
   پس از اسالم- پيش از اسالم
  ایران قيام های مردمی در

  ها آن  مذهب در آفرینیو نقش
  

ایران، جان مایه  سرگذشت اتحاد استبداد، سلطنت و مذهب در برابر قيام و اصالحات در
هر دودمانی که سقوط کرده، تا آخرین لحظه دمار از روزگار مردم ایران . تاریخ ایران است
جدال، که به بزرگترین قيام های مردمی انجاميده مذهب گاه به همت اندیشه این  برآورده و در

کنار  مردم بوده و بيش از آن، عليه مردم و در کنار ها و جرقه های نو در درون آن، در
  را در قالب اصالحیاز ميان مردم، رهبرانی برخاسته اند که رسم و آئينی. دربار سلطنتی

 مردم جا باز کرده اند، اما در نهایت این نواندیشان دینی نيز یا مذهب به ميدان آورده و در دل
این . ها نيز با مردم یک سرانجام یافته و سرکوب شده اند جذب قدرت شده اند و یا آن

هم در مذهب و هم در بطن جامعه ایران عبرت آموز " کهنه"با " نو"سرگذشت، یعنی جدال 
ایران نيز پيش از پيدایش محمد و اسالم تا  است و عجيب آن که تاریخ قضا و قضاوت در

  !کنار قدرت مستبد دستگاهی در:  همين بوده است- از هخامنشيان تا جمهوری اسالمی-کنون
پهلوی دوم حزب  آنچه را می خوانيد همين سرگذشت است که در سال های اوج قدرت دربار
هوری اسالمی نوشته توده ایران منتشر ساخت و امروز وقتی مرور می شود گوئی برای جم

  : بخوانيد. شده است
  

گرچه افسانه ای تاریخی است ولی این حقيقت را که  عليه ضحاک ستمگر قيام کاوه آهنگر
 رنج و محروميت تودًه رادرفشی که نمود ستم زیر و برابر جور مردم ایران زمين در

انی و ر نویسان ایتاریخ. کند پردازند، مجسم می مبارزه میزحمتکش است گرد می آیند و به 
ها را زیر پرده جانبداری سياسی و مذهبی  ها و قيام بيگانه با تحریف و تغليط، بيشتر جنبش

این . فتنه گری زده اند اهی خيانت وگها زمانی رنگ الحاد و زندقه و  خود پنهان کرده، به آن
و سرانجام قرن قرن بيستم  آن تا آغاز اسالم، بعد از پيش ازقيام ها و جنبش ها را که به 

 و زنگ زمان و خاکستر قرون و اعصاربيرون کشيد زیر  از باید، باز می گردد رامعاصر
  . ها زدود آن پليدی های تاریخ سازان را از

  
  اسالم پيش از

سکاها،  جنگ های شمال شرقی ایران با دولت هخامنشی در  پایه گذارکورشم . ق529 در
ده های تو بود، ستم بر حد جنون خونخوار و تا ستمگر جانشين او که شاهی کبوجيه. کشته شد

. زور کورش محکوم نظم تحميلی او شده بودند، تشدید کردمردم و اقوام تابع را که به 
آخرین رمق کشاورزان و مردم مغلوب را کشيد و زمينه را برای  لشکرکشی او به مصر
  :گوید  بيستون می در کتيبًهداریوش.  کرد شورشی همگانی فراهم

  ..." او برگشتند  به مصر مردم از)  کبوجيه(رفتن او  بعد از" 
غيبت   بود، دریقول قابل تردید داریوش مغی شورشبه  که ابردیشد و  ها آغاز شورش

سربازگيری چشم  ها بخشيد و از کبوجيه به تخت نشست و برای آرام کردن مردم ماليات
و  را کشتند و داریوش با مکر وطئه اوداریوش و نجبای بزرگ همدست شدند و با ت. پوشيد

 در ها بزرگ شد و حتی پارس زادگاه شاهان هخامنشی را نيز شورش. فریب به تخت نشست
  :کند بند دوم چنين نقل می ها را در این قيام کتيبه بيستون شمه ای از داریوش در. برگرفت

زستان، ماد، آسور، پارس، خو: من برگشتند بابل بودم این ایاالت از زمانی که من در" 
  ." مکائيه) افغانستان (  مرو، گوش ) خراسان(مصر، پارت 
  .ها مشغول بود سرکوبی این جنبشم به . ق520 اسفند 19 تا 522 ماه  مهر9 داریوش از



  م . ق329 -327  نسپتاما
 درون پوسيده بود نابود کرد، دارا را کشت ولی در سلسله هخامنشيان را که از اسکندر

 جمله سغد و باختر  از،به مقاومت های سخت برخوردد به شرق همه جا حرکت خو
)BAKHTERIA(راس جنبش همگانی مردم بيش   درسپتاماننام او بسرداران جنگی    یکی از
مردم عليه  این ناحيه مکرر در. دو سال عليه مهاجم خارجی مبارزه دالورانه کرد از

 این جنبش و ورزیده اسکندر  نيروهای مجهزگرچه سرانجام. قيام کردند های اسکندرساتراپ
روش خشونت آميز خود را به نرمش و  این تاریخ اسکندر ناچار ها را سرکوب کردند ولی از

  .مالطفت بدل کرد
  

   م216 -276جنبش مانوی  
 عادات و رسوم را منظم کنی و جانبداران آن نيستی، تو باید ترک کن، تو از این جامعه را"

  ".سلط درآوریذ را تحت تلذای
  

است " نيکی" ترین که نام عالی" بهشت اه نورش" جانب این ندائی است که طبق آثارمانوی از
خانواده ای مذهبی از  در.  م217/216سال  مانی در.  سالگی به مانی رسيده12سن  در
روزی به بندگان و  کلی جامعه آن بطور. بابل پرورش یافت بدنيا آمد و در" ادریون مغتسله"
 ، نجبا کوچک و دهگانان)بزرگان( برابر شاه و شاهزادگان، مهان در) زادآ(شاورزان ک
کشاورزان آزاد و یا بطورکلی . شد  و پيشوایان مذهبی زردتشت تقسيم می)نجبای ده(

پرداخت ماليات  آزاد که قادر به هر. خطر بنده شدن بودند   همواره در)زاد آ(زحمتکشان 
دوران  ها از شد و چون جنگ گردید فورا به بنده تبدیل می جنگ اسير می نبود و یا در

. طرف بندگان روان بود آزادان به  و قحط و غال مداوم بود، سيلی ازناشکانيان تا ساسانيا
 زردشتيان، عيسویان، یهودان نيز اختالفات مذهبی بين. رسيدند بندگان مانند کاال بفروش می

 ه دارای دو قطب حاکم و محکوم که تضاد اصلی آناین جامع. افزود این وضع آشفته میبه 
اشراف و دستگاه  بين شاه و نجبا و جمله تضاد از تضادهای دیگر. دادند، بود را تشکيل می

و ده که نتيجه سير  شرق، تضاد بين شهر غرب و باهياطله در مذهبی، تضاد با دولت روم در
معادن، توسعه  استخراج.  ميکردت اشکانی را تشدیدتکامل جامعه بود بحران پایان حکوم

آن  محصوالت دستی و کارهای ساختمانی در شهرها و کارهای آبياری و راه داری و نظائر
واکنش چنين وضعی در . تضاد بود های ده در با وضع عقب مانده دهات و وابستگی انسان

  :گوید درون مانی ندائی است که به مانی می
  "بداران آن نيستیجان از این جامعه را ترک کن، تو" 
  
آن  نکه ازآتغييرات پرداخت و یا  تضاد یا باید با مبارزه مثبت به مقابل جامعه ای چنين پر در

مانی راه دوم . پيش گرفت هرحال با آن نساخت و راه مبارزه منفی را در دوری جست و در
مذهبی خود  شنائی با مذهب بودائی سيستم جهانهند و آانی پس از مسافرت به م. را برگزید

 مذهب زردشتی، بودائی و عيسوی و ميتولوژی بود با دقت تنظيم کرد و در را که التقاطی از
. اول به شاه هدیه کرد را بيان و هنگام تاجگذاری شاپورها اصول آن" شاهپورگان"کتاب 

روشنائی و تاریکی که ازلی و ابدی : مانی اصول اخالقی خود را بر پایه فلسفی مثنویت
مورد حيوانات، نخوردن  قتل نفس حتی در امتناع از(واقع این اصول  در. ستوار نمودهستند ا

لذت  از تجمل و پر مقابل زندگی پر  واکنش در)زن و جمع نکردن مال  شراب، دوری از
 طبقات حاکم و عکس العمل منفی در برابر بحران اجتماعی پایان حکومت اشکانی و آغاز

کردند، زیرا با وجود  چنين مذهبی را تجویز هرمزد، نشرو  پورشا.  حکومت ساسانی است
 جانبی مردم را به مخالفت آن با شهوت پرستی و غارتگری و سود جوئی طبقات حاکم، از



 قدرت مذهب زردشت می از جانب دیگر داد و از سوق می" پاسيفيسم"و " معنویت"راه 
 و تبدیل به نيروئی شد روزگسترش یافت جهان آن سرعت دروی مانی به جنبش معن. کاست

 روزی وفق نمی های شاهان و نجبا و پيشرفت جامعه آن هدف که با وجود جنبه منفی آن با
ن دورا نبرد بودند، متحد شدند و در پيشوایان زردتشتی و عيسوی که با هم دائما در. داد

را   و شهوت پرست بود در جریان محاکمه ای مسخره اوشاهی بهرام اول که شاهی تن آسا
 شد و مغان مردم بسياری را آن پس مانی کشی آغاز از.  ميالدی276محکوم و مقتول نمودند 

آسيای ميانه تا سرحد  مانویان درد و جانب شرق و غرب، در.  کشتند)زندیق (نام زندک به 
غرب گروهای مذهبی مسيحی تحت تاثير مانویت  در. غرب تا روم پراکنده شدند چين و در
علت ناسازگاری با وضع اجتماعی موجود و با  ها هم به پدید آمدند که آن کاتار و مانند آلبيژوا

ایران و بين النهرین تا زمان خليفگان  افکار مانوی در عناصری از. منافع کليسا قتل عام شدند
گری کشته  اتهام مانی ایرانيان روشنفکر مانند ابن المقفع به بسياری از. عباسی باقی ماند

شد،  عنوان مذهبی تلقی می ای برای مبارزه عليه خلفا زیرمانویت حربه شدند و چون 
ه در راس آن خليفه عباسی سازمانی برای نابود کردن مانویان بوجود آورد ک منصور

قبيل اصالح خط، بسط و ترویج  فرهنگی مانویان از ثارآ. قرار داشت" صاحب الزنادقه"
 تکه هائی از اکنون نيز یادگار ماند وه ی متعدد بها موسيقی مذهبی، نقاشی و مينياتور و کتاب

  .دست است فرهنگی آنان در آثار
  

  مزدک
به قرن ششم ميالدی جنبش بزرگی جامعه ایران را تکان داد که  پایان قرن پنجم و آغاز در

 تکامل جامعه آن شگرفی در م آورد و تاثير دوا).م 494-24( صورت قيامی واقعی سی سال
 -ن اواخرحکومت اشکانيا- درقرن پنجم ميالدی بحرانی که درآغازقرن سوم.روزایران بخشيد

کوشش موسسان سلسله ساسانی نتوانست مسئله بحران را بطور . غازشده بود تشدید گردیدآ
تاخير  روز بود به یک قيام اجتماعی را که نتيجه منطقی وضع آن قطعی حل کند، فقط بروز

  :جامعه ایران پدید آمد ات ذیل درآغازحکومت ساسانی تغيير در. انداخت
   
  افزایش رفت، ـ شهرسازی به سرعت رو به 1
 مقياس زیادی فزونی گرفت،   ـ روابط فئودالی به 2
 .شد متمرکز قدرت در دربار ـ 3
  

 روز  خصلت جامعه آن ازموانعی جدی برخورد کرد کهتکامل خود به راه  این سه جریان در
ها را اشراف و نجبا و  شد، زیرا بيشتر زمين رشد شهرها میکمبود زمين مانع . شد ناشی می

 و زندگی می ها مشترکا کار آن که کشاورزان در ، دهاتیاختيار داشتند دستگاه مذهبی در
نبرد بودند،  ها با کشاورزان در ها برای تصاحب آن  تضعيف شده و فئودال)ویس ها(کردند 

 و امور ها برای اداره امورکشور لياتال بردن ما قدرت و بامرکزکوشش شاهان برای ت
 (در دوران سلطنت پيروز. مقاومت شدید نجبا و دستگاه مذهبی روبرو گردیده بود ی باجنگ
های تازه ای  شد ماليات شاه ناچار.  قحطی بزرگی آمد و وضع را بدتر کرد).م 459 -484

  .وضع و حتی انبارهای غله را بين مردم تقسيم کند
قبول خراج هياطله شکست خورد و ایران مجبور به جنگ با  روز درپي.  م484سال  در

  .ساليانه سنگينی شد
 زدند و کار پرداخت خراج به ایران سرباز  رومی ها از).م 484-488(دوران بالش  در

نجبا، اشراف،  (های سنگينی بر امالک  بالش ماليات اربه ناچ. خرابی اوضاع باال گرفت
ها هم متحدا عليه او قيام کردند و عزل و کورش  آن.  بست)ها و دستگاه مذهبی فئودال



بامدادان به  چنين اوضاعی مزدک پسر در. این ترتيب بحران به اوج خود رسيدبه . کردند
  .بوندس بوده، پرداختد که گویند موسسش زردشت خورک باتبليغ مذهب خو
  :دو گانگی مانوی استوار است عقاید مزدک بر

عبارت دیگر نيکی با عقل و بدی جاهل، این دو نيرو با هم کی نادان، به روشنائی دانا و تاری
 انسان مبارزه با بدی و وظيفه. ت سرانجام پيروز خواهد شدنبردند و چون روشنائی داناس در

تبليغ این فلسفه نيست، بلکه  اهميت مزدک در. نبرد او با تاریکی است کمک به روشنائی در
زندگی روزانه و اجتماعی مردم است که به  ستن این فلسفه درب بکار درخشش و فروغ او در
  : اساس تعليمات اجتماعی مزدک دو چيز است. بخشد آن روح وزندگی می

  
  .یکی برابری و دیگری دادگری

زمانست که باعث پيشرفت مزدکيت  نآاین دو شعارمنعکس کننده تمایالت توده های مردم 
  :گوید مزدک می. " شد
نفاق و چون ثروت و زن  خشم و شنائی و موافق تاریکی است عبارتست ازآنچه مخالف رو"

ثروت  هاست، لذا الزم است که زنان آزاد و دو عامل اصلی ایجاد اختالف بين انسان
  ."اجتماعی گردد

  
  :گوید مزدک می

آنچه را که باید  اگرکسی با این نظامات موافقت نکرد، او پيرو اهریمن است و باید با قهر"
  )دبستان المذاهب  نقل از(." او گرفت  ازبدهد

ها گذاشت و  دسترس انسان طورمساوی در گوید اهورمزد انعمات زیادی را به مزدک می
مزدک مرد . گران را تصاحب کردنداموال دی نجا بوجود آمد که کسانی با قهر آنابرابری از

اشتراک زنان و هرج و ه  را متهم باینکه او. خواند تقوی میپرهيزکاری بود که مردم را به 
ها هزاران  زمان شاهان و اشراف و فئودال آن در. کنند نادرست است مرج در جنسيت می

 داشتن که توده های مردم غالبا از حالی های خود مدفون کرده بودند، در حرم زن زیبا را در
 به زندگیمذهب مزدک آزادی زنان و بازگشت  زن در تراک دراش. یک زن محروم بودند

  : گوید گيرشمن باستان شناس برجسته فرانسوی می.  هاست)ویس(تراکی اش
 بسياری از.  بودانقالب واقعیرا کمونيسم ایرانی باید ناميد، یک  حق آنبرنامه مزدک که به "

 و همچنين )زمين کشاورزان وابسته به (دانشمندان این جنبش را واکنش بندگان و نيم بندگان 
ها که سابقا آزاد بودند، عليه فئوداليسم و دستگاه بنده  ا و حومه آنعکس العمل ساکنان شهره

ها  صورت مبارزه طبقاتی درآمد و عليه حرمسراهای اغنيا که در آن دانند که به ساز آن می
  ." زنان متعدد محبوس بودند، اعتراض کرد

  
  فئودالسرعت پيرو مذهب مزدک شدند و انبارهای غله و ذخائر اشراف ومردم بسياری به 

قباد . چنگ استثمارگران بيرون کشيدند ها و حرمسراها را از ها حتی خانواده سلطنتی، زمين
برابر بحران اقتصادی و اجتماعی جامعه متزلزل بود، برای  پادشاه ساسانی که سلطنتش در

مدتی به مزدک و مزدکيان با دیده اغماض و تا حدی جانبداری نگریست، به جبهه متحد 
این . زیان آنان وضع کرد های سنگينی به ئودالی روی خوشی نشان نداد و ماليات ف-اشرافی

 )زاماسب( جای او برادرشارتجاعی با هم متحد شده قباد را به زندان انداختند و به دو نيروی 
 دیگر به زندان فرار کرد و با کمک هياطله که با او خویش بودند بار قباد از. را برگزیدند

این مدت  جنبش مزدکی در. نجبا و اشراف انتقام گرفت  و بشدت از).م 499(سلطنت رسيد 
که پایه سلطنت قباد محکم شد و نجبا و اشراف بقدر کافی ضعيف  اما همين. رفت پيش می

محکمه مسخره ای حکم محکوميت  گردیدند و به قباد تسليم شدند، بهانه ای بدست آورد و در
نيان زردشتی و مسيحی مانند دوران مانی بهم روحا. مزدک و مزدکيان را صادر نمود



وحشيانه  طرزجنبش مزدکی با قتل او و پيروانش به . شاه گرفتند را از حکم قتل او پيوستند و
دوران  ها و جنبش های مردم ایران در قيام خود را حتی در ای سرکوب شد، اما افکار او اثر

  .اسالم، باقی گذاشت
رهبری پسر خاقان ترک گردید که واحه  الهام بخش جنبشی به  مزدک افکار اونيم قرن بعد از

ها را مصادره و تقسيم کرد و  بخارا را تصرف کرد، اشراف و نجبا را براند و اموال آن
  .آن اعدام شد سپس سرکوب و رهبر

. راس جنبش مزدکی قرار گرفت شاه خوارزم در آغازقرن هشتم ميالدی خورزاد برادر در
این جنبش را شاه  خوارزم . م کردو اشراف را بين فقرا و محرومان تقسيدارائی ثروتمندان 

 .م سرکوب کرد712فرماند عرب در سال " قتيه"کمک به 
شکست مزدکيت، اصالحات قباد و انوشيروان برای مدت کوتاهی بحران جامعه را تخفيف 

 ای شکست درزمينه را بر با شدت بيشتری بروز کرد و دیگر داد، اما چندی نگذشت که بار
  .جنگ با اعراب فراهم نمود

  
  قيام ایرانيان

  عليه سلطه اعراب
  اسالم خالفتی و

  
سيدقریشی و سياه حبشی را . اسالم با ادعای برابری و برادری برای توده ها به ميدان آمد

این افکار در مقابل جامعه ای . گذاشت، پرهيزکاری را تنها وسيله فضيلت می شمرد می برابر
ه با دقت ریاضی مردم را به طبقات ممتاز و محروم تقسيم می کرد، می توانست به تبداری ک

از نظر نظامی نيز قدرت جوانی که در مرگ و زندگی سعادت و . آسانی پيروز گردد
نيکبختی می دید و مسحور غنائمی می شد که شکوه و جالل دربار و طبقات ممتاز ایران در 

 بر سازمان نظامی دولتی که سر تا پا غرق در فساد و بی چشم انداز او می نهاد، می توانست
مذهب زردشت در مقابل اسالم . چنين هم شد. عدالتی، نفاق و شهوت رانی بود، پيروزگردد

یزدگرد . شکست خورد و شاهنشاهی ساسانی در برابر اعراب بيابان گرد از پای درآمد
  .ز اتباع خویش نابود گردیدآخرین شاه ساسانی در کشورخود تنها ماند و بدست یکی ا

دیری نپائيد که خلفا و فرماندهان عرب اصول صدراسالم را زیر پا نهادند و اميد توده های 
قشر تازه ای از فئودال ها جانشين فئودال های گذشته شد و . محروم را به یاس بدل کردند

 غارت و خراج و جزیه و انواع تحميالت از طرف اربابان خارجی که ممالک مفتوح را
امویان توهين و تحقير نژادی را نيز . ساکنان آن ها را بنده و برده می کردند، برقرار گردید

باید . بر این همه افزودند و بار دیگر زمينه برای انواع مقاومت ها و جنبش ها آماده گردید
ها به  تقریبا تمام جنبش ها رنگ مذهبی دارد و حاملين اصلی آن تا انقالب مشروطيتگفت که 

ترتيب بندگان و کشاورزان هستند که در مواردی دهقانان و نجبای کهن بياد دوران های 
گذشته بدان ها می پيوندند و مبارزه آن ها در دوران حکومت اعراب و ترکان جنبه ضد 

 :اینک شمه ای از این جنبش ها. سلطه خارجی نيز دارد
 

  ابو لوء لوء
که نتوانست رفتار ناپسند و غيرانسانی اعراب را با کودکان ابو لوء لوء اولين اسيرایرانی بود 

و اسرای ایرانی تحمل کند و او که از جور موالی خود مغّيره به عمر شکایت برده و داد 



ایرانيان ازاو شيعه ای ساختند و او را . نستانده بود، عمر را با کاردی دو دمه از پای درآورد
  . در واقع او همچنان به مذهب اجداد خود باقی بودبه شخصيتی تاریخی تبدیل کردند، اما

  
  ). م683 -692 (ایرانيان و مختار

ایرانيان از آغاز بروز اختالف در امر خالفت برای تضعيف حکومت عرب استفاده کردند، 
به عباسيان عليه حکومت اموی کمک نمودند و سپس به آل علی در برابر عباسيان پيوستند و 

ستگاه حکومتی عرب را متزلزل کردند تا آن که قدرت آن ها را بکلی به اشکال گوناگون د
از جمله هنگامی که مختار بن ابوعبيده تقفی به خونخواهی حسين بن علی . برانداختند

برخاست موالی یعنی ایرانيان مسلمان بدو پيوست و ضربت سختی به خالفت اموی وارد 
 ) ایرانی( عشر آن ها عرب و بقيه  موالی از هشت هزار تن سپاهيان مختار کمتر از. کردند
  .قيام مختار بدست مصعب بن زبير سرکوب شد. بودند

  
  ).ق.  ه 81 -84 (ایرانيان و ابن اشعت 

ابن اشعت یکی از سرداران عرب بود که به کمک مردم کرمان و بر حجاج فرمانده 
لی باال گرفت خونخوارعرب بشورید، بصره و کوفه را تصرف کرد و کار او به کمک موا

سرانجام . چنان که حجاج از عهده او برنيامد و بين او و ابن اشعت هشتاد جنگ اتفاق افتاد
در این جنگ حجاج به . سپاه تازه ای از شام به مدد حجاج آمد و ابن اشعت شکست خورد

  .درجه ای در کشتار و بی رحمی افراط کرد که حتی خليفه اموی او را سرزنش نمود
  

  و خوارجایرانيان 
خوارج در امر . جنبش ضد عرب در ایران موجب شد که ایران پناهگاه مخالفان اموی گردد

مردمانی دلير و بی . و به دسته های چندی تقسيم می شدند خالفت نظری دموکراتيک داشتند
باک، در امر مذهب سختگير و با ایرانيان که بيشتر طرفدار مذهب تشيع بودند اختالف نظر 

لی همين که در جزیره، کار بر آن ها سخت شد گروهی به ایران آمدند و به کمک و. داشتند
فقط صفاریان که ایرانی و طرفدار . مردم عليه خلفا قيام کردند و با سرسختی با آن ها جنگيدند

از سرکردگان . استقالل ایران بودند توانستند خارجيان را در جنوب ایران سرکوب کنند
  .تان حمزه و عمارخارجی هستندمعروف خارجيان در سيس

  
  خراسان و ماوراء النهر جنبش در

اسالم گرچه درغرب ایران به سرعت پيش رفت، اما در شرق با مقاومت سخت روبرو 
این منطقه به علت دوری از مرکز قدرت اسالمی، ابتدا مورد هجوم اعراب قرار . گردید
زردشتيان، مانویان و بودائيان در . مردم این سامان از آزادی نسبی برخورداربودند. نگرفت

مدتی طول کشيد تا فرماندهان عرب خراسان و ماوراالنهر را به . کنارهم زندگی می کرند
پس از تسلط اعراب نيز خراسان ضعيف ترین نقطه کشور پهناور اسالم . تصرف درآوردند

رای بازگشت به بسياری از نو مسلمانان فقط مسلمان ظاهری بودند و از هر موقعيتی ب. بود
خاندان علی بن ابيطالب و اعقاب  . دین خود و رهائی از حکومت عرب استفاده می کردند

عباسی عموی پيغمبر که داعيه خالفت داشتند، چون این منطقه را برای گردآوری نيروهای 
بدین ترتيب جبهه ای . ضد اموی مساعد می دیدند، مبلغان خود را پنهانی بدانجا می فرستادند

قيام های خراسان همه رنگ مذهبی . ز ایرانيان و عناصر عرب ضد خلفا تشکيل گردیدا
داشت، ولی آنهائی که به نام اسالم برپا شد امکان پيروزی بيشتر یافتند، زیرا در طول زمان 
مذهب اسالم در ایران ریشه می دوانيد و به عالوه گروهی از مسلمانان عرب را نيز با خود 

  :ینک پاره ای از این جنبش هاا. همراه می کرد



  قيام به آفرید
به آفرید پسر ماه فرزین از مردم زوزن از محال نيشابور خراسان بود که در عهد ابومسلم 

می گفت . او تغييراتی در مذهب زردشت داد و به نام دین نویی آن را تبليغ می کرد. قيام کرد
 به رجعت و برای اعداد خواصی ثروت هيچکس نباید از چهارصد درهم تجاوز کند، معتقد

آن ها به آبادی راه ها و پل ها . مردم بسياری به او گرویدند و کارش باال گرفت. قائل بود
  .پرداختند و یک هفتم دارائی خود را در این راه صرف می کردند

پيشوایان زردشتی به ابومسلم شکایت بردند و چون او به همراهی زردشتيان نيازمند بود، 
  .ه آفرید را سرکوب کردجنبش ب

  
 ).م755 -847 ژوئن 9 (قيام ابومسلم 

اگر توانستی عرب زبان در خراسان نگذاری چنين کن و هر کودکی قدش به پنج وجب رسيد "
  ...."و درباره او شک داشتی خونش بریز

با داشتن چنين دستوری . این دستور ابراهيم امام به ابومسلم از پناهگاهش در عراق است
از نظر ما این امر اهميت زیادی . درباره نسب او اختالف است. لم در خراسان قيام کردابومس

آنچه ابومسلم را در نظر مردم ایران بزرگ کرد و تا حد خدائی رساند، رهبری او از ندارد، 
با تدبير بين اعراب ساکن خراسان تفرقه انداخت و گروهی را به . جنبش ضد عرب بود
قيام . س به کمک توده مردم به نام عباسيان اعراب را سرکوب نمودسپ. طرف خود جلب کرد

عباسيان به خالفت رسيدند ولی ابومسلم در سر هوای . او عامل مهم سقوط امویان گردید
عباسيان این معنا را .  داشت و نقطه اتکاء او نيروهای لشگری و مردم خراسان بودنداستقالل

قتل ابومسلم خود جنبش های دیگری را که در ذیل به . ددریافتند و ناجوانمردانه او را کشتن
  :بعضی از آن ها اشاره می شود در پی داشت

  
 ). م755 -756سال   مرگ در(سنباد مجوس 

را اشغال نمود و به " کومش"به خونخواهی ابومسلم از دهات اطراف نيشابور قيام کرد، شهر 
ف حجاز و برانداختن حکومت عرب خزائن ابومسلم دست یافت و قصد خود را مبنی بر تصر

اتباع او به صد . مزدکيان و شيعيان بدو پيوستند. مردم زیادی بر او گرد آمدند. اعالم کرد
پس از پيروزی هایی که نصيب او شد جموربن مزار سردار منصور او را . هزار تن رسيد

شصت هزار " الفخری"  روز طول کشيد و طبق نوشته 70این قيام . شکست داد و مقتول کرد
 ). م755 -756 (تن از طرفدارانش مقتول شدند 

 
  اسحاق ترک

اسحاق یکی از افراد عامی بود که پس از مرگ ابومسلم در ماوراءالنهر قيام کرد و مدعی شد 
که ابومسلم نمرده بلکه غيبت کرده و ظهورخواهد نمود، لقب ترک را به اسحاق از آن رو 

گروهی از جانبداران ابومسلم بدو پيوستند، . غات خود دست زدداده اند که در ترکستان به تبلي
  .ولی سرانجام قيام او با شکست مواجه شد

  
  راوندیان

این فرقه . هنوز منصورخليفه عباسی از قتل ابومسلم فارغ نشده بود که راوندیان پدید آمدند
از جمله به . عقاید آنان ترکيبی از مذاهب گوناگون بود. مذهبی بدست ایرانيان تاسيس شد

جنبش آن ها بدانجا رسيد که قصر . تناسخ، مظهریت و پاره ای از افکار مزدک معتقد بودند
اگر معن بن زائده، که یکی از . خليفه را محاصره کردند و جان او را در خطر انداختند



سرداران شجاع عرب و مغضوب خليفه بود، از نهان گاه خود بيرون نتافته و به راوندیان 
راوندیان به شدت سرکوب شدند ولی تا مدتی افکار آن . ته بود، کار خليفه را ساخته بودندنتاخ

  .ها طرفدارانی داشت
قيام ابومسلم و طرفدارانش به قدرت مطلقه عرب پایان داد و گرچه به استقالل کامل ایران 

يان شرکت منتهی نشد، ولی از آن تاریخ به بعد ایرانيان به اشکال گوناگون در حکومت عباس
  .کردند و نفوذ اعراب در ایران متزلزل شد

  
  ).  م766 -768  (استاذسيس 

از شناسائی " اليعقوبی"به گفته . استاذسيس یکی از متنفدین محلی در سيستان و هرات بود
طبری و ابن اثير می نویسند که سيصد هزار کس بر . مهدی به والیت عهد منصور سرپيچيد

" هوشيدر"خود را موعود زردشت یعنی . ان و مرو زود استيال یافتبر خراس. او گرد امدند
 به (. سرانجام محاصره و سرکوب گردید. چند بار بر سرداران خليفه پيروزی یافت. خواند

طوری که از جریان جنبش های فوق معلوم می گردد سنن مذهبی و قومی ایرانيان پا برجا 
  .)ه نمایان می کرده استمانده و در این جنبش ها اثر خود را هموار

  
   المقنع–سپيد جامگان 

 در خراسان و ماوراء النهر ) نقابدار خراسان ( هجری قمری هاشم ابن حکيم 159در سال 
توده های کثيری . عقاید او از رواندیه سرچشمه می گرفت. عليه اشغال گران عرب قيام کرد

مدت ها طول کشيد تا خلفا . م کردنداز کشاورزان بدو پيوستند و مسلحانه عليه حکام عرب قيا
آن ها درفش و لباس سفيد را در . این جنبش را سرکوب کنند. ق.  ه 169توانستند در سال 

پيروان المقنع روزگاری دراز در دو . مقابل علم سياه که عالمت عباسيان بود بکار می بردند
و ضد عربی بود سر آغاز این قيام که به تمام معنی قومی . والیت کش و نخشب باقی ماندند

  .پایان حکومت عرب در این منطقه و مایه رشد قيام های دیگری در ایرانست
  

  یوسف الپرم
قيام او کمتر . شخصی به نام یوسف الپرم در خراسان قيام کرد.  م777 -778در سال های 

  .معروف و احتياج به تحقيق بيشتری دارد
 ) اليعقوبی، جلد دوم-طبری، جلد سوم(
 
  ک خرم دینباب

از شهر اردبيل آذربایجان آغاز و تبدیل به نهضتی وسيع و . ق .  ه 201قيام بابک به سال 
تعليمات بابک دنباله تعليمات راوندیان و المقنع و شامل بسياری از عقاید . خلقی ضد عرب شد
خرم دینان که فرقه ای ضد اسالم و ضد عرب در بالد غربی و شمال . اجتماعی مزدک است

چون مرکز اولی آن . بی ایران بودند، همواره در این مناطق عليه خلفا مقاومت می کردندغر
بابک جانشين جاویدان بن . ها دهی بنام خرم در منطقه اردبيل بود به خرمی معروف بودند

سهل رهبر این فرقه گردید و مدت بيست سال با خلفا جنگيد و منطقه وسيعی را به نام بالد 
 بابک و طرفداران او برای اولين بار درفش و جامه سرخ را بعنوان .بابک متصرف شد

بابکيان مردمی دلير و سرسخت بودند که با جنگ هائی شبيه به . نمودار قيام بکار بردند
سرانجام .  بهترین سرداران عرب را شکست دادند) پارتيزانی (جنگ های چریکی امروز

فه با نيرنگ و فریب بابک را به چنگ آورد و افشين سردار ترک نژاد ایرانی در دربار خلي
  .جنبش را سرکوب نمود

  



  مازیار
مازیاربن قارن یکی از اسپهبدان طبرستان پيشوای فرقه ای از خرميان بود که به سود 

. ق.  ه 224در سال . کشاورزان زمين ها را از فئودال ها گرفته و بين کشاورزان تقسيم کرد
در همين سال . مقتول گردید" سامره" چندی گرفتار و در شهر عليه خلفا قيام نمود و پس از

افشين که در سرکوب خرم دینان خدمت بزرگی به خلفای عباسی کرده بود، در زمان خليفه 
گویند افشين با مازیار روابط و قرارهای پنهانی .  مقتول گردید226العتصم زندانی و در سال 

  .اشتبرای سرنگون کردن حکومت خلفا در ایران د
. در شکست کليه قيام های بعد از اسالم که در باال ذکرشد دو عامل مهم نقش اساسی داشت

یکی اینکه پس از نفوذ اسالم در بين مردم، سالح فکری جنبش ها کهنه و زنگ زده و 
براساس عقاید و افکار دوران ساسانی بود، دیگر اینکه رهبران جنبش پس از رسيدن به 

به دوران حکومت ساسانی بودند و توده های مردم را فراموش می قدرت در فکر بازگشت 
  .نمودند و خود به اشرافيت می گرائيدند و سرانجام تنها می ماندند

  
  قيام زنگيان

.  سال دوام یافت15 قيام زنگيان آغاز و نزدیک ) ميالدی869 (. ق. ه225در ماه شوال 
رهبر این قيام .  شده بودند، تشکيل می دادهسته اصلی قيام را بردگان که به قشر وسيعی تبدیل

خانواده اش از .  استعلی بن عبدالرحيم طالقانیکه دست کمی از قيام اسپارتاکوس ندارد، 
او که در بندگان نيروی بزرگی می دید با دادن شعار آزادی جنبش . طرفداران آل علی بودند

ش چنان نيرومند شد که چندین این جنب. زنگيان را بوجود آورد و خود در بصره مقام گرفت
رهبر قيام بر " صاحب الزنج. "بار زنگيان انقالبی بزرگترین سرداران عرب را شکست دادند

عاقبت خليفه عباسی ـ . نواحی اهواز، شوش، دشت ميشان و جی و جندی شاپور دست یافت 
ن که پس از در این جنبش نيز تغيير رویه رهبرا.  موفق به سرکوبی این جنبش گردید-الموفق

پيروزی های اولی خود به گرد آوردن عنائم و شيوه خليفه گری دست زدند، عامل مهم 
ضعف دستگاه خالفت و نفوذ ایرانيان در این دستگاه مقدمه پدید آمدن حکومت . شکست بود

  .های نيم مستقل و مستقل در ایران گردید که بطور خالصه بدان ها اشاره می شود
  

   سال مبارزه1400
   اسالم عربی- سالم ایرانیا

  
ضعف دستگاه مرکزی خالفت اسالمی و نفوذ ایرانيان در این دستگاه، مقدمه پدید آمدن 

  .حکومت های نيم مستقل و مستقل در ایران گردید که بطور خالصه بدان ها اشاره می شود
  

  طاهریان
 تشکيل ميداد، موسس این سلسله که اولين حکومت مستقل ایران، اما بظاهر مطيع خلفا را

طاهربن حسين ازخاندانی ایرانی بود، که درقریه هوشنج واقع در ده فرسنگی  هرات زندگی 
طاهربه خدمت مامون فرزند هارون الرشيد که از طرف مادر ایرانی بود و . ميکرد

برسرخالفت با برادرش امين درجدال بود، درآمد و با استفاده ازاین جدال بنام پشتيبانی 
ه ازکودکی بين ایرانيان بزرگ شده بود، راه استقالل قسمتی ازایران را هموار ازمامون ک

بغداد را تصرف کرد وامين . ق. ه 200 یا 198طاهر با سرداری سپاه مامون در سال . کرد
. را کشت و مامون به خالفت رسيد و طاهرذواليمنين را بحکومت خراسان منصوب کرد

  .دوام داشت. ق. ه 200حکومت نيم مستقل طاهریان تا سال 



  صفاریان
یعقوب پسر ليث رویگر که در جرگه جوانمردان . مؤسس اولين سلسله مستقل ایرانی هستند

 بود و در جنگ امير سيستان با خوارج به )کسانی که ضد عربان عيارانه مبارزه می کردند(
تان حکومت رسيده بود، اميرعرب را برانداخت و در سيس" درهم بن حسين"مقام سپهساالری 

خود را برقرار کرد و به عمار خارجی که در این منطقه به تاخت و تاز مشغول بود چنين 
  :پيغام داد

خوارجی که پيش از تو در سيستان بودند بر ضد خلفا قيام می کردند و به مردم سيستان "
يستانيان یا مانند دوستان به دوستان ما پيوند و یا از اذیت س. کوچکترین آزاری نمی رساندند

  ).ق. ه259 (". دست بردارد
یعقوب خراسان، گرگان، فارس و کرمان را به تصرف درآورد و در جهت غرب تا جندی 

رفتار جوانمردانه یعقوب که از بين توده های مردم بر آمده بود او را محبوب . شاپور پيشرفت
گاه در قسمت . ق. ه394صفاریان تا سال . عامه کرد و خليفه المعتمد را به وحشت انداخت

بزرگی از ایران و گاه در جنوب در سيستان حکومت داشتند تا آنکه محمود غزنوی در سال 
  . سلسله آن ها را برانداخت392

  
  سامانيان

پيش ازهجوم اعراب از حکام ماوراءالنهر بودند و بعد ازاسالم هر چه داشتند از دست دادند و 
در دوران طاهرذواليمنين به . رام چوبين بوده اندگویند از دودمان به.  پرداختندعياریبه 

رفته رفته . ).ق. ه204 (لشگریانش پيوستند و به حکومت شهرهائی از ماوراءالنهر رسيدند 
. زورمند شدند و با استقالل حکومت خود را در ماوراءالنهرو سپس در خراسان مستقر کردند

 و ترویج زبان فارسی دریين به و همچن رسوم گذشته ایرانسامانيان به احياء آداب و 
 در منطقه آزادی نسبی مذهبی. پيشرفت فرهنگ ایرانی به سود خویش کمک بسيار کردند

. تقریبا به خلفا باج ندادند و فقط به ظاهر نامی از خليفه می بردند. حکومت آنان وجود داشت
زنوی پایان  بدست ترکان غ395 سال حکومت کردند و کار آن ها در سال 128رویهم رفته 

  .یافت
  

  اسپهبدان 
اسپهبدان که از نجبای کهن . طبرستان تا زمان منصور دوانقی استقالل خود را حفظ کرد

در زمان منصور لشکرعرب ازاسپهبد خورشيد . ایرانی بودند براین ناحيه حکومت ميکردند
 رسيدند اجازه گرفت تا ازراه کناره عازم خراسان شود، ولی هنگاميکه اعراب به طبرستان

ناجوانمردانه حکومت اسپهبدان را برانداختند و معلوم شد که قصد منصورتصرف طبرستان 
  .از راه خدعه و فریب بوده است

  
  و علویان  ملوک رستمدار

والیت  خانواده گاوپاره در حدود سال چهلم هجری رشته ای از سقوط ساسانيان در پس از
به " خورزاد" دوستان پسر  این خانواده بنام، باافراد یکی از. رستمدار استقالل محلی یافت

در دوران اسپهبد، عبداله بن وندا اميد حسن بن زید . اتفاق مازندرانيان اعراب را برانداختند
 عبداله به او پيوست و به اتفاق طبرستان را از. علوی در طبرستان عليه خلفا خروج کرد

پس از قتل . وجود اتباع خلفا مصفی کردند و تا قتل مازیاربن قارن این منطقه مستقل ماند
مازیار و تسلط مجدد خلفا، بار دیگر حسن بن زید از اعقاب امام حسن به طبرستان که از 

محمدبن زید تمام طبرستان . ق. ه270مرکز مقاومت ضد عرب بود آمد و پس از او در سال 
امير اسماعيل سامانی بنام خلفا محمدبن . ا کمک مردم از عمال خلفا پاک کردو مازندران را ب



زید را مغلوب کرد، ولی بار دیگر ناصر کبير در گيالن قيام نمود و حکام سامانی را که بنام 
 از علویانحکومت .  هجری قمری است304وفات او در سال . خلفا در طبرستان بودند براند

و مستقل ایرانی است که در بهبود وضع کشاورزان و حفظ بهترین حکومت های کوچک 
  .کمون های آن ها در برابر فئودا لها کوشيده است

  
  ملوک باوند باجبال

در سه مرحله در جبال . ق. ه750 تا سال 45آل باوند از خانواده های قدیم ایرانی از سال 
 نمودند و مکرر امرای مازندران و یا در تمام آن حکومت کردند و ماموران خلفا را عاجز

عليه سلجوقيان قيام کردند و پيروز . ق. ه496در سال . عرب را از طبرستان اخراج کردند
  .این سلسه تا دوران حکومت چنگيزیان نيز پا برجا ماند. شدند

  
 ) دیلميان(آل زیارو آل بویه 

 319 (است در غرب و مرکز ایران دو سلسله به نام آل زیار که موسس آن مرداویچ زیاری 
 و آل بویه که هر دو از مناطق شمال برخاسته اند نواحی مرکزی و غربی ایران و ).ق.ه

 سال 128مخصوصا دیلميان سخت نيرو گرفتند و مدت . فارس را از تصرف خلفا آزاد کردند
حکومت راندند و چون خلفا در برابر آن ها چاره ای جز تسليم ندیدند حکومت بغداد را به 

این سلسله در سال . اشتند و خود بعنوان خليفگی و احترامات ظاهری قناعت کردندآنها واگذ
بدست سلجوقيان و درنتيجه ی اختالف دائمی که با آل زیار و سایرامرا ی محلی . ق.  ه487

  .ایرانی داشتند، منقرض شد
  

  جنبش قرامطه 
 اسماعيل بن قرامطه دسته ای ازاسماعيليان اند که ظاهرا متعقد به امامت محمد بن

ابوسعيد حسين بن بهرام جنابی قرمطی در بحرین ضد . ق. ه286در سال . جعفرصادق بودند
خلفای عرب قيام کرد و مدتی دراز خود و خانواده اش که ایرانی بودند، عباسيان را بخود 

ابوسعيد دامنه . مشغول داشتند و با جنگ و گریز مکرر سرداران عباسی را شکست دادند
پس از او ابوطاهرسليمان به . کشته شد. ق. ه302خود را وسعت داد و در سال متصرفات 

ریاست رسيد و چنان ميدان را بر عباسيان تنگ کرد که در بغداد و بصره و شام خواب 
 به مکه حمله کرد و سنگ سياه کعبه را به احسائه 317در ذی الحجه سال . راحت نداشتند

راسالم عقيده نداشتند و ظواهر اعمال را نادانی می  به ظاهقرامطيان. مرکز قرامطه برد
اصول عقاید اجتماعی . دانستند تا اواخر قرن پنجم هجری مردم را ضد عباسيان شوراندند

.  بودقرامطيان تساوی حقوق مردمان، از بين بردن طبقات ممتاز و برداشتن قيود مذهبی
و شکنجه حکام بدعوت و تبليغ بين مبلغان آن ها سرتا سر ایران را پيمودند و عليرغم زجر 

بيشتر علمای ایران که در آن زمان به تحقيق و تتبع می . توده مردم و دانشمندان پرداختند
پرداختند یا قرمطی بودند و یا بدان متهم می شدند، زیرا قرمطيان به تعصبات مذهبی معتقد 

قرمطيان بحرین .  گذاردندنبودند و راه تفکر و تعاقل را که باعث پيشرفت دانش است باز می
بسياری از شخصيت های .  درسواحل خليج فارس و منطقه بحرین قدرت داشتند367تا سال 

علمی و ادبی به اتهام قرمطی بودن مخصوصا در دوران غزنویان که خود را طرفدار 
  . می نمودند، کشته شدندخلفای عباسیمتعصب 

  
   حسن صباحـاسماعيليان ایران 

 حسن صباح به قولی از اهالی ری بود که با تدبير و کوششی فراوان - ایرانمؤسس اسماعيليه
به کمک توده مردم شهری و کشاورزان پایه قدرت اسماعيليان ایران را، با تصرف قالعی 



جنبش اسماعيليان در ایران از طرفی عليه حکومت ترکان و از طرف دیگر . مستحکم گذاشت
يروان او چنان سازمان محکم و متينی بوجود آوردند حسن صباح و پ. ضد خلفای عباسی بود
 تصرف (در سرزمين ایران، به خصوص در رودبار الموت  دو قرن که مدتی نزدیک به

 و قهستان پایداری کرد و حکومت های وقت را به وحشت ).ق. ه483الموت در سال 
و رفتار آن ها نسبت اسماعيليان کلمه رفيق را برای اولين بار بين خود رواج دادند . انداخت

در آغاز نقطه اتکاء حسن و یارانش کشاورزان و کسبه و پيشه وران . به یکدیگر رفيقانه بود
شهری بودند ولی بتدریج از توده مردم دور و تبدیل به نوعی از فئودال ها شدند که در 

و اسماعيليان نيروی ضربتی ورزیده . اطراف قالع خود کشاورزان را استعمار می کردند
طرز فعاليت و سازمان دادن . متهوری بوجود آوردند که در رازداری و فداکاری بی نظيربود

پنهانی آنان در شرایط ترور و اختناق نمونه ای از دقت و تدبير و سرمشقی برای کارهای 
قالع اسماعيليه بخصوص قلعه الموت در رودبار از مرکز تتبع و تحقيقات علمی . مخفی است

بود، زیرا اسماعيليان معتقد به تفسير و توجيه و تفکر و تعقل در احکام مذهبی در دوران خود 
حتی یکی از جانشينان حسن به نام حسن بن . بودند و پابند ظواهر اعمال مذهبی نمی شدند

 518در سال . را ملغی کرد وظایف شرعیمحمد بن بزرگ اميد با اعالم رسيدن قيامت کليه 
که هالکوخان مغول قالح اسماعيليه را درهم . ق. ه653ال حسن صباح مرد و تا س. ق.ه

کوبيد، جانشينان حسن در استحکامات متعدد خود صاحب قدرت بودند و شاهان سلجوقی و 
  .خوارزمی از آن ها حساب می بردند

  
  سلطان جالل الدین

به جالل الدین پسر سلطان محمد خوارزمشاه که سرداری الیق ولی سياستمداری ناالیق بود، 
دليرانه با اشغال گران مغول . ق. ه628 تا 617مقاومت عليه مغوالن برخاست و از سال 

چنگيز شخصا به جنگ او شتافت و در کنار . جنگيد و مکرر قوای چنگيزخان را شکست داد
جالل الدین با اسب از آب سند گذشت و پس از چندی بار دیگر به . سند او را مغلوب کرد
اما عياشی، بی تدبيری و عدم توجه به توده های . قه بزرگی را آزاد کردایران باز آمد و منط

  .مردم سرانجام موجب شکست و نابودیش شد
  

   سربدارانـجنبش درویشان 
با آن که تصوف در ایران مدت ها صورت مقاومت منفی با وضع اجتماعی موجود داشت و 

ا این حال پس از هجوم مغول به همين دليل پس از مدتی حق حيات در جنب متشرعه یافت، ب
و تاخت و تاز تيموریان و هنگامی که فقر و فاقه توده های مردم را در جامعه قرون وسطائی 
قرون هفتم و هشتم هجری از پای درمی آورد، دراویش در سبزوار و مازندران و آذربایجان 

شراف و جنبشی را که از یک طرف عليه حکام مغول و از طرف دیگر ضد فئودال ها و ا
سربداران سبزوار را بتصرف در آوردند و . ق. ه738در سال . روحانيان بود، رهبری کردند

. عليه مغوالن مکرر جنگيدند و دامنه حکومت خود را تا مازندران و گرگان توسعه دادند
سربداران دعوی داشتند که می خواهند کاری کنند که حتی یک تاتار تا قيام قيامت خيمه در 

به قول مؤلف روضات الجنات این گروه را از آن جهت سربداران گویند که . ن نزندخاک ایرا
  :گفتند

اگرتوفيق یابيم دفع ظلم ظالمان کرده باشيم واال سر خود را بردار ببينيم که دیگر تحمل تعدی "
  "و ظلم نداریم

  .سربداران مدت پنجاه سال در سبزوار و نواحی مجاور آن حکومت کردند
  
  



  حروفيه
 به صورت فرقه ای مذهبی که ) صوفيانی که برای حروف خواص معينی قائل بودند(وفيه حر

موسس آن فضل اله استرآبادی بود، عليه مغوالن به فعاليت پرداختند و در زمان شاهرخ 
تيموری متهم به سؤقصد عليه او شدند و به شدت تحت پيگرد قرار گرفتند و بقایائی از آن ها 

اه بردند و فرقه بکتاشيه را که برمبانی عقاید آن ها تاسيس شد، بوجود به مملکت عثمانی پن
  .آوردند

  
  مرعشيه

در راس جنبشی . ق. ه760موسس این سلسله از دراویش قوام الدین مرعشی است که در سال 
توده ای قرار گرفت و حکام دست نشانده تاتار و خوانين محلی را از مازندران براند و 

مرعشی ها هنگام حمله تيمور به ایران .  مازندران برقرار کردحکومت مرعشی را در
در . مقاومت مردانه ای کردند و پس از شکست، تيمور آن ها را به ماوراء النهر کوچ داد

مردم، شمس الدین غوری حاکم آن سامان را کشتند و . زمان شاهرخ به مازندران بازگشتند
  .مرعشی ها دوباره به حکومت مازندران رسيدند

  
 نکته قابل توجه در تمام این جنبش ها اینست که در آغازجنبه توده ای دارد، ولی پس از آن 
که رهبران به قدرت می رسند از طرفی مردم را فراموش می کنند و از طرف دیگر بين 

  .جانشينان آن ها بر سر قدرت جنگ و جدال داخلی در می گيرد
  

  صفویه
 است نبش صوفيان پيرو شيخ صفی الدین اردبيلیجآخرین جنبش مسلح و متعرض دراویش 

در زمان صفویه نيز شورش ها و قيام هائی بوقوع .  بيرون آمدسلسله صفویهکه از درون آن 
پيوست که بعلت تراکم مطالب از ذکر آنها در این وجيزه خود داری و فقط بذکر مختصری 

  .درباره جنبش نقطویه قناعت می شود
  

  نقطویه
به قول اسکندر بک منشی در کتاب عالم .  از درون حروفيه بيرون آمدندگروهی بودند که

آرای عباسی این طایفه به مذهب حکما عالم را قدیم شمرده اند و اصال اعتقاد به حشر و نشر 
اجساد و قيامت ندارند و مکافات حسن وقيح اعمال را در عاقبت و مذلت دنيا قرار داده و 

بدستور شاه عباس اول درویش خسرو قزوینی یکی از . ندبهشت و دوزخ را همان می شمار
پيشوایان این طایفه و گروهی از یاران او را کشتند و سپس دستور کشتار آن ها در کشور 

  :اسکندر بک می نویسد. داده شد
القصه از سياست این جماعت، اگر کسی از این طبقه بود از این دیار بيرون رفت یا در "

  . را بی نام و نشان ساختگوشه خمول خزیده خود
  .یکی از اکابر این طایفه به هندوستان رفت و نزد پادشاه هند تقرب یافت

  
  جنبش بابيه

 تولد ( سيد محمد علی باب شيرازیجنبشی است که در زمان سيطره سلسله قاجار بدست 
باب و طرفداران او با توجه .  بوجود آمد1260 در حدود سال ).ق. ه1266 ، وفات 1225

وضع اجتماعی دهقانان که بی رحمانه استثمار می شدند و همچنين پيشه وران و کسبه ب
 و قرمطيانکوچک زندگی رقت باری داشتند با افکار و عقایدی نظير دوران راوندیان و 



سيد محمد علی که در . شعبه های شيعه با اعالم ظهورمهدی موعود به تبليغ بين آنان پرداختند
 مال حسينخواند در اواخر ادعای مهدویت کرد و لقب باب را به آغاز خود را باب می 

سيد از مقام امامت نيز پا فراتر نهاد و کتاب خود . خوانده شد باب الباب داد که به بشرویه
گروه زیادی از . را ناسخ قرآن دانست و برای خود مقام پيامبری قائل گردید" بيان"

بابيگری از . ای از روحانيان به بابيان پيوستندکشاورزان و کسبه شهری و تجار و حتی عده 
شيخی گری که نمایندگان برجسته آن شيخ احمد احسائی و سيد کاظم رشتی هستند سرچشمه 

پس از او ميرزا . )1266 ماه شعبان ( باب در تبریز به فتوای علما تيرباران شد. می گيرد
بيشتر " من بظهراهللا"رد و بعنوان  ک) نقطه ی اولی(حسينعلی نوری بهاء اهللا ادعای مهدویت 

صبح ازل نيز که از بابيان برجسته و مورد توجه باب بود ادعای . پيروان باب به او گرویدند
جنبش بابی و بهائی گری آخرین واکنش عليه . نقطه بودن نمود و گروهی نيز بدو پيوستند

ا شرایط زمان  و چون باستبداد و تعصب روحانيون قشری به صورت مذهبی در ایرانست
وفق نمی داد، سالح کهنه ای در مقابل استبداد قاجار و روحانيان بود که عليرغم فداکاری 

بعدها این فرقه . جانبداران خود و نفوذی که بخصوص در دهستان ها یافت، از کار افتاد
خصلت خود را از دست داد و تبدیل به گروهی کوچک شد که امروز اتباع خود را از دخالت 

  .امور سياسی و اجتماعی باز می دارددر 
  

  ا نباید داد.اجازه تحریف به ج

  جنبش های اجتماعی 
  برگ های زرین تاریخ ایران

  
انقالب مشروطيت ـ پوسيدگی جامعه فئودال ایران که صدها سال از عمر آن می گذشت، رشد 

ان با نسبی بورژوازی تجاری و خرده بورژوازی در ایران، آشنائی گروهی از روشنفکر
افکار و زندگی مردم اروپای غربی، بيداد و غارتگری امپریاليست های انگليسی و روسيه 
تزاری، مقدمات یک جنبش ضد فئودالی و ضدامپریاليستی را در اوائل قرن بيستم در ایران 

آشنائی عده  روسيه و 1905شکست روسيه تزاری در جنگ با ژاپن، انقالب . فراهم می کرد
فشار ن ایران که برای کار به قفقاز می رفتند به افکار سوسيال دمکراسی، ای از زحمتکشا

و توسعه تبليغات ترقيخواهانه از طرف گروه های دو گانه دربار فاسد قاجار و روحانيان 
تجدد طلب بوسيله شب نامه ها و جرائدی که در خارج طبع و در ایران دست بدست می 

ا دموکراتيک ایران را  برافروخت که دامنه آن تا   آتش انقالب بورژو1906گشت، در سال 
لنين . انقالب مشروطيت ایران سرآغاز جنبش های ملی در آسياست.  کشيده شد1922سال 

این انقالب را می ستاید، حزب سوسيال دموکرات روسيه با تمام قوا بدان یاری می رساند و 
توده ای را در سرتا سرشمال آن را از دایره تنگ بورژوائی بيرون می کشد و مهر جنبش 

انقالب ایران در برابر امپریاليسم انگليس و روس، در مقابل استبداد . ایران بدان می زند
روحانيان که بر انقالب اجتماعی رنگ ن قسمت از ی آشاهان قاجار و درباریان و رو در رو

 خود نرسيد، اما ، ایستاد و مکرر پيروز شد و گرچه به هدف های نهائیالحاد و کفر می زدند
انقالب مشروطيت . بهرحال منشاء تحوالت بزرگی در تمام شئون زندگی مردم ایران گردید

نشان داد که مردم ایران دارای ظرفيت بزرگ انقالبی، روحيه فداکاری و از خود گذشتگی و 
شایستگی فهم و درک مقتضيات زمان هستند و می توانند از ميان خود مجاهدان بزرگی مانند 

 انقالب مشروطيت آغاز ظهور.  قهرمان جنبش مشروطيت ایران پرورش دهندستارخان
. بود زیر درفش احزاب سياسی با هدف های مشخص و معلوم اجتماعی و طبقاتی انقالب

 طول کشيد و 1911 تا 1906مرحله اول این انقالب که بنام مشروطيت خوانده می شود از 
 1922 جریان جنگ جهانی اول و پس از آن تا سال مراحل دیگر آن به اشکال گوناگون در



 نيرو و خصلت و جهت تازه ای به جنبش های 1917انقالب اکتبر در سال . دوام یافت
از دوران این جنبش ها نهضت کارگری ایران بيرون آمد و حزب . انقالبی ایران داد

به قيام ها و جنبش ما با کمال اختصار . کمونيست ایران پا به عرصه وجود و فعاليت گذاشت
  :ذیال اشاره می کنيم" مشروطيت"های بعد از انقالب 

  
  قيام جنگل و انقالب گيالن 

در جریان جنگ جهانی اول که قوای متخاصم بی طرفی ایران را نقض و کشور ما را اشغال 
لبه تيزاین جنبش متوجه قوای انگليس . کردند، جنبش وسيعی ضد نيروهای اشغالگر پدید آمد

ميرزا کوچک خان، یکی . سيه تزاری ـ دو دشمن دیرین ایران و انقالب مشروطيت بودو رو
از مبارزان دوران مشروطيت در راس گروهی از آزادیخواهان در گيالن عليه قوای تزاری 
برپا خاست و سپس موازی با شرایط مساعد و یا نامساعد روز برحسب خصلت بورژوازی 

شه و زمانی بحال تسليم و عقب نشينی در جنگل و اطراف خود گاه بصورت انقالبی ای دو آت
هنگامی که انگليسها مجبور به عقب نشينی از قفقازشدند و ارتش سرخ . رشت مستقر گردید

صحنه قفقاز را از قوای خارجی و نيروهای ارتجاعی داخلی پاک کرد، ميرزا کوچک خان با 
انقالب اکتبر به جنبش آمده بودند، کمک کمونيست ها و توده های مردم که از پيروزی های 

 که کمونيست ها، جنگلی ها، احسان اله خان و خالوقرباندر این حکومت، . به رشت وارد شد
 ژوئن همين سال اولين 22در . نماینده قشرهای گوناگون اجتماعی بودند، شرکت داشتند

براخراج کنگره حزب کمونيست ایران در بندر انزلی تشکيل و برنامه حزب را مبنی 
انگليسها از ایران، واژگون کردن رژیم سلطنتی و فئودالی و مصادره و تقسيم بالعوض 

حزب کمونيست ایران . امالک مالکان بزرگ، تصویب و کميته مرکزی خود را انتخاب کرد
وارث سنن انقالبی حزب عدالت و گروه های سوسيال دموکرات و کمونيست ایران بود که با 

دیری نپائيد که هم در رهبری حزب و هم بين . ه ميدان مبارزه قدم گذاشتبرنامه ای روشن ب
حزب و کوچک خان که هدف هایش در چهارچوب تنگ بورژوائی و داعيه شخصی محدود 

ميرزا کوچک خان، حکومت انقالبی را ترک کرد و به جنگل عقب . بود، اختالف بروز کرد
این انشعاب و اختالف . کيل گردیدنشست و حکومت جدید به ریاست احسان اله خان تش

در این موقع قوای دولتی با کمک نيروهای نظامی . ضربت سختی به جنبش انقالبی گيالن زد
انگليس حمله بزرگی عليه نيروهای مسلح انقالبی که تا نزدیک قزوین پيش آمده بودند، آغاز 

امت مبارزان کمونيست و دليری و شه.  عقب نشاندند) پهلوی(کردند و آن ها را تا بندرانزلی 
شهر رشت بار دیگر بدست انقالبيون . کمک انقالبيون قفقاز توانست مهاجمان را به عقب راند

اما اختالف ریشه دار از یک . حيدرعمواوغلی بدان سامان شتافت تا بکار سامان دهد. افتاد
 که طرف و تحریکات حکومت قوام و انگليس ها از طرف دیگر کار را به آنجا رساند

کوچک عده ای از سران نامدار کمونيست را برای مذاکره به جنگل دعوت و آن ها را 
. غافلگير کرده، به قتل رساند و به این ترتيب زمينه پيروزی قوای دولتی فراهم گردید

حکومت انقالبی گيالن از پای درآمد و دیری نپائيد که نيروی ميرزا کوچک خان به تحليل 
 شکست انقالب گيالن نيروهای ملی ) م1921نوامبر(فرار نابود گردید رفت و خود او هنگام 

تنها حزب کمونيست ایران بود که تحت شرایط نامساعد نوین به فعاليت خود . را پراکنده کرد
  .ادامه داد

  
  جنبش انقالبی از مجلس دوم تا انقالب اکتبر

و به تبریز انقالب به طوری که معلوم است دخالت مستقيم حکومت تزاری با اعزام نير
آنچه باقی ماند قانون اساسی و فرم . مشروطيت را در آستانه پيروزی قطعی سرکوب نمود

حکومتی مشروطه بود، ولی نيروهای آگاه انقالب سعی کردند از این تغييرات صوری استفاده 
ل  حزب دموکرات ایران را تشکي1909بدین منظور در سال . کرده به مبارزه خود ادامه دهند



تقسيم امالک بين دهقانان، ایجاد بانک کشاورزی، ایجاد (دادند که برنامه ای مترقی داشت 
 28این حزب توانست . )....ارتش ملی، تفکيک دولت از مذهب، برقراری تعليمات اجباری

نفر نماینده به دوره دوم مجلس شورا بفرستد و از تریبون مجلس خواست های مردم را اعالم 
در دوران . های استعمارگرانه امپریاليست های انگليس و روس مبارزه کندو عليه دخالت 

فترت بين دوره دوم و سوم مجلس که به منظورسرکوب این حزب و سایر نيروهای انقالبی 
 31در مجلس سوم دموکرات ها. بوجود آورده بودند، موفق به سرکوب این حزب نشدند

تحمل چنين .  وکال را با خود هم آواز کنندکرسی بدست آوردند و توانستند عده دیگری از
مجلس را تعطيل . مجلسی برای امپریاليست ها که عمال ایران را در اشغال داشتند ممکن نبود

جنگ بين المللی و ورود قوای متخاصم به ایران تکان تازه ای به مردم داد و در هر . کردند
ومت های مسلحانه آغاز گوشه ای از کشورمخصوصا در شمال و بين ایالت جنوب مقا

 و پس از شکست در کرمانشاه تشکيل داد قم حزب دموکرات ابتدا حکومتی موقت در. گردید
طليعه انقالب اکتبر که در ایران . شدند" مهاجرت"و سپس اعضاء و طرفداران آن مجبور به 

به صورت تشکيل شوراهای سربازان روس در شمال ایران پدید گردید، تکان تازه ای به 
در . نيروهای انقالبی داد و حزب دموکرات به خصوص در تبریز نيروی تازه ای گرفت

 در روسيه، همکاری دموکرات ها با شوراهای سربازان روس 1917آستانه وقایع ژوئيه 
بدانجا رسيد که سربازان روس با آزادیخواهان تبریز و دمکرات ها ميتينگ مشترکی بر مزار 

شيخ از جمله ناطقان یکی . ند و نطق های آتشينی ایراد کردندشهدای راه آزادی تشکيل داد
شمال ایران با انقالب اکتبر یکباره از .  بود که بنام حزب دموکرات سخن راندمحمد خيابانی

زیر فشارامپریاليسم آزاد شد و شعله های انقالب اکتبر سرتاسر این منطقه را به جنبش تازه 
در جنوب انگليس ها با . روطيت قرارداشت، درآوردای که در سطح عالی تری از جنبش مش

تمام قوا کوشش کردند که از تاثير انقالب اکتبر در مردم بکاهند و نفوذ خود را مستحکم کنند 
و سپس آتش انقالب را در شمال خاموش نمایند، اما در سرتاسر ایران مقاومت با سر سختی 

اگون که هدف آن ها اخراج انگليس ها و جمعيت های گون. تمام عليه انگليس ها جریان یافت
  .تسليم پليس جنوب به دولت ایران و الغای قراردادهای تحميلی بود، تشکيل گردید

  
  قيام خيابانی

فراخواندن ارتش روس از ایران و اشغال آذربایجان از طرف عثمانی ها که قصد تجزیه و 
 ای برای دمکرات های آذربایجان الحاق این منطقه را به ترکيه داشتند، شرایط نامساعد تازه

عثمانی ها خيابانی و عده ای از سران جنبش را توقيف و تبعيد . و آزادیخواهان بوجود آورد
پيشرفت ارتش سرخ در قفقاز، عقب نشينی قوای انگليس از باکو و فشار دولت جوان . کردند

ی عثمانی از شوروی به عثمانی ها برای تخليه خاک ایران منجر به بيرون رفتن نيرو
در شب . آذربایجان گردید و بار دیگر شرایط مساعد برای جنبش در آذربایجان فراهم آورد

 هزار نفر 20 ميتينگ عظيمی با شرکت بيش از )1920 مارس 20( 1299عيد نوروز سال 
خواهان تخليه ایران از نيروهای " مرده باد انگليس"در تبریز تشکيل گردید که با شعار 

پادگان انگليسی تبریز شهر را تخليه وعقب نشينی کرد، ولی شهربانی مانند . دندانگليسی بو
نتيجه فشار شهربانی قيام تحت رهبری حزب . معمول رهبران جنبش را تحت فشار قرار داد

دموکرات آذربایجان که به علت دور ماندن از مرکز حزب و نابسامانی آن در مناطق دیگر 
قيام در هفتم آوریل . ناميده شده بود، بوقوع پيوست" آذربایجانفرقه دموکرات "ایران، بنام 

.  ميالدی آغازشد و طی دو روز همه ادارات از جمله شهربانی بدست قياميون افتاد1920
 این 1920 ژوئن 20کار قيام را اداره می کرد، اما در " هيئت اجتماعی"ابتدا هيئتی بنام 

  :شکيل گردیدبا برنامه ذیل تحکومت ملی هيئت منحل و 
   



برانداختن سلطنت، برقراری جمهوری، نجات کشور از قيد اسارت خارجی، خود مختاری در 
حکومت ملی بالفاصله . آذربایجان، برقراری روابط سياسی و بازرگانی با کشور شوروی

دست به یک سلسله اصالحات در زمينه امور بهداشتی و فرهنگی و تاسيس ارتش ملی و 
يابانی هر روز برای روشن کردن افکار عمومی به نطق هائی آتشين نظامی آن زد و خ

  . پرداخت که تاثير بزرگی از لحاظ فکری در مردم داشت
کابينه وثوق . پيشرفت های حکومت ملی نمی توانست حکومت مرکزی را به تالش نياندازد

شبث شد تا این  با کمک انگليس ها به انواع حيل مت1919الدوله عاقد قرارداد تحت الحمایگی 
. حکومت را براندازد، ولی توفيق نيافت و خود در نتيجه نفرت عمومی مردم ساقط گردید

مشيرالدوله که تا حدی خوش نام بود سرکار آمد و مخبرالسلطنه را که از دموکرات های 
. دخيابانی به او اعتماد کرد و آزادانه وارد تبریزش. سابق بود به استانداری آذربایجان فرستاد

مخبر السلطنه با استفاده از نيروی خلع سالح نشده قزاق و خيانت فرمانده ژاندارمری خيابانی 
.  بدست قزاقان شهيد شد1299 شهریورماه 22را غافلگير کرد و این انقالبی پرشور در 

جنبش و قيام معروف به خيابانی در آذربایجان یکی ازصفحات درخشان تاریخ حرکت انقالبی 
  . بخصوص در آذربایجان استدر ایران و

  

  ورود نظامی های ایران 
  به جنبش های اجتماعی

  
این بخش آخر از گاه شمار جنبش های انقالبی ایران از آستانه و صدر اسالم تا پایان کار 

 و سپس قيام 57های سلطنت محمدرضا شاه، انقالب  سال. رضاشاه و فرار او از ایران است
های نيمه دوم جمهوری اسالمی فصول دیگری اند که در این  ها و جنبش های اجتماعی سال

مده و نویسنده و نویسندگان آن امان نيافتند تا بنویسند و یا حق حيات نيافتند تا ا نيرگاه شما
آنچه تاکنون منتشر کردیم، سند تحقيقی بسيار ارزنده ای بود و هست که در . ببينند و بنویسند

منتشر شد و بی شک محقق بزرگ تاریخ و ادبيات ایران  توسط حزب توده ایران 1349سال 
ما توصيه می کنيم این گاه . در نگارش و تدوین آن نقش اصلی را داشته است" احسان طبری"

شمار را با دقت کامل، نه یکبار و بارها بخوانيد و در تکثير و انتشار آن در داخل کشور 
 - یر انبوهی خرافات و تحریفات مذهبینباید اجازه داد تاریخ واقعی ایران ز. همت کنيد

 .این گاه نامه، کارنامه افتخار یک ملت است. حکومتی دفن شود
  

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

عفرانلو کرد ساکن شمال خراسان به رهبری خداوردی نام که قبال چوپان یکی از خوانين ز
قيام از شهر شيروان که . این جنبش در نواحی دیگر خراسان نيز تاثير کرد. بود، قيام کردند

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

  
  قيام کلنل

کلنل محمد تقی خان پسيان عضو حزب دموکرات، افسر برجسته ژاندارمری بود که از لحاظ 
ایدئولوژی دارای افکار انقالبی خرده بورژوائی، مخالف حکومت اشراف، طرفدار حکومت 

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



عده ای از فئودال ها را زندانی کردند، ابتدا کلنل را اميدوار کرد، اما با سرکارآمدن قوام 
. السلطنه که کلنل او را به خوبی می شناخت این اميد به یأس مبدل شد و او را به قيام واداشت

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

قوام . این کميته با شعاراصالحات ارضی به روستا رفت، ولی دست به اقدامات اساسی نزد
ودال های محلی روابط دوستانه داشت، آن ها را عليه کلنل السلطنه که با سران عشایر فئ

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

  . این طریق قيام سرکوب گردیدمدتها منتظر فرصت بودند به مشهد وارد شدند و به
کلنل که زمانی به کمک آلمان ها اميدواربود، پس از انقالب اکتبر جانبداری جدی حکومت 
جوان شوروی گردید و احساسات بسيار دوستانه ای از خود در نقطق هایش نسبت به این 

  .حکومت نشان داد
  

  قيام لهاک خان باوند
 مسلحانه قيام  ) ساالر جنگ( دهی ستوان لهاک باوند پادگان بجنورد تحت فرمان1926در سال 

پشتيبان این قيام توده های دهقانی بودند که خاطره جنبش دهقانی خراسان و مبارزه . نمود
مهمترین شعار این قيام مصادره و تقسيم بالعوض امالک بين . خاوردی کرد را به یاد داشتند

ه نفع پيشه وران و کسبه شهرها، برقراری شعارهای دیگر تغيير ماليات ها ب. دهقانان بود
این قيام از طرف . ماليات بر عایدات، استقرار حکومت جمهوری و قطع نفوذ انگليس ها بود

  فرو 1926 ژوئيه 18دولت با کمک انگليس ها که هواپيماهای خود را بکار انداختند، در 
  .نشانده شد و لهاک خان به اتحاد شوروی پناه برد

  
  یقيام الهوت

به ترکيه " مهاجرت" الهوتی از دموکرات های با سابقه ای بود که در دوره ) سرگرد(ماژور 
رفت و پس از پایان جنگ و خاتمه جنبش خيابانی بازگشت، مورد عفو واقع و در ژاندارمری 

 در مقام انحالل ) سردارسپه(در این موقع رضاخان . تبریز با درجه سرگردی پذیرفته شد
این اقدام را . لحاق آن به نيروی قزاق به منظور ایجاد ارتش متحد الشکل برآمدژاندارمری و ا

. بيشتر افسران ژاندارمری دنباله سياست انگلستان برای قبضه کردن ارتش ایران می دانستند
عالوه بر این رفتار مستبدانه رضا خان وزیر جنگ را، در مقابل مجلس و دولت ناقض قانون 

 این رو چند نفر از افسران ژاندارمری و از جمله آن ها الهوتی در از. اساسی می شمردند
 نقشه قيامی را بدست افراد ژاندارمری که مدتها حقوقشان نرسيده بود، 1300ماه حوت 

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

تبریز را تسخير کردند و به تمام شهرستانها پيروزی و قيام خود را اطالع دادند و آن ها را 
اردوی دولت در خارج شهر و . از نيات ضد استبدادی و ضد استعماری خود مطلع نمودند
نجام جنگ سختی بين طرفين سرا. بعضی از محالت مقاومت می کرد و به حمله نمی پرداخت

درگرفت و بعلت آمادگی افراد ژاندارم نيروی دولتی پيروزشد و الهوتی به اتحاد شوروی 
  .پناهنده و قيام سرکوب گردید

  
  قيام پادگان سلماس

 ميالدی سربازانی که مدت ها حقوقشان پرداخت نشده بود در شهر سلماس 1926در سال 
ای را از ميان خود به رهبری انتخاب و شهر خوی را  قيام کردند، عده )شاهپور کنونی(



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

  .ا اعدام کردتبریز و پادگان های اطراف این قيام را سرکوب و رهبران آن ر
بدین ترتيب دفترقيام های مسلح و جنبش های وسيع خلقی بسته شد و حکومت دیکتاتوری 

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

هران منتقل کرد و به تاسيس شعب خود در والیات دست زد و تا استقرار سلطنت را به ت
پهلوی از مختصر آزادی استفاده کرده به تلفيق کار علنی و مخفی پرداخت، اتحادیه های 
. صنفی و کارگری بوجود آورد و در درون حزب اجتماعيون دست به فعاليت سياسی زد

یه های به رهبری حزب منتشر گردید که نقش تبليغاتی روزنامه هائی وابسته به حزب و اتحاد
 ) کمينترن(حزب کمونيست ایران از همان آغازعضو انترناسيونال سوم . موثری ایفا کردند

گردید و از کمک های این سازمان بهره مند شد، ولی در این بين سردار سپه که مدتی تا 
 هنوز آن نيرو را نداشت که در حدی بدیده اغماض به جنبش های دموکراتيک می نگریست و

تمام جبهه ها بجنگد، پس از پيروزی در سایر جبهه ها و رسيدن به مقام سلطنت حمله خود را 
در جنوب، در اصفهان، تبریز و مشهد به اتحادیه های . عليه نهضت کارگری ایران آغازکرد

ونيست و اتحادیه عده ای از سران حزب کم. کارگری هجوم بردند و آن ها را متالشی کردند
 از مجلس دستوری رضا شاه عليه جنبش 1310کذائی " قانون"ها توقيف گردیدند و سپس 
  .کارگری به تصویب رسيد

  
  پنجاه و سه نفر

حکومت دیکتاتوری رضا شاه با سيستم پليسی خود از هرگونه اجتماع ولو بعنوان مذهبی 
. ندان و اعدام سرکوب کردجلوگيری نمود و هر جنبش را ولو هر قدر کوچک بود با ز

قسمت مهمی از نيروهای فعال حزب . شرایط فعاليت برای حزب کمونيست بسيار دشوار شد
در این موقع . قوای تازه و متدهای نوی برای ادامه کار الزم بود. در زندان ها از کار افتادند

ی چند نفر از است که دکترارانی و چند نفر دیگراز یاران او به ایران آمدند و با همکار
بدین ترتيب فعاليت تبليغاتی و تربيت . اعضای با سابقه حزب کمونيست دست به فعاليت زدند

در دانشکده ها و دانشسرای عالی جنبش دانشجوئی که چند بار . کادرهای جوان آغاز گردید
جنبش کارگری می . دست به اعتصاب زد به رهبری کانون جدید حزب کمونيست، بوجود آمد

 پليس این 1316ونق تازه ای بگيرد که در نتيجه بعضی اشتباهات سازمانی در سال رفت ر
  . سازمان نو بنياد را کشف کرد

ارانی و یاران او وعده ای از کسانی که با آن ها ارتباط و آشنائی داشتند توقيف و محکوم 
ورود ارتش سرخ دکتر ارانی بدست پليس در زندان از پای درآمد و بقيه یاران او تا . گردیدند

به ایران و فرار رضاشاه در زندان های مناطق بد آب و هوای جنوب و قصر قاجار در حبس 
 نقش قابل 1320ماندند و عده ای از آن ها در جریان تشکيل حزب توده ایران در سال 

  .توجهی ایفاء کردند
  

  نتيجه گيری
مردم ایران در جریان تاریخ از تصویر ناقص و بسيار فشرده ای که از جنبش ها و قيام های 

  ایراندو هزار و پانصد ساله آن داده شد، می توان به خوبی دریافت که مردم سرزمين ما 
هيچگاه از نبرد عليه استعمار و استبداد و غارتگران و ستمگران خارجی و داخلی از پای 

ی به قدرت نيروی واقعی در تمام نبردها قطع نظر از اینکه چه طبقه و یا شخص. ننشستند
توده ها نقش اساسی را در زندگی اساسی بازی می . رسيده، همواره توده های مردم بوده اند

. کنند و بدون فعاليت آن ها جامعه و قبل از هر چيزانقالب اجتماعی غيرقابل تصوراست



هر حزب سياسی که از توده . قدرت اصلی محرکه انقالب هميشه توده ها بوده و خواهند بود
دم برید و رابطه خود را با آن ها از دست داد تبدیل به فرقه محدود و در بسته ای می های مر

تجربه تاریخ بطور وضوح نشان می دهد که تنها راه . شود که وجود و عدمش یکی است
این راهی است . پيروزی انقالب، آگاه کردن، متشکل کردن و به نبرد کشيدن توده هاست

این راه را باید پيمود و از تجربه تاریخ درس . پرپيچ و خمپيمودنی ولی بسيار دشوار و 
  .گرفت

  


