 
دچار كابوس كرد. انگلیس كه در آغاز به قول جان ویلیام كی »ایران 
»به هیچ وجه حاضر  و  بود«1  واگذاشته  به روس ها  پابسته  و  را دست 
ناگهان دچار  ایران جلوگریی كند«2  به  ارتش روس  از جتاوزات  نبود 
دغدغه شد. پریوزی های تزار در آسیا _در جبهه ایران و عثمانی_ بیش 
از آن درخشان بود كه انتظار می رفت. ادامه این فتوحات و جهش های 
نظامی نه تنها نفوذ سیاسی بریتانیا را در شرق متزلزل می كرد و به رقیب 
پشت  به  را  تزار  بلكه  می داد،  بیشرتی  پروبال  سرسخت  و  قدرمتند 
در  را  نریوها  تعادل  كه  مصیبت  این  می رساند.  هندوستان  دروازهای 

مشرق به هم می رخیت، برای انگلستان حتمل ناپذیر بود.
آسیاب سیاست انگلیس دوباره در جهت بادهای جدید به حركت 
متامی  تهران،  در  انگلیس  خمتار  وزیر  جان مكدونالد،  ِسر  آمد.  در 
عوامل خود را به كار گرفت و فعالیت های فشرده ای را برای واداشنت 
دربار ایران به پذیرش صلح آغاز كرد. لرزش دست و دل فتحعلی شاه 
دست دادن  از  به  مربوط  چه  آن  از  بیشرت  صلح  از  او  رویگردانی  و 
سرزمنی های جدیدی باشد به خاطر غرامت سنگنی 15 ] كرور تومان[ 
تنگ نظری،  و  خست  با  او  عمری  می كرد.  مطالبه  پاسكیویچ  كه  بود 
انباشته بود و حتی از مصرف ضروری  از این سو و آن سو روی هم 
سكه های خود برای اداره و پیشربد جنگ اجتناب ورزیده بود و حاال  
باید با گشاده دستی چیزی بیشرت از گنجینه خود به دمشن تقدمی می كرد. 

1.  تاریخ جنگ های افغانستان، جلد اول، ص 151.
2.  تاریخ اروپای جدید، ریشارد لودج، ص 656.
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این شكنجه چون جهنم بر وارث خلف آقاحممد خان نازل می شد و او 
را داغدار و معذب می كرد. وزیر خمتار انگلیس كه رگ خواب شاه 
قاجار را می شناخت و به حساسیت ها و فراز و فرودهای طبع و روح 
او آشنا بود، این مساله را هم حل كرد و با سعی بلیغ میزان غرامت را 

تا 10 كرور تومان كاهش داد.

عهد نامه صلح ایران و روسیه در شعبان سال 1243 هجری )فوریه 
1828( در قریه تركمان چای از حمال تربیز به امضاء رسید. این عهد نامه 
یک زخم عمیق تارخیی بود كه سالیان متمادی بهبود نیافت و در حدود 
90 سال خوننی و دردناک بر پیشانی فرو افتاده ایران باقی ماند. آثار و 
عوارض این جراحت تنها با سرنگونی رژمی تزارها در روسیه از میان 
رفت، ویل تا آن هنگام با آهنگ اوج گرینده ای ایران را به سوی بردگی 
سیاسی و اقتصادی سوق داد و اسكلت پوسیده ای را كه از حشمت و 
اقتدار صوری گذشته باقی مانده بود، در هم شكست و خوار و خاک 

كرد.
عهد نامه تركمان چای از دو سند سیاسی و اقتصادی تشكیل می شد. 
به موجب این اسناد عالوه بر سرزمنی هائی كه طبق پیمان صلح گلستان 
و  قراباغ  ایروان، طالش،  ایاالت خنجوان،  بود،  منتزع شده  ایران  از 
شوره گل به روسیه واگذار شد و رود ارس به عنوان مرز دو كشور تعینی 
گردید. دولت روسیه حق احنصاری عبور و مرور كشتی های جنگی را 
در حبرخزر به دست آورد و اجازه یافت به هر نقطه از پهنه ایران كه 
یا مناینده جتاری بفرستد. كنسول های روسیه در  صالح بداند كنسول 
ایران با عهد نامه تركمان چای از امتیازات فوق العاده برخوردار شدند و 
با تكیه براین اقتدار سیاسی )حق كاپیتوالسیون(  حكومت های كوچكی 
تابع هیچ قانون و مقامی  منی شناختند_ در بطن دولت  را  _كه خود 
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ایران تشكیل دادند1**.
بدین سان نه تنها خبشی از حساس ترین و ثرومتندترین ایاالت ایران 
از پیكر آن جدا شد، بلكه در اركان استقالل مملكت و قدرت حاكمیت 
دولت نیز تزلزل افتاد و این اصول حتمیلی از آن پس سرمشق بسیاری 

از معاهدات ایران با دولت های غربی شد. 
جتارت بی رمق ایران با معاهده تركمان چای بی توش و توان تر شد و 

عواید گمركی كشور به میزان فوق العاده ای كاهش یافت.
»پیش از جنگ با روسیه ایران از مال التجاره های وارده حقی دریافت 
منی كرد و فقط دو نوع مالیات یكی به اسم دروازه بانی در موقع ورود 
اجناس به شهرها و دیگری به نام عوارض راه داری در سر راه و گذر 
پل ها از مال التجاره ها گرفته می شد. این عوارض بدون تشخیص مبداء 
و  ترانزیتی وصول می شد  و  وارداتی  اجناس  از  مال التجاره  و مقصد 
منبع عایدی بزرگی را تشكیل می داد. مطابق این اصل عوارض سنگنی 
فوق العاده از مال التجاره هائی كه به نواحی دور دست ارسال می شد 
دریافت می گردید. وجود این عوارض داخلی و هزینه بسیار گران محل 
و نقل از علل عمده ای بود كه از رقابت مال التجاره های روس در مشال 
و اجناس انگلیسی در جنوب ایران جلوگریی می كرد. با امضای معاهده 
گلستان و تركمان چای مقررات موجود از میان رفت و در سر حدات 
ایران و روس 5 درصد قیمت اجناس به عنوان عوارض گمركی وصول 
شد. این ترتیب جدید كه اخذ هر گونه مالیاتی را از كاالهای روسی در 
داخل ایران منع كرد، موقعیت جتارت روسیه را در ایران ممتاز كرد و به 
آن رونق بسیار خبشید. امتیازی كه دولت ایران نسبت به جتارت اتباع 
روس قائل شد لطمه زیادی به موقع جتاری انگلیس وارد ساخت، ویل 
طویل نكشید كه دولت انگلستان نیز همان امتیازات را نسبت به جتارت 
اتباع خود )در سال 1252 هجری - 1826میالدی( با فرمان حممد شاه به 

1.  منت پانویس با عالمت دو ستاره را در انتهای همنی فصل مطالعه كنید.-ناشر.
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دست آورد. پس از انگلستان سایر دولت های خارجی ذینفع در جتارت 
ایران نیز بتدریج امتیازاتی شبیه امتیازات جتاری روس و نگلستان در 
ایران حتصیل كردند. با برقراری رژمی گمركی، عایداتی كه دولت ایران 
از  وارده و صادره دریافت می كرد  از مال التجاره های  بابت عوارض 
از  كمرت  مرتب  به  و صادرات  واردات  از  دریافتی  عواید  رفت.  میان 
عایدات عوارض داخلی بود كه در سابق دریافت می شد.دولت روسیه 
فرستاده  تركستان  و  خبارا  حبرخزر،  ماوراء  به  كه  ایرانی  كاالهای  از 
می شد، 5 درصد عوارض گمركی می گرفت، ویل از مال التجاره هائی 
كه به مقصد روسیه اروپا می رفت 50درصد بیشرت مطالبه می كرد. روسیه 
متام  به  طرابوزان  ترانزیت  راه  بودن  دایر  از  ممانعت  و  رقابت  برای 
وسایل متشبث شد. به همنی منظور امتیازات خمصوصی برای كاالهائی 
كه به  بنادر دریای سیاه می رسید قائل می شد و راه های شوسه به داخله 
كشور اجیاد می كرد . حتی بعدها مال التجاره های ایران را كه از طریق 
عشق آباد یا سایر ایستگاه های ماوراء خزر به مقصد اروپا محل می شد، 
با  روسیه  دولت  می پذیرفت.  ترانزیت  طور  به  گمركی  عوارض  بدون 
اختاذ این تدابری متام جتارت ترانزیت را كه سابقًا از طریق آسیای صغری 
جتارت  متام  نتیجه  در  و  كرد  جلب  روسیه  طرف  به  می آمد  عمل  به 
مشال ایران را از اواسط قرن نوزدهم در زیر سلطه كامل خود گرفت و 
مقدرات جّتار ایرانی در حتت اراده و اختیار زمامدران روس در آمد، 
چنان كه اولیای دولت روسیه بعدها اشكاالت و اختالالت زیادی در 
جتارت ایران اجیاد كردند....گر چه شرایط جتاری و گمركی معاهده 
تركمان چای فوق العاده سنگنی و برای اقتصاد ایران زیانبخش بود، ویل  
مضار امتیازات قضائی معاهده مزبور نیز از این حتمیل اقتصادی دست 
استقالل  حتی  شرایط،  این  قبوالندن  با  روسیه  كه  چرا  نداشت،  كمی 

ایران را به خطر انداخت.«1
1.  تاریخ سیاسی و دیپلوماسی ایران، علی اكرب بینا، جلد اول، چاپ چهارم، صص 259 و 260 و 261.
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* عهدنامه گلستان باوجود سیمای تاریک و حتقریآمیز خود از اسناد مهم تاریخ ایران است. این پیمان 
حتمیلی نقطه آغاز عینی حركتی است كه به  اسارت سیاسی و اقتصادی ایران و سقوط و تباهی كشور 
گاهی از رئوس اساسی آن در پویش و شناسائی بسیاری از مسایل تاریخ قرن  منتهی شد. از این رو آ

نوزدهم ایران ضروری است:
- طرفنی تعهد می كنند در هر موضع و جائی كه تا عقد قرارداد مصاحله بوده اند، باقی مبانند. هلذا بنی 
دولتنی علینی روسیه و ایران به  موجب خط مرقومه ذیل ثغور و سرحدات مستقر و تعینی گردیده است: 
از ابتدای اراضی آدینه بازار به خط مستقیم از راه صحرای مغان تا به  معرب یدی بلوک رود ارس و از 
باال  كنار ارس تا اتصال و احلاق رودخانه كپنک جای به  پشت كوه مقری و از آن جا خط حدود سامان 
والیات قراباغ و خنجوان و ایروان و نیز رسدی از ثغور گنجه مجع و متصل گردیده و بعد از آن حدود 
مزبوره كه به  والیات ایروان و گنجه و هم حدود قراق و مشس الدینلو را به  مكان ایشک میدان مشخص 
و رودخانه های  كوه های طرف راست، طرق  باالی سر  از  نیز،  ایشک میدان  از  و  و منفصل می سازد 
محزه مچن و از كوه های پنبک ایل گوشه حدود و حمال شوره كل و از گوشه حمال  شوره كل از باالی 
كوه برف دار آلداگز گذشته از سرحد از شوره كل و میانه حدود قریه سدره به  رودخانه ارپه چای ملحق و 
متصل شده، معلوم و مشخص می گردد و چون والیات خواننی نشنی طالش در هنگام عداوت و دمشنی 
دست به  دست افتاده، هلذا به  جهت زیادت صدق و راستی حدود والیات طالش مذبور را از جانب 
انزیل و اردبیل بعد از تصدیق صلح نامه از پادشاهان عظام معتمدان و مهندسان مأموره كه به  موجب 
قبول و وفاق یک دیگر و به  معرفت سرداران جانبنی جبال و رودخانه ها و دریاچه و امكنه و مزارع 
طرفنی تفصیًال حتدید و متیز و تشخیص می سازند، آن  را نیز معلوم جانبنی باشد معلوم منوده، آن وقت 
كنون هست« مستقر و معنی ساخته،هر یک از طرفنی آن   حدود والیت طالش نیز در بنای »جایی كه ا
چه در تصرف دارد، بر سر آن باقی خواهد ماند و همچننی در سرحدات مزبوره فوق اگر چیزی از خط 
طرفنی بریون رفته باشد، معتمدان و مهندسان مأموره طرفنی هر طرف موافق »جائی كه اكنون هست« 

رضا خواهند داد.
- والیات قراباغ و گنجه كه االن موسوم به یلزابتوپول است و اولگای خواننی نشنی شكی و شریوان و قبه 
و دربند و بادكوبه و هر جا از والیت طالش را با خاكی كه در حال حاضر در تصرف دولت روسیه است 
و متامی داغستان و گرجستان و حمال شوره كل و آچوق باش و كرورزیه و منگریل و اجناز و متامی اولگا 
و اراضی كه در میانه قفقازیه و سرحدات معینه احلالیه بود، و نیز آن  چه از اراضی دریایی قفقاز ایل 

كنار دریای خزر متصل است، خمصوص و متعلق به ممالک امیپرییه روسیه است.
- هریک ازفرزندان عظام پادشاه كه به ولیعهدی دولت ایران تعینی می گردد، هرگاه حمتاج به  اعانت یا 

امدادی از دولت علیه روسیه باشند، مضایقت ننمایند.
- بعد از نقل اموال جّتار به بنادر كنار دریا و یا آوردن از راه خشكی به بالد سرحدات دولتنی اذن و 
یا  اجازه به  جتار و ارباب معامالت داده شود كه اموال خودشان را فروخته و اموال دیگر خریده و 

معاوضه كرده، دیگر از امنای گمرک و مستاجرین طرفنی اذن و دستوری خنواسته باشند.

** درقرن نوزدهم هیچ سندی به اندازه عهدنامه تركمان چای در حیات سیاسی و اقتصادی و تاریخ آینده 
اثر نگذاشت. به  مالحظه اهمیت  فوق العاده این سند، رئوس اساسی آن  را عینًا منعكس می كنیم:

فصل سوم: اعلیحضرت شاهنشاه ایران از طرف خود و اخالف و وراث خود، خانات ایروان را  كه 
در دو طرف رود ارس واقع است و نیز خانات خنجوان را به ملكیت مطلقه به دولت روس واگذار 

می كند.
فصل ششم:  حمض تالفی مصارف كثریه كه از این جنگ بنی الدولتنی برای مملكت روسیه حاصل شده 
اتباع روس رسیده است، اعلیحضرت شاهنشاه  به  و در عوض خسارات و ضررهائی كه بدین جهت 
ایران متعهد می شوند كه وجه خسارتی تأدیه كرده مصارف و ضررهای مزبور را جربان منایند. طرفنی 
معظمنی معاهدین این وجه خسارات را به ده كرور تومان رایج یا بیست میلیون منات نقره معنی كرده و 

مقرر می دارند كه ترتیب اقساط و تضمنی تأدیه آن در قرارداد خمصوص مرتب شود.
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فصل هفتم: چون اعلیحضرت شاهنشاه ایران چننی صالح دیدند كه حضرت اشرف عباس مریزا، همایون 
فرزند خود را وارث ولیعهد فرمایند، هلذا اعلیحضرت امرپاتور كل روسیه حمض این  كه نیات دوستانه 
خود را مكشوف و میلی را كه در مساعدت به  استحكام این نوع وراثت دارد مشهور خاطر اعلیحضرت 
شاهنشاه ایران مناید، متعهد می شوند كه از امروز شخص عباس مریزا را وارث و ولیعهد دولت ایران 

شناخته و ایشان را از حنی جلوس به ختت سلطنت سلطان حقه این مملكت بداند.
فصل هشتم: سفاین جتاری روس مثل سابق حق خواهند داشت كه به طور آزاد در دریای خزر و در 
امتداد سواحل آن سری كرده و به  كناره های آن فرود آیند. سفاین جتاری ایران هم حق خواهند داشت 

كه به  قرار سابق در حبرخزر سری منوده و به سواحل روس بروند.
اما درباب كشتی های جنگی.چون آن ها كه بریق روس دارند از قدمی االیام  باالنفراد حق سری در حبر 
خزر را داشته اند، حال هم بدین  سبب این امتیاز منحصر به  همان كشتی ها خواهد بود، به  طوری كه به 

 غری از دولت روسیه دولت دیگری حق خنواهد داشت كه سفاین جنگی در دریای خزر داشته باشد.

عهدنامه جتاری ترکمان چای
به  كه موضوع مشروط سابق الذكراست  منافعی  از  اتباع مملكتنی  كه جتارت  این  فصل سوم : حمض 
طور حمكم بهره مند شوند، مقرر می شود كه از مال التجاره ای كه روس به  ایران وارد یا از آن مملكت 
خارج می كنند و نیز از امتعه ایران كه اتباع دولت علیه از راه حبرخزر یا از سرحد خشكی بنی الدولتنی 
می كنند،  خارج  فوق الذكر  طریق  از  و  روسیه  مملكت  از  هكذا  و  می منایند  محل  روسیه  به  مملكت 
بر  عالوه  و  شده  دریافت  خروج  یا  ورود  موقع  در  دفعه  یک  فقط  پنج،  صدی  حقوق  كمافی السابق 
تعهد می مناید كه در صورتی كه الزم دانست  آن هیچگونه حقوق گمركی مطالبه نشود.دولت روسیه 
دستورالعمل گمركی و تعرفه جدیده برقرار مناید، معهذا بر حقوق صدی پنج فوق الذكر چیزی نیفزاید.

فصل ششم: اتباع ایران كه جزء من تبع وزیرخمتار و شارژ دافر یا كنسول روسیه بوده و به جهت خدمت 
بهره مند  بالسویه از محایت آن ها  اتباع روس و  ایشان هستند، مانند  نزد  كه  مشارالیهم الزمند، مادام 
خواهند بود، ویل اگر یكی از این اشخاص مرتكب جنحه و بدین سبب مورد سیاست قواننی جاریه واقع 
شود،وزیر ایران با حاكم و در صورت فقدان او كارگزاران حملی كه حق این اقدام را داشته باشند، فورًا 
از وزیرخمتار و شارژ دافر یا كنسویل كه شخص مظنون در خدمت اوست، تسلیم مومی الیه را خواهند 
خواست و اگر این عنوان مبنی بر دالیلی است كه تقصری شخص را ثابت می مناید، وزیرخمتار یا شارژ 

دافر یا كنسول در قبول این خواهش نباید هیچ گونه اشكایل مناید.
فصل هفتم: متام امور متنازعه فیها و مرافعاتی كه مابنی اتباع روس به وقوع می رسد موافق قواننی و 
رسوم دولت روسیه فقط به  رسیدگی و حكم سفارت یا كنسول های اعلیحضرت امرپاتور روس رجوع 

خواهدشد....
فصل هشتم: چون وزیرخمتار و شارژ دافر و كنسول حق قضاوت در كار هموطنان خود دارند، لذا در 
به وقوع رسد، رسیدگی و حماكمه آن راجع به مشارالیهم  اتباع روس قتل و جنایتی  صورتیكه مابنی 
خواهد بود. اگر شخصی از اتباع روس با اتباع مملكت دیگری متهم به جنایتی گردد، مورد هیچ گونه 
تعرض و مزامحتی خنواهد بود، مگر در صورتی كه شراكت او در جنایت مدلل و ثابت شود....پس 
از آن  كه كماهو حقه تقصری شخص جمرم به  ثبوت رسیده و حكم صادر شد، مومی الیه به  وزیرخمتار یا 
شارژ دافر یا كنسول روس تسلیم خواهد شد كه به  روسیه فرستاده شده و در آن  جا موافق قواننی سیاست 

شود.
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تبدیل ایران به یک كشور نیمه مستعمره با عهدنامه تركمان چای وجوه 
قابل رویتی یافت. درخت كهن كه به تدریج از درون  پوک و پوسیده 
شده بود با این ضربه از ُبن لرزید و سرگشته و تسلیم، خود را به تاراج 

سرپد.
در فاصله امضای پیمان تركمان چای و نربد هرات، حادثه ای كه در 
روند تاریخ ایران حائز اهمیت و نقش تعینی كننده ای باشد، رخ نداد. 
از لشگركشی پوچ و ناكامیاب ایران به هرات كه منجر به اعالم جنگ 
كه طی  نوزدهم  قرن  واقعیت  آخرین  عنوان  به  ایران شد،  به  انگلیس 
آن رهربی ایران علیه یكی از ممالک اروپائی علنًا اقدام كرد یاد شده 
است: »پس از این واقعه جریان نفوذ به اصطالح مساملت آمیز سرمایه 

خارجی به ایران و تبدیل ایران به یک كشور نیمه مستعمره آغاز شد.«1
جنگ هرات یكی دیگر از شعبده بازی های استعمار بود. این جنگ 
به گونه ستیزهای ایران و روسیه و در جنب آثار و عواقب نكبت بار خود، 
جنبه های افشاگرانه نریومندی داشت كه در پرتو آن در بتكده قاجارها 
اجتماعی  پهنای  در  وسطائی  قرون  مدهوشانه  خواب  و  افتاد  لرزش 
در  شالوده ای،  دگرگونی های  برای  عینی  و شرایط  رسید  به سر  ایران 

1.  انقالب مشروطیت ایران، م.س.ایوانف، ص 3.
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كیفیتی خپته تر مهیاتر شد. این جنگ و جنگ های پیش از آن اثبات 
و افشای شكست رژمیی بود كه خبتک وار روی نریوهای بالنده كشور 
افتاده بود و از رشد و باروری آن جلوگریی می كرد و با حفظ آئنی و 
سلوک و ارزش ها و نهادهای كهنه و قدمیی هر پویش و راه گشائی و 

جتدد و دگرگونی را در عرصه های خمتلف اجتماعی مانع می شد.
ریشه های جنگ هرات را در سیاست استعماری بریتانیا و تا حدی 
این جنگ در آخرین سالیان سلطنت فتحعلی شاه  باید جست.  روسیه 
پی ریزی و آغاز شد و پس از یک وقفه، در عهد جانشینان او حممد شاه 
و ناصرالدین شاه تعقیب گردید و میوه های تلخ آن به بارآمد. به پی كاوی 

جنگ هرات برپدازمی:
این  بر  فعاالنه  دیرگاه  از  شرق  در  انگلستان  استعماری  سیاست 
ایران، یک  با جدا كردن افغانستان و بلوچستان از  حمور می گشت كه 
به وجود آورد. این خواست استعماری  حرمی امنیت برای هندوستان 
پرسی  ِسر  انگلیسی  ژنرال  سفر نامه  در  پریایه ای  و  پرده پوشی  بی هیچ 
سایكس افشا شده است: »دولت  انگلستان برای تسلط بر هندوستان 
و افغانستان و بلوچستان، بسط و توسعه نفوذ و سیطره خود را در ایران 

ضروری می داند.«1
جنگ های ایران و روسیه تزاری و جذب بیشرتین نریو و توجه دولت 
دسرتس  در  را  فرصت  مناسب ترین  مشال  پیكار  میدان های  به  قاجار 
ایران  علیه  ها  افغان  وسیع  اغوای  و  حتریک  به  تا  داد  قرار  بریتانیا 

برپدازد. 
طغیان افغان ها و هجوم و غارت تركمن ها در صفحات خراسان و 
پاره ای از خواننی و حكام حیطه شرق كشور كه  گردنكشی و شورش 
كشاند.  خراسان  سوی  به  را  ایران  قشون  می گرفتند،  اهلام  بریتانیا  از 
1.  ِسر پرسی سایكس مأمور حكومت انگلیسی هند در ایران و فرمانده پلیس جنوب بود كه عالوه بر یک 
سفرنامه مغرضانه به نام »ده هزار میل در ایران« تاریخ ایران را از دیدگاه یک مناینده افسون ساز استعمار 

نوشته و حقایق بسیاری را با زیركی دالالن سیاسی حتریف كرده است.
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فتحعلی شاه پس از فراغت از نربدهای روسیه »عباس مریزا« را مأمور 
آرام سازی شرق كشور كرد و ولیعهد بعد از غلبه بر اغتشاشات خراسان، 
شهر  مطیع كردن  برای  »حممد مریزا«  فرزندش  سركردگی  به  سپاهی 

عصیان زده هرات فرستاد. 
»شرحی كه عباس مریزا نزدیک به ده ماه پیش از مرگش به »حممدخان 
اوضاع عمومی  از  نوشته، تصویری است  آذرباجیان  امرینظام  زنگنه« 
این  او و نقشه اش در بهبود امور آجنا.  خراسان و هرات و اقدامات 
نامه ظاهرًا منونه انشای سردستی قائم مقام است. در آن می خوانیم: 
روستائیان بر اثر ظلم وزیر هرات و تاخت و تاز تركمانان »یک من ختم 
به زمنی نیفشانده اند« اما حاال  كه لشگر بر سرخس چریه گشت، ایالت 
به فرمانربداری در آمدند. دیگر »كرد و ترک و عرب و قرایی لفظش 
موقوف شد« و »كلمه واحده« جای آنها را گرفت. امید به خدا كه سال 
نو والیتی آراسته گردد. هم چننی در نظر است كه »مرو« را آباد كنیم. 
از این ها گذشته در كارمی كه كار هرات را به طوری كه مصلحت دولت 
یا  بگذران  :یا  فرمودمی  هرات  وزیر  به  صریح  بگذرانیم.  باشد  قاهره 

مستعد مواخذه باش. و انشااله می گذرد.«1
افغانستان  به  ایران  لشگركشی  از  انگلستان  كه  اندازه  همان  به 
می كرد،  توطئه گری  و  كارشكنی  راه  این  در  و  بود  مشوش  و  ناراضی 
را  از بسی پیش عباس مریزا  بودند. »روس ها  روس ها شایق و خشنود 

برای تصرف هرات، خبارا و خیوه حتریص می كردند.«2
هم  داشتند.  گانه ای  چند  برداشت  پراكنی ها  وسوسه  این  از  آنها 
می خواستند در پرتو معاهده تركمان چای، حضور خویش را تا هرات 
برای  هم  دهند،  امتداد  بود  آسیا  جتاری  طرق  تقاطع  راه  چهار  كه 
با  انگلیس تهدیدی برتاشند و او را در باالبردن سدهای دفاعی هند 

1.  مقاالت تارخیی، فریدون آدمیت، ص 30.
2.  تاریخ مقاالت افغانستان، جلد اول، ص 15٧.
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مانع و حمظور روبرو سازند و هم با توسعه قلمرو ایران در مشرق توجه 
این كشور را ازآن چه در جنگ با روسیه باخته بود، بازدارند و غرور 
جرحیه دار شده ایرانی را با فتوحات و موفقیت های تازه تا حدی التیام 

خبشند.
كار حماصره هرات تا آستانه پریوزی پیش رفت، اما مرگ ناگهانی 
عباس مریزا این اقبال را نقش بر آب كرد. »حممدمریزا« فرمانده سپاه 
تهران  راهی  شتابزده  پدر  مرگ  از  گاهی  آ از  پس  هرات  به  اعزامی 
به  بلند هرات  دیوارهای  پای  در  كه  بدین سان همه خون هایی  و  شد 
استعمار  لبان  بر  رضایت  شوم  لبخند  و  ماند  بی حاصل  خاک رخیت 

نقش بست.

فتحعلی شاه پس از عباس مریزا دیری نپائید1. مرگ او مانند زندگیش 
برای ایران جز پریشانی حاصلی نداشت.

ناروائی و كذب و جمیزخوانی و متلق پرستی كه در سراسر زندگی 
بر  كتیبه ای  بر  بود، هنوز  ناالیق كشیده  این سلطان  بر چشمان  حجابی 
»به  می كند:  رسوا  را  چاپلوسانه  تاریخ پردازی  نوعی  مقربه اش  دیوار 
عزم های جازم و عزم های حازم كشورها گشودمی و لشگرها شكستیم!« 
بر این كتیبه بی هیچ پروائی شكست های فاحش ایران از روسیه، پریوزی 
قلمداد شده و برای فریب تاریخ در شرح این فتوحات واهی با آب و 

تاب و شور و شیدایی سخن رفته است!
وقتی فتح ها چننی اند، حساب آن همه فریاد حتسنی كه درباره عدل 
كتیبه  بر  كه  فتحعلی شاه  پارسائی  و  و خرد  و شوكت  آبادانی  و  داد  و 
مقربه اش نوشته اند پاک است و نیازی به تفسری و پی كاوی نیست. سایه 

پوزخند زمان بر این دغلكاری بی مثر سنگینی می كند.

در  در خراسان  در 48 سالگی   ) )اكترب 1833  در دهم مجادی االخر 1249 هجری  1.  عباس مریزا 
گذشت وفتحعلی شاه در 10 مجادی االخر 1250 در 68 سالگی در اصفهان جشم از جهان پوشید.
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ایران  گوشه  هر  از  كرد،  سقوط  مرگ  دست  به  دروغنی  بت  وقتی 
هریک  قاجار  شاهزاده های  برخاست.  بلوا  و  شورش  غبار  حبران زده 
كردند.  دراز  ختت  و  تاج  سوی  به  دست  خود  حكومتی  قلمرو  از 
فارس  حكمران  فرمانفرما  و  كرد  تاجگذاری  تهران  در  ظل السلطان 
به دعوی سلطنت برخاست، خراسان و لرستان و خوزستان نیز عرصه 
شورش خان ها و امریان و گاه قیام ها و طغیان های خلقی شد. »حممد 
بر مدعیان و طاغیان غالب شد و  انگلیس  با محایت روس و  مریزا« 
پس از آن كه آرامش و امنیت لرزانی بر كشور پرتو افكند، نگاه خود را 
دگر باره به هرات دوخت. انگیزه های جنگ هرات با شدتی بیشرت از 
جنگ نامتام گذشته بر جای بود. همان دالیل و شرایطی كه لشگركشی 
افغانستان سبب شد، سپاه حممد شاه را  به خراسان و  را  عباس مریزا 

دوباره به سوی هرات كشاند.
انگلیس خشمناک و روسیه خرسند بود.

سپاه قاجار با پریوزی های مقدماتی، خود را به پشت دروازه های 
هرات رساند، اما در پای حصارهای بلند این شهر متوقف ماند. كار 
حماصره هرات یک سال به طول اجنامید. علت اصلی این نامرادی 
اختالف بنی »حاج مریزا آقاسی«1 صدر اعظم و »مریزا آقاخان نوری« 
وزیر لشگر بر سر چگونگی جنگ و حماصره شهر بود. حاجی می گفت 
باید شهر را از سه طرف حماصره كرد تا اگر افرادی خبواهند به اردوی 
در صورتی  نیست خارج شوند.  كه حمصور  از مستی   ، بپیوندند  شاه 
كه از همان راه هم می شد به زیان سپاه ایران با مدافعان شهر ارتباط 
برقرار كرد، و حاجی با انكار یك امر بدیهی، كار نوظهوری در تاریخ 
1. حاج مریزاآقاسی كه مدت سیزده سال حكمران و فرمانفرمای حقیقی ایران بود،كامال از سیاستمداری 
وفنون نظامی بی خرب و در عنی حال به  قدری خودبنی و مغرور بود كه حاضر منی شد از كسی تعلیماتی 
قبول كند. او چنان حسود بود كه امكان نداشت شخصی را برای معاونت و همكاری خود بپذیرد....

وی خزانه كشور را به  حد افالس و ورشكستگی و كشور را به مرحله انقالب سوق داد. مواجب قشون 
معموًال سه تا پنج سال عقب افتاده و سواره نظام عشایری تقریبًا از میان رفته بود )هرنی رابینسون، 

وزیرخمتار انگلیس در ایران(.
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نریوهای جهان كرد و آن حماصره از سه مست است، نه حماصره كامل 
كه عقل سلیم آن را می پذیرد. وانگهی خود حاجی در حنی جنگ با 

مأموران انگلیسی در ارتباط بود.
در  كه  نیز  انگلیس  سفری  مكنیل  جان  »ِسر  مداخالت  براین  عالوه 
موقع حماصره هرات به اردوی حممد شاه آمده بود، علتی برای ناكامی 
سپاه ایران شد، چه او وقتی سقوط شهر را نزدیک دید، اردوی شاه را 
ترک گفت و با فرستادن امتام حجتی ایران را به اعزام كشتی جنگی به 
خلیج فارس و اشغال جزیره خارک تهدید كرد و حممد شاه ناچار هرات 

را رها كرد و به مشهد بازگشت.«1
دولت انگلیس كه با ایران پیمان بسته بود هرگز در امور افغانستان 
مداخله نكند و هنگام جنگ میان ایران و افغانستان رویه بیطرفی پیش 
گرید، چون تالش و مساعی اش در ممانعت از محله ایران به هرات مفید 
نیفتاد، امرای افغانی را علیه ایران حتریک كرد و افسران انگلیسی را 
به یاری افاغنه  ایران  با  با اسلحه و مهمات بسیار برای مقابله  همراه 
فرستاد و سراجنام نیز با تهدید نظامی سپاه ایران را از پشت حصارهای 

هرات وادار به عقب نشینی كرد.
این  اما  نربد،  نصیبی  هرات  به  دومنی محله خود  از  قاجار  ارتش 
عقب نشینی كه طعم گزنده شكست را دیگر بار به سیاستمداران قاجار 
چشاند، به منزله پایان كار نبود. سومنی و آخرین لشگركشی به هرات در 
زمان ناصرالدین شاه صورت گرفت و سپاه ایران در صفر 12٧3 هجری 
)نوامرب 1856( حصار بلند هرات را فرو رخیت و شهر راتصرف كرد. 
در همان روز كه سربازان قاجار پا به هرات گذاشتند، بریتانیا به ایران 
اعالم جنگ داد و سربازان انگلیس جزیره خارک را اشغال كردند. 
بوشهر و برازجان و خوشاب و حممره )خرمشهر (و اهواز طی یک رشته 

جنگ خوننی و نامتناسب سقوط كردند.
1.  سه سفرنامه )هرات.مرو.مشهد(،به اهتمام قدرت اله روشنی »زعفرانلو«، صص 6 و ٧.
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حبران نظامی، حبران سیاسی عظیمی برانگیخت كه دولت قاجار را 
به آستانه سقوط كشاند. ارتش فئودایل قاجار از نریوهای منظم انگلیسی 
قابل  غری  و  مرگبار  ضربات  می شدند،  تقویت  هندی  سربازان  با  كه 
حتملی دریافت كرد. سیمای واقعی این ارتش حمكوم به شكست را 
در یاداشت های یكی از فرماندهان ایرانی كه در جنگ های خوزستان 
برجسته و غم انگیزی می یابیم: »چه  با خطوط  بود،  انگلیس درگری  با 
سربازی! از حالت آنها منی توان آن چه دیده شده نوشت. اما چنان 
معلوم می شود كه ابدًا كسی توجهی به حالت آنها نكرده، نه از مواجب 
آنها  از  اگر كسی  از ملبوس و تفنگ چنان فهمیدم بی اغراق كه  نه  و 
می پرسید به مشا جریه مواجب چه دادند؟ منی دانستند جریه مواجب 
چه چیزی است، چرا كه نامی از آن كسی پیش آنها نربده.منحصر به 

سرباز نبود، بلكه سلطان و نایبی هم كه بود همنی حالت را داشتند.
نفر  شصت  پنجاه  از  زیاده  كه  چون  بودند.  بسته  نظام  صف  یک 
نبودند. تفنگ هایشان از ده تا، دوتا سرنیزه نداشت. چخماق نداشت، 
سنبه نداشت. بعضی از اصل تفنگ نداشتند. ملبوسشان هم از ملبوس 
نظام گذشته كه نداشتند، غرینظام هم نداشتند. بعضی یكتای پریاهن و 

بعضی پای برهنه، با وجود این كه ماه قوس بود.«1
مقاله  طی  در   ] ماركس.-ناشر.  كارل   [ علمی  فلسفه  بنیانگذار 
و  جامع  طرح  دیلی تربیون«  نیویورک   « روزنامه  در  افشاگرانه ای 
چشم انداز  و  می دهد  دست  به  انگلیس  و  ایران  جنگ  از  خمتصری 
انگلستان  پیكار می گشاید: »اعالن جنگ  به روی ریشه های  جدیدی 
یا در واقع شركت هندشرقی به ایران تكرار ضربات غدارانه دیپلماسی 
انگلیس در آسیاست كه بر اثر آن انگلستان مالكیت خود را بر این قاره 
برقرار ساخته است. به حمض این كه شركت هندشرقی چشم طمع به 
یک دولت مستقل و خمتار و یا به منطقه ای كه دارای منافع سیاسی و 

1.  چند تارخیچه، به اهتمام امحدكسروی، ص ٧.
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جتاری و یا صاحب منابع زر و زیور باشد، بدوزد ، قربانی به جتاوز به 
فالن یا به همان قرارداد خیایل و یا واقعی و یا ختطی از یک قول و 
قرار وهمی و یا توهنی غریقابل جربان متهم می شود و به دنبال آن اعالم 
بودن داستان  پلیدی و جاوید  ابدیت  بار دیگر  جنگ می شود و یک 

گرگ و میش، تاریخ مّلی انگلستان را با خون رنگنی می سازد.
»از سالیان دراز انگلستان در خلیج فارس موفقیتی برای خود دست 
و پا كرده، حتی جزیره خارک را صاحب شده بود. “ِسر جان ملكم” 
معروف كه چندبار سفری انگلستان در ایران بوده، پیوسته اهمیت این 
جزیره را یادآوری كرده، اذعان دارد كه با موقعیتی كه خارک در جوار 
جزیره  این  داراست،  الكاتیف  و  باربریاد  بصره،  ریک،  بندر  بوشهر، 
ملكم جزیره  ِسر جان  است.  پایگاهی شكوفان  به  تبدیل شدن  مستعد 

خارک را به مثابه مركز جتاری تركیه، عربستان و ایران می پنداشت.
»....طی خنستنی حماصره هرات به وسیله ایرانیان انگلستان به بهانه 
واهی دفاع از افغان ها _در حایل كه با خود آنها دمشن خونی بود_ 
خارک را به تصرف در آورد، ویل به واسطه نامناسب بودن اوضاع و 

دخالت روسیه جمبور شد كه طعمه را رها كند.
»لشگركشی ایران علیه هرات كه با موفقیت توام بود بار دیگر بهانه 
به دست انگلستان داد تا ایران را متهم به عهدشكنی كند و به عنوان 

خنستنی گام خصومت، خارک را به تصرف در آورد....«1
نریوهای انگلیس با فتوحات قاطع و سریع خود در ایران زمینه صلح 
خفت آور  پاریس را مهیا ساختند. بر بال های تاریک این صلح، آخرین 
میان رفت و  از  قاجار  و حیثیت سیاسی رژمی  نظامی  اعتبار  بازمانده 
زیر  جهانی،  حراج  میدان  در  فروش  قابل  كاالی  یک  مثابه  به  ایران 

پنجه های حریص استعمار افتاد.
این  با  آن  ماده  ششمنی  در  پاریس  صلح  عهد نامه  اصلی  خطوط 

1.  »روزنامه نیویورک دیلی تریبون، ٧ ژانویه 18٧5، مشاره 4904.
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عبارات منعكس است: »اعلیحضرت پادشاه ایران قبول می فرمایند كه 
از هر نوع ادعا به سلطنت، خاک و شهر هرات و ممالک افغانستان 
صرفنظر منوده و هیچ وقت از رؤسای هرات و ممالک افغانستان هیچ 

گونه عالمت از قبیل سكه و خطبه و خراج مطالبه ننمایند.
پس  این  از  كه  می شوند  متعهد  ایران  پادشاه  اعلیحضرت  نیز  »و 

ازهرگونه مداخله در امور داخلی افغانستان احرتاز كنند.
افغانستان را مستقل  »اعلیحضرت قول می دهند كه هرات و متام 

شناخته و هیچگاه درصدد اخالل استقالل این ایاالت  برنیایند.
اختالفی  افغانستان  و  هرات  و ممالک  ایران  بنی  كه  »در صورتی 
اهتمام  به  را  آن  كه اصالح  تعهد می كند  ایران  دولت  به ظهور رسد، 
دوستانه دولت انگلیس رجوع منوده و قوای جربیه بكار نربد، مگر آن 

كه اهتمام دوستانه مثمر مثری نشود.«
قیام  كرد،  شتابزده  ایران  با  آشتی  و  در صلح  را  انگلستان  چه  آن 
پردامنه هندیان علیه سلطه استعمار بود كه نریو های انگلیسی را با متام 

ظرفیت خود از نواحی مقدور شرق به هندوستان فراخواند.
ایران در این شرایط كه پایه های استعمار انگلیس در هند به گونه ای 
خطرناک می لرزید، می توانست با تكیه بر شناخت دقیق اوضاع نه تنها 
با  اما  كند.  پا  و  نیز دست  بلكه موفقیت هائی  ندهد،  از كف  امتیازی 
چشم های بسته و گوش های كر كدام ناخداست كه كشتی را به ساحل 

برساند؟!
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انبار  استعماری،  و جتاوزات  استبدادی  فئودالیسم، ستم  احنطاط 
آن  انفجارهای  كه خنستنی  آورد  فراهم  ایران  جامعه  بطن  در  باروتی 
به صورت امواج خمالفت های اجتماعی و شكل پذیری نارضائی های 

توده ای و قیام های شهری و روستائی شروع به تظاهر كرد.
اندیشمند  صدراعظم  امریكبری،  اصالحات  و  بابیان  ُپردامنه  قیام 
را حكایت  توفان  شدن  نزدیک  نوعی  به  یک  هر  )كه  ناصرالدین شاه 

می كردند(، با شكست روبرو شدند.
حاكمه  دستگاه  از  قسمتی  تشبث  واقع  در  كه  امریكبری  اصالحات 
وقتی  بود،  قاجارها  حكومت  لرزان  موقعیت  تثبیت  و  حتكیم  برای 
توسعه گرفت و از حدودی فراتر رفت، ارجتاع داخلی را كه پایگاه های 

نریومندی داشت در صفوفی طوالنی علیه او برانگیخت.
فرهنگی،  اجتماعی،  پرتو اصالحات  در  كه  ارجتاعی  این صفوف 
سیاسی، نظامی و اقتصادی امریكبری موقعیت مهاجم و چپاولگر خود را 
در خطر می دید از طرف امرپیالیسم كه در آن شرایط خمالف اجیاد یک 
حكومت مركزی مقتدر و سازمان های اداری و اجتماعی مستحكم و 

منظم بود محایت می شد.
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سطحی  جراحی  از  گسرتده اش  نسبتًا  ابعاد  وجود  با  امریكبری  كار 
كالبد فاسد و بیمار سیستم قاجار فراتر نرفت. او به حركت اصالحی 
و ترمیم خبشی كه با گام هائی آهسته از زمان »قائم مقام« آغازیده بود، 
آهنگی تند وسیمائی مصمم خبشید، اما نه در مناسبات ارضی، كه ركن 
تضادهای  نه  آورد،  پدید  دگرگونی  بود،  روز  آن  جامعه  تولید  اساسی 
شالوده ای را با تغیری و حتول در موقعیت ها وموضع گریی های طبقاتی 
از  اساسی  به طور  را  تولیدی جامعه  نریوهای  نه  و  داد  تبدیل  و  تغیری 

اختناق نظام سیاسی ای كه گلوی آن را می فشرد رهانید.
»امریكبری در جریان جدال میان سنت های كهنه و ضرورت های تازه 
طبقات حاكم قابل درک است. او اصالح طلبی از درون طبقه حاكم 
بود كه می خواست حكومت را براساس ضرورت های زمان نو كند، بی 

آنكه در مناسبات طبقات جامعه تغیری اساسی داده شود.«1
از  اما همنی تغیری و اصالح و دگرسازی های قشری برای بسیاری 
مهره های هیات حاكمه قابل هضم نبود. چننی بود كه بارخینت خون امری 
به اصالحات اجتماعی او پاسخ منفی دادند، همان گونه كه با كشنت 
پشت  بهبود  و  جتدد  به  حممد شاه  روشن نگر  صدراعظم  مقام«  »قائم 

كرده بودند.
اصالحات امریكبری همان طور كه با ظهور او آغاز نشده بود، با مرگ 
خسته تر  و  كندتر  باگام هائی  كوتاه  وقفه ای  از  پس  و  نگرفت  پایان  او 
به راه پیمائی كم مثر خویش در عرصه تاریک جامعه حبران زده ایران 

ادامه داد.
جنبش بابیان كه خود به حنوی آتش ضرورت اصالحات امریكبری را 
دامن زد، آخرین حركت انقالبی مهمی بود كه بسیاری از مشخصات 

قرون وسطائی جامعه ایران را در خود نهفته داشت.

فعالیت های  انتشارات اجنمن  تهران(،  ادبیات مشروطه )سخرنانی حممدباقر مومنی در دانشگاه   .1
فوق برنامه دانشكده فنی، صص  59 و 60.
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»این جنبش در مرز بنی جامعه سنتی فئودایل و احنطاط و جتزیه 
سریع آن قرار دارد و خود از عوامل این احنطاط و جتزیه سریع است. 
لذا، در كنار خصایص كهن و مسلط، در این جنبش، خصایص نوینی نیز 
بروز كند. خصایص كهن عبارت است از اوًال رنگ مذهبی جنبش كه 
به صورت یک احلاد و بدعت نوین علیه دین رمسی )شیعه اثناعشری( 
ثانیًا به ارث گرفنت برخی عقاید سنتی اجتماعی است،  بروز می كند. 
مانند مساوات طلبی، اندیشه حلول و تناسخ و در مواردی چند بازگشت 
به نوعی كمونیسم مزدكی در مورد مالكیت. اما خصایص نوین بعضی 
كسبه(  و  )بازرگانان  شهری  بورژوازی  سود  به  طلبانه  اصالح  نظریات 

است.«1
در جنبش بابیه متایالت طبقاتی بورژوای در حال رشد و خواست های 
دموكراتیک پیشه وران و دهقانان منعكس است. »....هنگامی كه باب 
دعوی خود را آشكار می ساخت در بسیاری از شهرهای ایران مانند 
و  فئودال  اشراف  و  حمل  حكام  علیه  یزد  و  زجنان  تربیز،  اصفهان، 
در  می داد.  روی  شهری  فقرای  شورش های  آنها  همدست  روحانیان 
روزنامه »وقایع اتفاقیه« حتی از شورش های افواج نظامی در تربیز و 
نقاط دیگر صحبت شده است. جامعه در تب و تاب غریبی بود. در 
این شرایط، انتظار دائمی مهدی آخر زمان كه از معتقدات مهم شیعه 
است، جامعۀ ستمدیده را روحًا برای قبول دعوی مهدویت از جانب 

كسی كه علیه ستمكار و ستم برخیزد، مستعد می ساخت.«2
باب در این فضای آماده به چننی دعوی ای برخاست و جنبش بابیه 
به سرعت شگفتی آوری بسیاری از نقاط كشور را در نوردید و توده های 

عظیمی از مردم را به گرد خویش در آورد.
»پرنس  به   1849 فوریه  مورخ  درنامه  وقت،  صدراعظم  امریكبری 
1.  برخی  بررسی ها در بارۀ  جهان بینی ها و جنبش های  اجتماعی  در ایران، جنبش  بابیان، احسان  طربی ، 

ص 515.-ناشر.
2.  همان ، ص 516. 
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دالگوركی«، سفری روسیه، تعداد بابیان را در سراسر كشور تا صد هزار 
نفر ختمنی زده است.

دامنه جنبش بابیه از گزارشی كه سفری روس برای وزیر متبوع خود 
نوشته است، آشكار است: »تهران از این مبدعنی خطرناک كه مقررات 
و قواننی موجود را تبعیت منی كنند و تقسیم اموال كسانی را كه بدیشان 
منی پیوندند توصیه می كنند، سرشار شده است.« حتی پس از تریباران 
باب ، در میدان شهر تربیز، جنبش بابیه فروكش نكرد وطغیان و مقاومت 

بابیان در قیام های مسلحانه چهره قهرآمیزی خبود گرفت.
اجتماع بابیان سراسر ایران در »بدشت« )شرق شاهرود( باتوسل به 
نریوی نظامی متفرق شد. از آن پس تا دو سال بابیان در قلعه طربسی، 
زجنان، یزد، تربیز و دیگر نقاط، با پی گریی، مسلحانه جنگیدند. وسعت 
این قیام ها به حدی بود كه دولت برای سركوب مدافعان بابی مسلک 
قیام زجنان  كردن   برای خاموش  نفر،  هزار  ده  از  بیش  قلعه طربسی 
قریب سی هزار نفر و برای فرونشاندن عصیان های یزد و تربیز بیش از 

ده هزار سرباز و چریک فرستاد.
با این سركوب ها و كشتارهای پیاپی، آتش از زبانه  كشیدن فرو افتاد 
و آن  گاه دست های شعبده گر از آستنی به در آمدند تا با تكیه بر سنن 

طغیان آمیز اجتماعی بابیه دین سازی كنند و چننی نیز كردند.
عناصر  متامی  از  كه  شد  حساب گرانه ای  دین پردازی  بابیه  مریاث 
مرتقی و مبارزه جو و آذین های صدر این جنبش عاری شد و به پوسته ای 

میان تهی و فریبا بدل گشت.
»گرچه در قرن نوزدهم پس از جنبش بابی ها، قیام توده ای بزرگی به 
وقوع نپیوست، با این حال نارضائی توده های مردم به صورت شعله ور 
شدن شورش های خود به خودی كه در نیمه دوم قرن نوزدهم در تهران و 

بسیاری از نقاط دیگر كشور اتفاق افتاد، جتلی می منود.«1
1.  انقالب مشروطه ایران، م.ی.ایوانف، ص 15.
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تبدیل ایران به كشوری نیمه مستعمره، در عنی حال كه از زمینه های 
و ورود  با رشد سرمایه داری در غرب  بود،  برخوردار  مساعد داخلی 
شدن  نیمه مستعمره   داشت.  مستقیم  بستگی  امرپیالیسم  مرحله  به  آن 
كشور در شرایطی كه جوانه های بورژوازی در بطن جامعه رو به رشد و 
شكوفائی بود، باعث استحكام پایه های فئودالیته و كندی و وقفه در كار 
رشد عناصر نوین بورژوازی شد. فئودالیسم ایران در وجود امرپیالیسم 
پایگاه های  تقویت  با  امرپیالیسم  و  یافت،  مهربانی  حامی  و  تكیه گاه 
فئودالیسم، سلطه سیاسی و اقتصادی خود را حتكیم و توسعه خبشید. 
احتادی  خارجی  امرپیالیست های  و  ایران  فئودال  حاكمه  هیات  بنی 

پدید آمد كه تثبیت كننده نظام حاكمیت فئودایل بود.
برای درک ماهیت رویدادها و حتوالت ایران از اواخر قرن نوزده، 
یعنی عصری كه امرپیالیسم از زیر پوست سرمایه داری سر بریون آورد، 
شناخت خصلت های امرپیالیسم و فلسفه وجودی آن ضروری است، 
چرا كه با ظهور این غول جهاخنوار جدید، مسری تاریخ جهان به طور 
تازه ای  كیفیت  و  كرد  تغیری  اخص  طور  به  ایران  تاریخ  پروسه  و  اعم 
قرن  آخرین  ثلث  طی  در  امرپیالیسم  به  سرمایه داری  از  گذار  یافت. 
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سرمایه داری  بود  ،الزم  امرپیالیسم  ظهور  برای  یافت.  حتقق  نوزدهم 
در  غربی  استعمارگران  كند.  طی  را  رشد  از  مشخصی  مراحل  غرب 
را  مناطق  این  ملل  دیگر،  سرزمنی های  بی رویه  غارت  با  قرن ها  طی 
به سوی غرب  به زیر مهمیز كشیدند و ثروت های عظیمی را سیل آسا 
سرازیر كردند. در این دوره كه مرحله خنستنی تراكم سرمایه بود، غرب 
به قیمت زوال و اضمحالل عوامل و انگیزه های رشد و توسعه شرق و 
دیگر نواحی مستعمره فربه شد. »مهمرتین نتیحه سیاست استعماری در 
دوره  تراكم اولیه سرمایه عبارت از این بود كه غارت، جتارت برده، 
نابودی  ملیت ها و قبایل، جنگ ها و كار اجباری سرف ها و بردگان 
بومی سبب تراكم شدید سرمایه در دست استعمارگران اروپائی گشت. 
نظام استعماری به رشد جتارت منجر شد و تضمینی برای اجیاد بازار 
جهت  كارخانه جدید گشت....در طی دوره تراكم اولیه سرمایه برخی 
از بزرگ ترین دولت های آسیائی نظری چنی، ایران وامرپاتوری عثمانی، 
گرچه رمسًا استقالل آنهاحمفوظ ماند، لیكن آماج غارت و بهره كشی 
استعمار گردیدند....در دهه 1850 انقالب صنعتی به طور عمده تكمیل 
شد....اینک مشكل بازار فروش مقادیر عظیمی كاالهای صنعتی و نیز 
بازار  بود. تشكیل  آنها پیش آمده  تولید  برای  تأمنی مواد خام  مشكل 
و  آهن_  نقل _راه  و  جهانی، رشد جتارت، ظهور شكل جدید محل 
مبارزه وقفه ناپذیر خلق های ستم دیده، گذار به اشكال جدید بهره كشی 
آسیا  آفریقا،  ممالک  می طلبید.  را  نیمه مستعمرات  و  مستعمرات  از 
خام  مواد  منابع  و  صنعتی  كاالهای  فروش  بازار  به  آمریكای التنی  و 
به شكل  مذكور  كشورهای  غارت خلق های  تبدیل شدند.  و خوراكی 
جدید »جتارت آزاد« در آمد. گرچه روش های یغماگری وحشیانه سابق 
كامًال از میان نرفت....ورود مقادیر زیادی كاال به كشورهای زیر سلطه، 
روابط »پویل-كاالئی« را در این سرزمنی ها احیا كرد. ارباب فئودال و 
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رؤسای قبایل شروع به استفاده بیش از پیش از بازار كردند. این امر 
سبب تشدید بهره كشی از دهقانان، فقری شدن و غالبًا خانه خرابی آنها 
و  استعماری  سیاست  خارجی،  سرمایه داران  مستقیم  فشار  گشت.زیر 
ارباب فئودال، قشرهای متوسط و رباخوران خودی، دهقانان جمبور 
به تولید مواد خام و خوراكی برای بازار سرمایه داری و فروش آنها به 
قیمت های بسیار نازل شدند. جزئی ترین نوسانات بازار سرمایه داری در 
شرایط زندگی دهقانان مستعمرات و ممالک وابسته اثر می گذاشت. 
به  استعمارگر  كشورهای  صنعتی  كاالهای  عظیم  مقادیر  شدن  سرازیر 
مستعمرات و نیمه مستعمره ها، احنطاط صنایع و كارخانه های حملی را 
كه قادر به رقابت با صنایع  كشورهای پیشرفته نبودند، در پی داشت. 
بدین گونه به فروش گذاشنت حمصوالت ساخت كشورهای استعماری از 
تكامل صنعتی ممالک آسیا، آفریقا و آمریكای التنی جلوگریی می كرد. 
و  دهقانان  می رفت.  زوال  به  رو  با صنایع،  همراه  نیز  جتارت حملی 
)به  بورژوازی  از  به جز خبشی  بورژوازی حملی  حتی  و   ، پیشه وران 
و  استعمارگران  میان  جتارت  در  كه  كمرپادور(  بورژوازی  اصطالح 
فقریتر می شد....تكامل  نیز  داشت،  واسطه  نقش  زیر سلطه  خلق های 
نریوهای مولد و روابط تولید در طی دوره سرمایه داری غری احنصاری، 

راه را برای گذار به امرپیالیسم هموار كرد.«1
نوینی  مرحله  ویل  است،  سرمایه داری  همان  چه  اگر  امرپیالیسم 
اقتصادی  مشخصه  خطوط  دارد.  معینی  ویژه گی های  كه  است  آن  از 
می توان  اصل  پنج  در  است،  آن  هویت  بازتاب  كه  را،  امرپیالیستی 

توضیح داد:
1. متركز تولید و سرمایه تا چنان پله ای از تكامل كه احنصارات را به 
وجود می آورد و احنصارات نقش تعینی كننده ای را در میدان اقتصادی 

بابائی، صص 318 و  پرویز  1.  زمینه  تكامل اجتماعی، مرتوپولسكی، زوبرتیسكی، كروف، ترمجه: 
320 و 324.
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قبضه می كنند؛
2.  سرمایه بانكی با صنعت جوش می خورد و بر اساس آن سرمایه 

مایل و الیگارشی مایل به وجود می آید؛
3.  صدور سرمایه در قیاس با صدور كاال  اهمیت  برجسته ای كسب 

می كند؛
4.  احتادیه های احنصاری جهانی به وجود می آید كه دنیا را میان 

خود تقسیم می كنند؛
به  بزرگ ترین ممالک سرمایه داری  بنی  اراضی جهان  تقسیم    .  5

پایان رسیده است.
امرپیالیسم عبارتست از مرحله احنصاری سرمایه داری. وقتی رقابت 
مؤسسات  از  زیادی  تعداد  بود،  مسلط  سرمایه داری  اقتصاد  در  آزاد 
به  بود  گوناگون  به سرمایه داران   متعلق  آنها  مالكیت  كه  سرمایه داری 
با  تولید كاالهای معینی می پرداختند و در شرایط كم و بیش مساوی 
و  تولید  متركز  اثر  بر  امرپیالیسم  مرحله  در  اما  می كردند.  رقابت  هم 
سرمایه، احنصارات به وجود می آیند كه منابع اصلی جامعه را در دست 
می گریند و از سلطه اقتصادی و سیاسی خویش برای تشدید استثمار، 
برای غنی تر شدن به حساب میلیون ها تولید كننده كوچک شهر و ده و 
استقرار كنرتل خویش بر بسیاری از تولیدكنندگان كوچک و متوسط و 

كسب سود احنصاری كه نرخ بسیار باالئی دارد، استفاده می كنند.
در دوران قبل از احنصار، سرمایه صنعتی مسلط بود، اما در دوران 
امرپیالیسم سلطه با سرمایه مایل است. صاحبان و گردانندگان این سرمایه 
مایل _قشر فوقانی بورژوازی احنصاری_ اهرم های قدرت را در همه 

عرصه های زندگی اقتصادی و سیاسی جامعه به دست می گریند.
قدرت این قشر  نریومند از مرز كشور خود آنها فراتر می رود و شبكه 
وسیعی از وابستگی ها پدید می آورد. در اجیاد این وابستگی ها صدور 



انقالب ناتمام 124

امرپیالیسم  دوران  در  دارد. صدور سرمایه  مهمی  بسیار  نقش  سرمایه 
اهمیت فراوانی كسب می كند. اگر در دوران پیش از احنصار، صدور 
كاال جای عمده را در مناسبات اقتصادی جهان می گرفت، در عصر 
صدور  با  بنی املللی  اقتصادی  مناسبات  در  عمده  جای  امرپیالیسم 

سرمایه است.
بازرگانی  یا  و  می شود  كمرت  كاال   صدور  كه  نیست  معنا  بدان  این 
دول  سلطه  كه  معناست  بدان  بلكه  می یابد،  توسعه  كمرت  خارجی 
به طور عمده از طریق صدور  بر اقتصاد كشورهای دیگر  امرپیالیستی 
سرمایه، كه وسعت فراوان یافته است برقرار می شود. دول امرپیالیستی 
از طریق صدور سرمایه می كوشند كه مواضع كلیدی اقتصاد كشوری را 
كه سرمایه را می پذیرد، به دست آورند و برای خود سودهای كالن و 
استثنائی تأمنی كنند. هر چه كشوری كه سرمایۀ امرپیالیستی را می پذیرد 
كمرت توسعه یافته باشد، چریگی سرمایه قوی تر و سود حاصله از آن بیشرت 

است.
در اواخر قرن نوزدهم تقسیم اراضی جهان میان دول امرپیالیستی 
پایان گرفت. اكثریت قاطع كشورهائی كه از نظر اقتصادی عقب افتاده 
بودند به مستعمرات و نیمه مستعمرات تبدیل شدند. ایران یكی از این 
در  زانو  به  پی گری غرب  تندبادهای  برابر  در  تدریج  به  كه  بود  كشورها 

آمد.
خنست بازار مناسب كاالهای غربی شد و آن  گاه در معرض چپاول 
سرمایه های امرپیالیستی قرار گرفت. سرمایه های خارجی به دو شكل 
بود  به دولت  مربوط  بیشرت  وام ها  ایران صادر می شد.  به  وام  و  مولد 
وام  ازای دریافت  در  و  اسفناكی داشت  و  آشفته  اقتصادی  كه وضع 
می كرد.  واگذار  بیگانگان  به  را  كشور  درآمد  مهم  منابع  و  امتیازات 
»سردسته بزرگ استعمارطلبان آن روز انگلیس و روس بودند كه قروض 
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زیر را به دفعات و با شرایط وحشتناكی به ایران حتمیل كردند:
»1.  500 هزار لریه انگلیسی در ازاء لغو احنصار تنباكو )سال 1309 

هجری - 1892میالدی(؛
»2.  28 میلیون منات روسی به مدت ٧0 سال و با فرع 5درصد كه 
مجع نزول آن در مدت مذكور 22 ملیون منات می شد )سال 131٧هجری 
- 1900میالدی( در ازای این وام عواید گمرگ كشور  _به غری از بنادر 

جنوب_ به بانک استقراضی روس واگذار شد؛
اروپا  به  مظفرالدین شاه  دوم  سفر  برای  منات  10میلیون    .3«

)1320هجری - 1902میالدی(؛
»4. 314هزار لریه از بانک شاهنشاهی كه انگلستان در ایران تأسیس 
كرده بود )1322 هجری - 1904 میالدی( این وام باید در ظرف 15سال 

مستهلک می شد؛
»5. 100هزار لریه انگلیسی )1323هجری – 1905میالدی(.

و  خزر  حبر  شیالت  درآمد  پنجم  و  چهارم  وام های  ازای  در 
و  جنوب  گمركات  عایدات  و  می ریزند  آن  در  كه  رودخانه هایی 

تلگراف خانه ایران به انگلیس واگذار شد.«1
الزام  و  پرداخت  استثمارگرانه در شرایط  كه مقاصد  وام های فوق 
و  وام ها  از  خبشی  تنها  بود،  آشكار  پرده پوشی  بی هیچ  آن  مصرف 

سرمایه هائی است كه به ایران صادر شد.
روسیه تزاری به موجب امتیاز شركت محل و نقل در خطه مشال 
ایران به ساختمان یک رشته راه شوسه و راه آهن دست زد. »این راه ها 
به مبادله مصنوعات روسیه و فروش كاالهای زاید این كشور به ایران 

كمک مؤثری كرد.«2
بازارهای  به  »راه های شوسه جدید، مصنوعات روسی را سیل آسا 
1.  اختناق ایران، مورگان شوسرت، ترمجه: ابواحلسن موسوی شوشرتی با مقدمه و حواشی فرامرز برزگر و 

امساعیل رائنی، صص 13و 14.
2.  منایندگان جملس شورای ملی در بیست و  یک  دوره  قانونگذاری ، ص 9.
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ایران سرازیر كرد و این مصنوعات كاالهائی را كه از آسیای صغری و 
خلیج فارس وارد می شدند، حتت الشعاع قرار می داد. گذشته از این 
شوسه هائی كه به دست روس ها ساخته می شد، برای مبادالت داخلی 

ایران نیز شریان حیاتی محل و نقل حمسوب می شد.«1
»جتارت روسیه تا حدی توسعه یافت كه 62 درصد از یک میلیارد 

ریال ارزش محل و نقل ایران را به خود اختصاص داد.«2
نقل،  و  امور محل  و  بیمه  تأسیس  امتیاز  مدتی  اندک  در  روس ها 
ساختمان یک رشته خط تلگرافی در مشال ایران )اسرتآباد-چگیشلر( 
كشتریانی در دریای خزر و تأسیس بانک استقراضی )تنزیل و قرضه( را 
به دست آوردند و چنگال های خود را بیش از پیش در گوشت و خون 

و رگ و پی ایران فرو كردند.
باب امتیازات یغماگرانه خارجی را در ایران انگلیسی ها گشودند. 
هندوستان،  ضداستعماری  قیام  كه  ]میالدی[    1859-185٧ سال  به 
را  انگلیسی  مهامجان  و  آمیخت  باروت  و  خون  با  را  آزادی  غریو 
سریع  ارتباط  اجیاد  ضرورت  به  بریتانیا  كرد،  عظیم  خماطره ای  درگری 
با هندوستان پی برد. با این درک ایران را ناگزیر ساختند كه معاهده 
وسیله  به  ایران  زمانی  اندک  در  كند.  امضاء  را  انگلیس  تلگرافی 
شبكه تلگراف انگلیس سیم پیچ شد و به خطوط تلگرافی هندوستان 
آوردن شبكه وسیع  پدید  از  انگلستان  مستعمره ضمیمه گشت. هدف 
تلگرافی در سراسر كشور، كه به خرج دولت ایران اجنام گرفت، این 
بود كه سلطه استعماری خود را بر هندوستان حتكیم خبشد و ایران را 
بیش از پیش به انگلیس وابسته كند. »در اواخر سال 1869  ]میالدی[ 
ایران به مناسبت ساختمان خطوط تلگرافی كه انگلستان از حلاظ منافع 
لریه  هزار   48 از  بیش  بود  آن  اجیاد  به  عالقمند  خویش  امرپیالیستی 

1.  انقالب مشروطیت ایران و ریشه های اجتماعی و اقتصادی آن، م.پاولویچ.
2.  تاریخ روابط سیاسی ایران با دنیا، ص 382.
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اسرتلینگ به بریتانیا مقروض شد كه بعدها در مدت 20 سال این وجه 
را تأدیه كرد. تلگراف خانه هائی كه انگلیس ها دایر كردند، از حقوق 
اتباع خارجی بهره مند بودند و به عنوان وسیله ای جهت حتكیم نفوذ 
سیاسی این كشور مورد استفاده قرار می گرفت. تلگراف خانه ها كم كم 
از حق حتصن )بست نشسنت( استفاده كرده و به شبكه وسیع جاسوسی 

انگلستان در ایران مبدل شدند.«1
]میالدی[   18٧2 به سال  ایران  دولت  انگلیس،  فشار مصرانه  زیر 
تبعه  رویرت«  »بارون  با  را  خود  قراردادهای  سبک سرانه ترین  از  یكی 
بریتانیا امضاء كرد. این معاهده ٧0 ساله كه به نام »رویرت« شهره شد 
چنان سخاومتندانه و دور از منطق و خرد بود كه لرد »جرج كرزن« نایب 
السلطنه هندوستان و بزرگ ترین جمری سیاست استعماری انگلیس در 
شرق آن را به مثابه واگذاری كامل و خارق العاده متام ذخایر صنعتی 

كشور به خارجی ها تعبری كرد.
و  آهن  راه های  ساختمان  احنصار  حق  رویرت،  معاهده  براساس 
بهره برداری از نفت و سایر منابع زیرزمینی و سنگ های گرانبها _به 
استثنای طال و نقره_ و بهره برداری از منابع جنگلی، احداث كانال 
و چاه ها و متامی امور مربوط به آبیاری به عامل بریتانیا حمول شد. 
»دولت ایران در مقابل دریافت 20هزار لریه اسرتلینگ حاضر شد كه 
اداره همه گمركات كشور را به مدت 20سال به رویرت واگذار كند و نیز 
متعهد گردید كه در آینده امتیاز تشكیل بانک ها و ساختمان راه های 
شوسه، خطوط تلگرافی و فابریک و كارخانه ها را در نوبت اول به او 
بدهد. دولت ایران موافقت كرد كه قطعات ارضی مورد نیاز رویرت را 
به طور رایگان در اختیار او بگذارد و نیز كارگران الزم  برای مؤسسات 
وی را تأمنی كند و منافع او را به میزان تعینی شده تضمنی مناید....

صاحب امتیاز از پرداخت هرگونه عوارض گمركی داخلی و خارجی 
1.  انقالب مشروطیت ایران، ایوانف، ص 6.
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سود  از  20درصد  تا   15 فقط  كه  گردید  متعهد  برابر  در  و  شد  معاف 
خالص مؤسسات مورد امتیاز را به دولت ایران برپدازد.«1

رهربی كج سلیقه ایران كه كبک آسا سر به زیر برف فرو برده بود، 
در ازای مبلغی ناچیز ثروت های طبیعی كشور را به انگلستان فروخت. 

»هست و نیست ایران در معامله سودا شده بود.«2
ترمز  یک  گونه  به  می توانست  قراردادی  چننی  عوارض  و  عواقب 
شدید برای توسعه اقتصادی كشور عمل كند، اما اگر دولت در خواب 
از  بودو موج اعرتاض  آورده  التهاب در  به  را  بیداری ملت  آثار  بود، 
درون قشرها و گروه های مرتقی مّلی حتی به صفوفی از زمامداران نیز 
سرایت كرد و این موج در طغیان و خروش خود آن قدر دامنه گرفت كه 
به صورت فشار نریومندی بر ناصرالدین شاه و هیئت حاكمه در آمد. آن 
چه این فشار و نارضائی مّلی را به نتیجه نهائی رساند، اعرتاض و خشم 
روسیه بود كه از این افق گشائی سرگیجه آور رقیب در ایران به تكاپو و 
شگفتی افتاده بود. سراجنام شاه قاجار ناگزیر به لغو معاهده رویرت شد، 
به  60سال  به مدت  را   ایران  بانک شاهنشاهی  به عنوان غرامت  اما 
رویرت واگذاشت. همراه با این قرارداد، حق احنصاری انتشار اسكناس 
رایج در سراسر كشور به بانک شاهنشاهی داده شد و در آمدهای كشور 
و عوارض گمركی به حساب این بانک واریز گردید و ضراخبانه نیز به 
آن حمول شد. بانک شاهنشاهی احنصار بهره برداری از مواد معدنی 
ایران را با حق فروش آن به دیگران به دست آورد و با توسعه شعبات 
در  و  گرفت  به دست  را  ایران  اقتصادی  نبض  كشور،  در گسرته  خود 

اندک زمان در زندگی سیاسی كشور نفوذ بسیار یافت.
دولتی  بانک  یک  وظایف  اجرای  پای  به  پا  شاهنشاهی  »بانک 
به اشخاص نیز قرضه می داد و ودیعه می پذیرفت. در مقابل متام این 

1. همان، ص ٧.
2.   گنج شایگان، حممد علی مجالزاده، ص  109.
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به  از سود خالص خودرا  فقط 6درصد  بود  بانک موظف  امتیازات، 
دولت ایران برپدازد. بانک شاهنشاهی در اسری ساخنت ایران مهم ترین 
سالح به مشار می رفت. انگلیسی ها بر اساس امتیازنامه رویرت در آخرین 
دهه قرن نوزدهم در جنوب ایران یک رشته راه های شوسه اجیاد كردند 
)تهران-قم-سلطان آباد-تهران-اصفهان و غریه( و در سال 1888 شركت 
انگلیسی »برادران لینج« توانست امتیاز كشتریانی در یگانه رود قابل 

كشتریانی ایران یعنی رود كارون را به دست آورد1.
»دیگر از امتیاز نامه هائی كه در سری اسارت ملت ایران و حتكیم 
پایگاه های سیاسی دولت های بیگانه داده شد، امتیاز استخراج نفت 
ایران به یكی از سرمایه داران اسرتالیائی موسوم به ویلیام دارسی بود )9 
صفر 1319هجری-1901 میالدی(. به موجب این امتیاز نامه دولت ایران 
بزرگ ترین منبع ثروت خود یعنی نفت را به مدت 60 سال به »دارسی« 
واگذار كرد و به وی اجازه تفتیش و استخراج و جتارت و محل و نقل 
حمصوالت نفتی خود را داد. »دارسی« نیز امتیاز خویش را به شركت 

»استخراجات اولیه« كه انگلیسی بود تفویض كرد2.
دولت انگلیس در واقع با گرفنت این امتیازنامه ضربه ای سخت به 
رقیب خود روسیه تزاری وارد آورد. دولت اخری  نیز در برابر هر یک 
از امتیازاتی كه انگلستان از ایران می گرفت، به طور متقابل می كوشید 
رو  این  از  بگرید.  ایران  از  اقتصادی  و  سیاسی  همانند  امتیازات  تا 
دولت  فعالیت های  برابر  در  منی توانستند  روسیه  دولت  سرمایه داران 
امرپاتوری انگلستان به منظور توسعه نفوذ خود در ایران آرام بنشینند و 

1.  انقالب مشروطیت ایران، ص 8.
2. ازمیلیون ها خروار نفتی كه شركت نفت انگلیسی استخراج می  كرد، حتی اهایل نواحی نفت خیز 
منی توانستند به قیمت مناسب ماحیتاج خویش را حتصیل منایند. كمپانی »استخراجات اولیه« با 600 
هزار لریه سرمایه تشكیل شد و قرار شد 20 هزار لریه از سهام و همان قدر نقد در ازای امتیاز به دولت 
ایران بدهد. چون قرار بود عملیات در داخل خاک خبتیاری صورت گرید، یک شركت امدادی با 400 
هزار لریه سرمایه به نام »شركت نفت خبتیاری« تأسیس گشت و مقرر شد در این حوزه صدی سه به 

خواننی خبتیاری داده شود )ایران اقتصادی، رحیم زاده صفوی، جلد دوم، ص 145(.
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با داشنت زمینه مساعدی كه به موجب عهدنامه تركمان چای به خصوص 
فرمانروائی  از  جلوگریی  خاطر  به  بودند،  كرده  كسب  ایران  دربار  در 
سرمایه های اقتصادی رقیب و تسلط و حتكیم نفوذ خود در ایران به 

گرفنت امتیازاتی جدید آغاز كردند.«1
امتیاز مهمی كه انگلیس در جهت احنصار توتون و تنباكوی ایران 
كه فضای  پرتوانی شد  انقالبی  به جهش جرقه  منجر  آورد،  به چنگ 
تریه استبداد را با امواج قدرمتندی شكست: »ناصرالدین شاه در سفر 
سوم خود به اروپا وعده امتیاز احنصار تنباكو، توتون و انفیه ایران را 
در داخل و خارج از كشور به یک شركت انگلیسی موسوم به »هیئت 
شاهنشاهی دخانیات در ایران« داد. در سال 1308 هجری این قرارداد 
متعهد  امتیاز  این  ازای  در  انگلیسی  شركت  رسید.  امضاء  به  50ساله 
شد سالیانه 15هزار لریه به اضافه یک ربع از منافع خالص خود را به 
دولت ایران برپدازد و دولت بر عهده گرفت كه در ظرف 50 سال بر 
رسوم گمركی تنباكو كه وجود داشت نیفزاید.سرمایه شركت 650 هزار 
لریه و منافع خالص آن به یک كرور ]500هزار[ لریه ختمنی زده می شد. 
شركت با جدیت به كار پرداخت و عمال خود را به والیات فرستاد، 
با  معامله  این  مقایسه  در  مطلعنی  خمصوصًا  و  بود  ناراضی  ملت  اما 
احنصار عثمانی به مضراتش متوجه می شدند، زیرا با آن كه حمصول 
عثمانی از هر حیث كم تر از ایران بود، اوًال سایل ٧00 هزار لریه عثمانی 
با مخس منافع عاید دولت می گشت، ثانیًا مدت احنصار فقط 30سال 
و توتونی هم كه به خارج می رفت، از قید احنصار آزاد بود. در همان 
حال ملت در عملیات شركت نیز رنگ سیاست تشخیص می داد. بنا به 
دالیل فوق در ماه مجادی االول 1309 علما و مردم بر ضد این قرارداد 
شوریدند و مرحوم حاج مریزا حسن شریازی كه اعلم علمای عصر و به 
مسائل سیاسی آشنا بود، حكم حترمی تنباكو را صادر فرمود و روحانیون 

1.  منایندگان جملس شورای ملی در بیست و یک دوره قانونگذاری، ص 24.
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را  امتیاز  ناچار  شاه  مجادی الثانی  در  تا  كردند  متابعت  و  مساعدت 
انگلیسی  رژی  كمپانی  به  خسارت  بابت  لریه  هزار  پانصد  و  كرد  لغو 
پرداخت. این مبلغ از بانک شاهنشاهی با تنزیل صدی  شش استقراض 

شد....واقعه تنباكو دربیداری ملت خیلی تاثری كرد.«1
جنبش تنباكو اولنی برخورد گسرتده و خشن نریوهای مّلی به رهربی 
بورژوازی مّلی با حكومت استبدادی و امرپیالیسم در مقیاس مملكتی 
مبارزه شكستی  این  بود. پریوزی نریوهای مّلی در  انقالب  آستانه  در 
برای استعمارگران انگلیسی بود و ارجتاع داخلی كه سیمای قهرآمیز و 
مصمم خلق را دید، برای حفظ موقعیت خود متایل بیشرتی به روسیه 
تزاری نشان داد. از آن پس نفوذ و سلطه روسیه در ایران آهنگ سریع تر 

و روز افزونی یافت.
با تشكیل  ایران  حضور فعال روسیه در شئون سیاسی و اجتماعی 
»بریگاد قزاق« عملی شد. با این حضور بالواسطه، مقاصد اقتصادی و 

استثمارگرانه تزارها از یک پشتوانه و تضمنی مطمئن برخوردار شد.
كه  بود  امرپیالیستی  ارتش  از  فوج  یک  درواقع  قزاق«  »بریگاد 
كه  از آجنا  و  قرار داشت  تزاریسم  در دست  توانائی  اهرم  به صورت 
حمكم ترین پایگاه استبداد و ارجتاع داخلی بود، در پویه انقالب ایران 

به صورت مانع و سد استوار ضد انقالب جتلی می كرد.
تشكیل بریگاد قزاق به سال 1890 بر می گردد. ناصر الدین شاه در سفر 
دوم به اروپا )به سال 18٧8 میالدی( ضمن عبور از والیت ایروان همه 
جا با استقبال و مشایعت دسته های قزاق روبرو شد. این سربازان پس 
ازپایان جنگ با تركیه درنقاط خمتلف ایروان متمركز شده بودند. وضع 
نظر شاه  آنها  اسلحه منظم  و  زیبا  لباس های  قزاق،  ظاهری دسته های 
را به خود جلب كرد. قبل از این جریان شاه برای اصالح وضع ارتش 
به این مناسبت تهران  با دولت اتریش وارد مذاكره شده بود و  ایران 

1.  ایران اقتصادی، جلد دوم، صص 151 و 152.
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انتظار ورود یک هیئت اتریشی را می كشید. قرار بود هیات اتریشی، به 
غری از سواره نظام، به صفوف دیگر ارتش اسلحه دهد و آنها را جتدید 

سازمان كند. هنوز تصمیم قطعی درباره سواره نظام گرفته نشده بود.
اجیاد  درصدد  ایران  در  خود  نفوذ  افزایش  برای  انگلیس  دولت 
به  توجه  با  و  آمده  بر  انگلیسی_  افسران  نظر  _زیر  ایرانی  سواره نظام  
این  در  بود.  داده  شاه  به  پیشنهاداتی  باره  این  در  موضوع،  اهمیت 
پیشنهادات شرح مبسوطی درباره تشكیل دسته های سواره نظام هندی 
انگلیسی ها  بود.  شده  داده  آن ها  اكتسابی  موفقیت های  و  بنگایل  و 
حتی حاضر شده بودند در اجرای نیت خود مبلغی پول به عنوان كمک 
نیز برپدازند. ناصرالدین شاه از این پیشنهادات منی توانست چشم پوشی 
كند، اما روسیه تزاری به هر وسیله ای بود جلو حیله گری انگلیسی ها را 

گرفت.
در سال 18٧9 حكومت روسیه فرمانی به امضای شاه رسانید كه بنا 
این  نظامی  فرماندهان معلمان  تأسیس شد.  ایران  قزاق  بریگاد  آن  بر 
بریگاد از پطرزبورگ اعزام می شدند....درسال 1880 بریگاد كه مركب 
از دو هنگ بود تشكیل شد و دولت روسیه یک باطری توخپانه به آن 

اهداء كرد.
تأمنی شد. گمركات  ایران  از عواید گمركات مشال  بریگاد  بودجه 
از  انگلیسی ها  بود.  و روس  انگلیس  كنرتل  پیش حتت  از بسی  ایران 
كه  وامی  تضمنی  برای  را  ایران  جنوب  گمركات  آمد  در   1902 سال 
در آمد  نیز  روس ها  داشتند.  دست  در  بودند  پرداخته  ایران  دولت  به 
گمركات مشال ایران را كه شامل مرزهای انزیل، آستارا، مشهد، سرو و 
نیز مرزهای قفقاز و تركستان می شد، در مقابل دو فقره وام 2میلیون و 
500 هزار مناتی خود )1901-1900( قبضه كرده بودند. استقراض خنستنی 
وسیله  به  و  فرانک(  میلیون   60( منات  هزار   500 و  22میلیون  مبلغ  به 



133 عصر امتیازات

بانک استقراضی كه در ایران دایر شده بود پرداخت شد. این وام به 
مدت 15سال و با ربح صدی پنج اخذ گردید. استقراض دوم به مبلغ 
ایران )1901( داده شده  با تضمنی درآمد گمركات  ده  میلیون منات و 
از  تا سال 1912  ایران موقع استقراض دوم متعهد شد كه  بود. دولت 
هیچ دولت خارجی دیگر تقاضای وام نكند. در اواخر سال 1902 با 
وام كوتاه مدتی كه ایران از بانک استقراضی گرفت بار قرض خود را 
سنگنی تر كرد. درآمد گمركات مشال ایران صرف تأدیه وام دریافتی از 
روسیه و نگهداری بریگاد قزاق می شد. به این ترتیب حقوق و جریه 

افسران و سربازان بریگاد در دست دولت روسیه بود.
فرمانده حقوق  این  و  می شد  اعزام  پطرزبورگ  از  بریگاد  فرمانده 
خود را از بانک  استقراضی و تعلیمات الزم را از سفارت روسیه تزاری 
حكومت  مستقیم  عامل  فرمانده  این  كلمه،  یک  در  می كرد.  دریافت 

پطرز بورگ بود1.
بریگاد قزاق حكم سرنیزه تزار را داشت كه به محایت از سنگرهای 
ارجتاع ایران سینه انقالب را نشانه گرفته بود. هرگاه موج سرخ انقالب 
به طغیان در می آمد، این سرنیزه اهرمینی دیواری از خون و مرگ در 
برابر آن می كشید. بریگاد قزاق با مبباران خانه ملت و سركوب جنبش 
آزادی خواهی و آزار و شكنجه و قتل عام مبارزان و انقالبیون، جای 
نهاده  بر جای  ایران  تاریخ  از خود در عرصه  پای خون آلود و شومی 

است.

1.  انقالب مشروطیت ایران، م.پاولویچ و تریاس ایرانسكی.
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تا خنستنی سالیان قرن بیستم شكل سنتی نظام اقتصادی ایران كه 
مبتنی بر بهره برداری از زمنی بود تقریبًا دست خنورده ماند. ایران یک 
گنج  شایگان  كتاب  مؤلف  قول  به  كه  بود  مانده  عقب  فالحتی  كشور 
و  روستا می زیستند  در  آن  میلیونی   10 تا   9 از مجعیت  نیمی  از  بیشرت 
یک چهارم سكنه آن را ایالت چادرنشنی تشكیل می دادند كه به طور 
عمده به دامرپوری اشتغال داشتند. خبشی از ساكنان شهرهای كوچک 
نیز از راه كشاورزی گذران می كردند. به این ترتیب بیشرت از سه چهارم  

مجعیت كشور در مناسبات ارضی و دامرپوری قرار می گرفتند.
استوار  فئودایل  مناسبات  بر  كشور  تولید  كه شكل عمده  در حایل 
بود در برخی از نواحی یعنی كرمان و بلوچستان و فارس هنوز بقایای 

بردگی وجود داشت كه رو به مریندگی بود.
اسناد  در  را  روز  آن  طبقات  و  نریوها  موقعیت  و  اجتماعی  چهره 
در  كه  مشروطه_  قهرمانان  و  سرداران  از  _ یكی  عمو اوغلی«   »حیدر 
خنستنی سال های انقالب مشروطیت تنظیم شده بود به روشنی می یابیم. 
این اسناد با وجود آن كه پس از شعله وری حریق های انقالب تدوین 
شده اند، خطوط اصلی جامعه ایران را در نیمه دوم قرن نوزدهم تصویر 
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می كند، چرا كه این جامعه راكد در سراسر قرن نوزده و سالیان خنستنی 
قرن بیستم حتول و تغیریی عمقی و چشمگری خبود ندید:

یعنی  زمحت كش  دهقان  همان  اساسی  تولیدكننده  طبقه  یگانه 
قوای  كه  ملک دارها(  آقاها،  )خان ها،  فئودال  مالكنی  است.  رعیت 
به  وابستگی  حال  در  واقع  در  را  دهقان  است،  آنان  پشتیبان  دولتی 
بر  بلكه  آنان،  منقوله  اموال  و  زمنی  بر  تنها  نه  و  می دارند  نگه  زمنی 
همان  اساسًا  ایران  دولتی  دوایر  متصدیان  دارند.  تسلط  نیز  جانشان 
منایندگان قدمیی اشرافیت فئودال اند. چون وظایف و مقامات دولتی 
فروش  و  خرید  مانده اند،  باقی  هم  حال  تا  كه  متداوله  عادات  به  بنا 
می شوند، لذا خریدار مقام یا وظیفه به مردمی كه حتت اداره او باید 
باشند به مثابه باجگزار نگاه می كند و متام همش مصروف این است 
كه  حد اعالی عواید را از مردم به دست آرد. ضمنا متامی سنگینی 
نتیجه  بار دوش دهقان است كه در  مالیات های بی ترتیب و وحشیانه 

ورشكستش می كنند و از زمنی متواری اش می سازند.
ایالت كوچنده كه تقریبًا زندگی ابتدائی دارند گاه وسایل معیشت و 
ادامه حیات خود را از راه یغما و چپاول منظم اهایل اسكان یافته به 
دست می آورند.این ها برای دهقان باج تعینی می كنند و او را جمبور به 
پرداخت مالیات نقدی و جنسی می سازند. با وجود زیان های بزرگی كه 
ایالت از راه تاخت و تاز به دهقانان آرامش طلب وارد می كنند، دولت 
كم ترین اقدامی برای جلوگریی از آنها به عمل منی آورد. اوًال قدرتی 
ندارد كه برای مقابله با آنان بفرستد، ثانیًا جمبور به حفظ پشتیبانی آن ها 
در صورت بروز خطرات داخلی یا خارجی است....گروه های كارگران 
صنعتی كه هنگام كوشش برای اجیاد صنایع حملی آغاز پیدایش نهادند، 
باكو(  به  عمده  طور  )به  خارجه  به  قسمتی  كارخانه ها،  تعطیل  از  پس 
مهاجرت كردند و قسمتی هم در شهرهای بزرگ سكونت گزیدند و به 
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قشر ملنپ  پرولتاریا مبدل شدند.
سرمایه داری اروپا از همان آغاز رخنه به ایران تقریبًا متامی صنایع  
پیشه وری را  كه وقتی رونقی داشت حمو كرد و صدها هزار پیشه ور را 

در جرگه ملپنی  پرولتاریا انداخت.
ملنپ پرولتاریا كه از كارگران و پیشه وران و صنعتگران سابق تشكیل 
می شوند،  عالوه  آنها  به  دائمًا  بی زمنی  و  ورشكسته  دهقانان  و  یافته 

قسمت مهم اهایل شهرهای ایران را به وجود می آورند.
این طبقه نظر به شرایط غری قابل حتملی كه برای ادامه حیات خود 
فاقد  و  متشكل  غری  كامًال  ویل  انقالبی،  بسیار  است  طبقه ای  دارد، 

گاهی طبقاتی. آ
سرمایه جتاری حملی كه برای ادامه حیات خود به طور متمادی و 
پایدار مبارزه كرده است، سراجنام در نتیجه آن كه اعتبارات مایل به 
احنصار بانک های خارجی در آمد، سركوب گشته و اكنون طبقه جّتار 
ایرانی در سرحد ورشكستگی كامل است. وضع طبقه جّتار به ویژه در 
مشال ایران كه نظر به انقطاع داد و ستد با روسیه، دهقانان جائی برای 
فروش حمصوالت خود ندارند، سخت تر شده است، جّتار از یک طرف 
جنس از جائی وارد منی كنند، از طرف دیگر چون دهقانان دچار فقر 
كت شده اند، لذا اموال جّتار خریداری ندارد. این وضع سخت و  و فال
سنگنی جّتار كوچک و متوسط بورژوازی ایران تا حدی روحیه انقالبی 

در آنان اجیاد می كند.
نقش  كشور  زندگی  در  و  زیادند  فوق العاده  ایران  در  روحانیون 
و  كار  مردم،  فرهنگ  قضائی،  قدرت  كه  زیرا  می كنند،  بازی  بزرگی 
بارز  طور  به  روحانیون  است.  آنها  دست  در  همه  اجتماعی،  تأمنی 
اصطالح  _به  آن  فوقانی  قشر  شوند.  می  تقسیم  خمتلف  طبقه  دو  به 
جمتهدها_ زمنی های وسیعی به دست آورده، به مالكنی مبدل شده اند 
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تا  روحانیون  این قسمت  می كنند.  و مضمحل  استثمار  را  دهقانان  كه 
حد  اعلی مرجتعند و كامًال طرفدار دولت. قسمت دیگر روحانیون كه 
ک وقفی عوایدی ندارند و از  بیشرت شهری هستند از زمنی و از امال
حلاظ منافع اقتصادی خود كامًال به خرده بورژوازی وابسته اند. بعضی 

از این ها طرفدار اصالحات دموكراتیک هستند.
راتشكیل می دهند.  ایران طبقه حاكمه  بزرگ در  ک  صاحبان امال
و هر یک از آنها ده ها و صدها ده و زمنی دارند، كه آن ها را به وسیله 
دهقانان آباد می كنند. البته مطمئن نیستند كه اگر رژمی نوی روی كار آید 
می توانند موقعیت سیاسی و وضع اقتصادی خود را كماكان حفظ كنند 
و از این روست كه تا می توانند از موضع ارجتاعی دولت و از سلطه 
پایان  با  كه  می دانند  مالكنی  می كنند.  طرفداری  خارجی  امرپیالیست  
تسلط خارجی ها، تسلط آنان نیز از بنی خواهد رفت، از این رو با دو 
دست به انگلیس متوسلند و با نهایت كوشش در حفظ نفوذ خود سعی 
می كنند. هرگونه نهضت انقالبی، ولو نهضت صرفًا مّلی علیه انگلستان، 

با خمالفت مالكنی و مقاومت مسلحانه آنان مصادف می شود.
از آن چه در باال ذكر شد آشكار می شود كه ایران كنونی از حلاظ 
اقتصادی نه فقط رشد منی كند، بلكه به سری قهقرائی می رود و همنی 
تنزل دائمی شرایط اقتصادی زندگی اكثریت اهایل، زمینه مساعد برای 

انقالب اجیاد می مناید.
در مقابل طبقه ضد انقالبی مالكنی بزرگ، طبقات زیرین قراردارند 

كه بالقوه انقالبی اند:
كارگران  ورشكسته،  پیشه ور  و  صنعتگر  هزاران  همه  از  قبل   .1
كارخانه های بسته  شده و دهقانان بی زمنی كه در جست و جوی  كار به 
شهرها روی آورده اند، كه جمموعًا بی چیزان شهر  _نوع ملنپ پرولتاریا_ 

را تشكیل می دهند؛
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بر زمنی  از حق مالكیت  تنها  نه  میلیونی كه  2. دهقان رعیت چند 
آباد كرده  خود و بر باغ و احشام خود حمرومند، بلكه حق شخصیت 
نیز ندارند، بی رمحانه از طرف مالكنی و خان ها و جمتهدها استثمار 
می نالند  دولت  مالیات  و  مالكانه  بهره  سنگنی  بار  زیر  می شوند، 
وهیچ گونه امیدی ندارند كه در صورت ادامه وضع حاضر، حال فقر و 

كت خود را بهبود خبشند؛ فال
3. طبقه چند میلیونی كسبه كوچک و متوسط كه در سرحد فقر كامل 
بقای رژمی فعلی و رقابت  قرار دارند و درک می كنند كه در صورت 
روز افزون سرمایه انگلیسی، طبقه جتار و كسبه ایران حمكوم به زوال 

قطعی اند؛
4. متامی طبقات نام برده در باال  15 سال است كه در حال جوش و 
خروش انقالبی اند و احنطاط زندگی آنان موجب افزایش انرژی انقالبی 
ضمنا  می سازد.  ناگزیر  را  انقالبی  انفجار  كه  حنوی  به  است،  آن ها 
روشن است كه مرحله اول نهضت انقالبی باید رنگ رهائی خبش مّلی 
داشته باشد....انقالب ایران فقط در شكل نهضت آزادی خبش مّلی كه 
هدفش رهاندن خلق از اسارت خارجی و تثبیت استقالل  كامل سیاسی 

و اقتصادی باشد می تواند به وجود آید و پریوزمندانه تكامل یابد1.
طراحی دقیق جامعه ایران در آستانه انقالب مشروطه بدون آشنائی 
با شرایط زیر بنائی جامعه یعنی شكل های اصلی مالكیت زمنی مقدور 
پدیده های  و  كیفیت ها  و  هوا  و  حال  از  تصویرگری  هرگونه  نیست. 
روبنائی و حركت های اجتماعی تنها در منت و جاذبه شرایط زیربنائی 

قابل تفسری است.
جنبه هائی از مالكیت ارضی در روند تاریخ قرن نوزده و آغاز قرن 
بركنار  آن  تأثری  از  اجتماعی  شرایط  كه  پذیرفت  تبدیلی  و  تغیری  بیست 
مناند . اشكال اصلی مالكیت تا پیش از انقالب مشروطه در رده بندی 

1.  حیدرخان عمواوغلی، امساعیل رائنی، ص 3٧2
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زیر قابل توضیح است:
ک خالصه )دولتی( كه وسعت بسیار داشت؛ 1. امال

2. زمنی های متعلق به فئودال ها ، خان ها، سران عشایر و نیز آن 
دسته از زمنی هائی كه از طرف شاه قاجار واگذار می شد و به »تیول« 

موسوم بود؛
و  مساجد  متربكه،  بقاع  روحانی،  مراكز  به  كه  موقوفه  اراضی   .3
مراجع روحانی تعلق داشت. این زمنی ها از پرداخت هرگونه عوارض 

مالیاتی معاف بودند؛
4. زمنی های اربابی كه حتت مالكیت خصوصی اداره می شد؛

5. زمنی های خرده مالكی كه چندان قابل مالحظه نبود.
تبذیر دربار و خمارج دستگاه  اواخر دوره قاجاریه اسراف و  »در 
اداری مملكت و نگاه داری قشون احتیاج به پول بیشرتی پیدا كرده بود 
و هر روز بر شدت این احتیاج افزوده می شد....زمنی های خالصه در 
حایل كه قسمت معتنابهی از اراضی مملكت را تشكیل می داد، غالبًا 
رو به ویرانی نهاده بود و عواید آن ها بر درآمد مالیاتی كشور منی افزود. 
بدین خاطر و به سبب احتیاج دائمی دربار به پول، میل غالب در این 
دوره بر آن بود كه زمنی های خالصه از طریق فروش )ودر بعضی موارد 
از راه غصب( مبدل به امالك شخصی شود.«1 »ملتون« استاد ادبیات 
ارضی  مناسبات  درباره  او  پی گری  كه حتقیقات  لندن  دانشگاه  فارسی 
ایران با وجود كاستی هایش در خور ارج است، نقطه تغیری سیاست قاجار 
ک خالصه در یک گزارش مستند در آخرین دهه قرن  را در مور امال
گذشته كه مربوط به »خوار2« و بلوک تهران است می جوید: »بسیاری 
هم  روی  اما  نهاد.  ویرانی  به  رو  خالصه  و  اربابی  از  اعم  دهات  از 
رفته وضع زمنی های اربابی در همه جا بهرت از وضع زمنی های خالصه 

1.  مالک و زارع در ایران، صص 286 و 28٧.
2.  خبشی درجنوب شرقی تهران، بر سر راه خراسان. كرسی آن ایوان كی است )فرهنگ معنی(.
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و  تیول  به  آنها  تبدیل  و  خالصه  اراضی  واگذاری  اثر  بر  بدین سان 
فروش خبشی از آنها در آستانه قرن جاری حدود خالصه ها به شدت 
كاهش یافت. ]كاهش.-ناشر.[ خالصه ها از یک سو با آهنگ افزایش 
»تیول«ها همراهی داشت و از سوی دیگر مقارن با توسعه روز افزون 
ک  زمنی های اربابی بود. »تیول داران بیشرت می كوشند تا تیول ها را به امال
شخصی و قابل نقل و انتقال مبدل سازند و پس از آن كه این منظور به 

تدریج جامه عمل پوشید، قشر جدیدی از مالكان پدید آمد.«2
رشد مالكیت اربابی انعكاس مستقیم شرایط ناساز اقتصادی ایران 
بسط  برای  مستعد  فضای  و  ضروری  امكانات  نبودن  كه  چرا  بود، 
در مسری خرید  را  اضافی  و سرمایه های  نقدینه ها  و صنایع،  بازرگانی 

زمنی های كشاورزی انداخت.
صحنه  در  را  اربابان  ورود  تأثری  ایران  تاریخ  كتاب  در  »ایوانف« 
كشاورزی ایران این طور تشریح می كند: »در زمنی های اربابی كشت و 
زرع به حنو حمدود صورت می گرفت. حمصویل بیشرت كاشته می شد كه 
در بازارهای خارجی زمینه فروش داشت. بر اثر این وضع قسمت اعظم 
سرمایه داری بزرگ و متوسط و جتاری روحانیون و  كارمندان، منافع 
خود را با مالكیت فئودایل منطبق كردند. برخی از زمنی داران بزرگ نیز 
در جرگه فئودال های آریستوكرات )اشراف( تولیدات كشاورزی خویش 
اقتصاد  ضمیمه شدن  كردند.«  هماهنگ  خارجی  بازارهای  نیاز  با  را 
دهقانی  خلق های  استثمار  سرمایه،  جهانی  بازار   به  ایران  كشاورزی 
فشار  زیر  ایرانی  دهقان  نوزده  قرن  سالیان  آخرین  در  كرد.  تشدید  را 
شدیدترین بهره كشی انسانی و انواع مالیات های جوراجور و روز افزون 
به خاک سیاه نشست. »صدور حمصول پنبه و كتان و توتون و برجن و 

1.  آرشیو كتاخبانه وزارت دارائی، مشاره ٧26 ص 163.
2.  منایندگان جملس شورای ملی در بیست و یک دوره قانون گذاری، زهراشجیعی، ص16.
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ک را  میوه و ابریشم ایران به اروپا، به ویژه به بازار روسیه، بهای امال
ترقی داد. تنها جتارت ایران با روسیه سالیانه به 20 تا 25 میلیون فرانک 
می رسید. صّراف ها و جّتار كه مالكان نوظهور ایران بودند، با اصول 
جدید استثمار شروع به بهره برداری از زمنی كردند، اینان مالیات های 
تازه ای به دهقان حتمیل كردند و شرایط شاق تری برای كار در برابر او 

نهادند.«1
دهقانان بر حسب آئنی فئودایل از داشنت زمنی حمروم بودند. حاصل 
كشت بنی آن ها و مالک بر اساس اصول پنجگانه ای كه مریاث قرون 
وسطی بود تقسیم می شد. اگر دهقان از 5 عامل اصلی كار یعنی زمنی، 
آب، بذر، دام و نریوی انسانی تنها مالكیت یكی از آن ها را داشت 
فقط یک چهارم حمصول به او می رسید و اگر احیانًا دام نیز از آن خود 

او بود، بیشرت از دو سوم حمصول نصیب او منی شد.
عالوه بر این دهقانان متعهد بودند كه به جز سهم ارباب و مالیات های 
دولت، به عنوان سیورسات مرغ، ختم مرغ، روغن، بّره، شری و ماست و 
كره و دیگر حمصوالتی را كه به طور جنبی و برای گذران زندگی قانع 
و بی رنگ خود تولید می كردند، به مالكان و خان ها و سران ایالت و 

عشایر پیشكش كنند.
انواع  معرض  در  و  ستم  و  حتمیل  و  فشار  زیر  سو  هر  از  دهقان 
غارت ها بود. عالوه بر حمصول، برای اغنام و احشام خویش نیز مالیات 
می پرداخت و به عنوان مالیات سرانه یا »مالیات در« آخرین بازمانده 

رجن و كار سالیانه اش را در اختیار چپاولگران می گذاشت.
تازه این پایان كار نبود. »اگر به مشاره افراد قشون افزوده می شد، 
دهات  از  قشون  اگر  بسازد،  كاخی  یا  قناتی  می خواست  شاه  اگر 
می گذشت، اگر هیأتی از فرستادگان به ایران وارد می شدند، اگر یكی 
از افراد خاندان سلطنتی ازدواج می كرد، خالصه، هر اتفاق غری معمول 

1.  انقالب مشروطیت ایران و ریشه های اجتماعی و اقتصادی آن، م.پاولویچ، ترمجه: باقرهوشیار.
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كه روی می داد، از مردم باج می گرفتند. گاهی از سراسر كشور و گاهی 
از والیات معنی. مقدار باج را بر حسب كیفیت و كمّیت موضوع و با 

توجه به مقتضیات حملی معلوم می كردند.«1
به  »صادر  می كند:  مطرح  دیگری  به حنو  را  تراژدی  این  »موریه« 
این نوع  از  به دخلواه معنی گردد و رعیت  مالیاتی اطالق می شود كه 
و  از مردم است  ناله دارد. صادر وسیله هرگونه اخاذی  و  آه  مالیات 
وضع دهقانان را بی نهایت متزلزل می كند. این باج را در موارد معنی 
عبور  دهات  از  بزرگان خبواهد  از  یكی  كه  هنگامی  مانند  می گریند، 
كند، یا به منظور تأمنی خمارج حملی یا در موارد دیگری كه دائمًا پیش 
نفسی  راحتی  به  بتواند  كه  نیست  مطمئن  هرگز  رعیت  چنانكه  می آید 
برآورد. صادر را به همان ترتیب )ترتیب مالیات مستمر( بر حسب عده 

گاوهای زارع می گریند.«2
تقدیر  و  شكنجه آمیز  تصویر  حاوی  كه  را  حرف  آخرین  »موریه« 
ناهنجار روستازاده ایران در آخرین سالیان پیش از انقالب است، در 
این كلمات ناهنجار گنجانده است: »دهقان از بیداد و ستم می نالد، 
اما سعی او در اجتناب از آن بیهوده است. هر دلیلی كه بر فقر خود 
بیاورد، اگر هیچ جوابی نداشته باشد، الاقل با چوب و فلک حقش را 

كف دستش می گذارند.«
واقعیت توان سوز زندگی در روستاهای پیش از مشروطیت هنگامی 
متامی ابعاد خود را نشان می دهد، كه در نظر آورمی زیر رگبار ظلم و 
غارت و در فقدان نسبتًا كامل بهداشت و درمان و آموزش و فرهنگ، 
فنون بدوی و بسیار عقب مانده كشاورزی ایران هنوز از شرایط قرون 
وسطائی فاصله ای نگرفته بود. خیش و شن كش چوبی با دندانه های 
سنگی و احیانًا  آهنی، كلنگ و بیل و  گاو آهن، وسایل اصلی كشاورزی 

1.  تاریخ ایران، ِسر جان ملكم، جلد دوم، ص 342 )نقل از: مالک و زارع در ایران، ص 284(.
2.  داستان سفر ایران، موریه، ص 23٧ )به نقل از:مالک و زارع در ایران، ص 284(.
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را تشكیل می داد.
این مجود  و در  بود  بن بست رسیده  به  و هوا  این حال  زندگی در 
تولد  اعماق زمنی حس می شد.  در  تازه ای  ، صدای رویش  و جهنم 

دردناک روزگاری نوین و شرایطی جدید اجتناب ناپذیر بود.
از  سردرگمش  پریشانی  در  شهر  اوضاع  بود.  چننی  روستا  شرایط 
از  پیش  سنوات  در  شهر  موقعیت  نداشت.  دست كمی  روستا  شرایط 
انقالب، در مقدمه وار خنستنی صفحات این كتاب تصویر و حتلیل شده 
كید را افزود كه در آستانه توفان  است. بر آن چه رفت تنها باید این تأ
سرخ، گشوده شدن دروازه های ایران به روی سرمایه های خارجی كه 
حمصول طبیعی ورشكستگی نظام سیاسی و اقتصادی  كشور بود، ایران 
را به بازار مطبوع كا الهای صنعتی و یک خوان حاصلخیز و ُپربار، اما 

بی صاحب تبدیل كرد.
كوچک  كارخانه های  و  دستی  صنایع  خارجی،  حمصوالت  رقابت 
بدوی را به اضمحالل كشاند. نفوذ سیاسی روسیه تزاری و انگلستان 
و اخذ حق كاپیتوالسیون، در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز كشور را به 

ورشكستگی سوق داد.
آخرین  از  دخلواه،  شرایط  مساعدترین  در  خارجی  سرمایه داران 
ایران،  به  خود  اضافی  كاالهای  صدور  با  همراه  نوزده،  قرن  سالیان 
و  زیرزمینی  منابع  كردند.  سرمایه گذاری   و  سرمایه  صدور  به  شروع 
سرمایه های  سریی ناپذیر  اشتهای  ایران  اقتصادی  ُپرسود  تأسیسات 
خارجی را حتریک می كرد. آنها به خاطر رشد روز افزون و دّوارانگیز 
صنایع ممالک خویش، نیازمند مواد اولیه و خام فراوان بودند و ایران 

عرصه تقریبًا رایگانی برای تولید و عرضه این حمصوالت بود.
سطح نازل زندگی در ایران كه ازسطح زندگی در اروپا بسی پست تر و 
در قیاس با روسیه نیز حریت آور بود، بیكاری و افالس رشد یابنده ای كه 
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بر اثر جدائی دهقانان از زمنی و روستا، شبح آسا بر كشور سایه انداخته 
بود، ورشكستگی صنعتگران و پیشه وران از اواخر قرن نوزده، زمینه 
تاریكی بود كه با انگیزه های آن توده های وسیعی در جست وجوی كار 
به حركت در آمدند. نریوی كار عظیمی كه بدین سان پدید آمد و به خاطر 
غارت  بیشرتین  و  دستمزد  كمرتین  به  بود  حاضر  معاش  حداقل  تأمنی 
تن در دهد، برای سرمایه های حریص انگلیسی و روسی منافع سرشار 
داشت. آن ها می توانستند با خمتصرترین دستمزد، مفصل ترین سود را 

از دسرتجن این آوارگان بی تكیه شهر و روستا بربایند.
احنطاط  به  اجتماعی  شدید  تضادهای  تارخیی،  منت  این  در 
ُپررنگی  خطوط  استعماری  جتاوزات  و  استبدادی  ستم  فئودالیسم، 
و  ایران مهیای آتش افروزی  باروتی كه در بطن جامعه  انبار  به  و  داد 

انفجارهای سهمگنی و دگرگون ساز بود، جرقه انداخت....
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