
 

  
  خيزش های جمهوريخواهی

  از انقالب مشروطه تا انقالب بهمن

  خراسان
  !قيام در خون خفته

  
 12تا فروردين به پايان نرسيده و در گردوخاکی که مردود شماران رفراندوم 

 برای نقطه پايان گذاشتن به سلطنت و آغاز جمهوری در ايران فرو ننشسته، جا 58فروردين 
 ضد خودکامگی مردم خراسان به رهبری کلنل محمد تقی خان -دارد از قيام ضد سلطنتی

هم او که انديشه برچيدن بساط سلطنت و گستردن سفره جمهوريت را . پسيان نيز ياد کنيم
اگر نبود توطئه انگليس و رضا خان، پيش از آنکه سپبهد رزم آراء نيز با اميد حمايت . داشت

چيدن بساط سلطنت تشخيص دهد، کلنل پسيان کار امريکا برای ايجاد رُفرم يگانه چاره را بر
ننگ قتل او تنها به حساب رضاخان . را در چارچوب يک قيام ملی و مردمی تمام کرده بود

نوشته نشده، بلکه قوام السطنه، آن پير توطئه و خدعه نيز در اين جنايت نقش تعيين کننده 
  .داشت

دم خراسان به رهبری کلنل  فروردين را، آغاز قيام مر13تاريخ معاصر ايران، 
اين قيام که بخشی از سومين اوج جنبش ضد . محمدتقی خان پسيان ثبت کرده است

پس از قيام تنباکو و انقالب ( ضدسلطنتی و رهايی بخش ملی مردم ايران -امپرياليستی
  .بود، ريشه های عميق اجتماعی ـ اقتصادی و سياسی داشت) مشروطيت

، که قيام همگانی مردم ايران عليه )1284 ـ 1289(انقالب مشروطيت ايران 
خودکامگی رژيم فئودال هاـ دربار فاسد پادشاهی و تسلط روزافزون بيگانگان بر ايران بود، 
با مداخله مستقيم انگليس  و خيانت سياست پيشگان و بخشی از روحانيون داخلی، ناتمام ماند 

  . و شکست خورد
وضع زندگی طاقت فرسای مردم ) 1293 ـ 1297(با شروع جنگ جهانی اول 

ايران، که با وجود اعالم بی طرفی رسمی در جنگ، ميدان تاخت و تاز دو امپرياليست روس 
تضادهای درونی جامعه ايران . و انگليس قرار گرفته بود، روز بروز بدتر و وخيم تر می شد

 شاهنشاهی در جنبش اعتراضی مردم عليه تسلط امپرياليسم و رژيم پوسيده. شدت می گرفت
  .گوشه و کنار کشور ادامه داشت

 سر تجديد تقسيم جهانجنگ جهانی اول، که بين دو گروه دول امپرياليستی بر سر 
 شرايطی که امروز نيز در استراتژی تهاجمی امريکا و تضاد منافع اروپا و -گرفته بود، 



 به انقالب - شوداياالت متحده مشاهده می شود و جهان بتدريج با واقعيات آن آشنا می
  . سوسياليستی اکتبر در روسيه منجر شد

پيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر شرايط مساعدی جهت گسترش جنبش های رهايی 
بخش ملی، ضدامپرياليستی و دمکراتيک در کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره بوجود 

گيالن، انقالب در  ميرزا کوچک خاندر ايران، انقالب جنگلی ها به سرکردگی . آورد
در آذربايجان، قيام مردم خراسان به رهبری  شيخ محمد خيابانی دمکرات ها به رهبری
همه به سبب تشديد تضادهای درونی ) 1298 ـ 1300(در سال های  محمدتقی خان پسيان

جامعه ايران و در شرايط مساعد بين المللی پس ار پيروزی اکتبر پا گرفت و به موفقيت هايی 
  .يافتنيز دست 

عليه سلطنت (برای پی بردن به سبب اصلی قيام مردم خراسان و دو هدف عمده داخلی
عليه تسلط امپرياليسم انگليس و (و خارجی ) و رژيم فاسد قاجاريه و نظام ارباب ـ رعيتی

  :آن، اين دو سند تاريخی گوياست) روس
ور عليرضا ماژ( ـ در نامه ای که کلنل محمدتقی خان به يکی از همرزمان خود 1

  :نوشت، به صراحت متذکر گرديد که) »شمشير«خان معروف به 
را از » آريستوکراسی«ما بايد ريشه های ننگين خيانت را از جا کنده اصول «

مملکت نابود سازيم، عزم آهنين ما سالسل و قيودات ارتجاعی  را از هم گسسته و تمام 
  . »موانع و عوائق را برهم شکند

، به منظور پريداکس قيام، ژنرال کنسول انگليس در خراسان،  ـ در دوران اوج2
کمک به دولت دست نشانده امپرياليسم در تهران، به دخالت آشکار و خشن در امور داخلی 

به اين . دست زده، کوشيد کلنل محمدتقی خان را به خروج از ايران و سفر به اروپا وادار کند
ان می رود و به او می گويد که، طبق دستور منظور پريداکس به ديدار کلنل محمدتقی خ

  :پسيان جواب می گويد. مرکز بايد برای تکميل معلومات خود به اروپا برود
 آن شده ايد؟ و ت ايران است، شما چرا مامور ابالغاگر اين دستور از طرف دول«

اجز پريداکس، که از جواب ع» .اگر از مقام ديگری است، انجام آن برای من الزامی ندارد
  :می ماند، به تهديد پرداخته با وقاحت می گويد

اگر پيشنهاد مرا بالشرط قبول نکنيد، دستور می دهم عشاير خراسان بر شما «
  ».بشورند

کلنل، که در مقابل اين جسارت پريداکس برآشفته می شود، با مشت روی ميز زده می 
  :گويد

در کارهای ما مداخله اگر من بعد ! تو کنسول انگليس هستی يا والی خراسان؟«
  »!. . .برو. کنی، دستور می دهم به زاهدان ببرند و در سرحد تحويلت بدهند

و در نامه ای که به دوست خود کاظم زاده ايرانشهر، مقيم برلن، می نويسد، از جمله 
  :متذکر می شود

همسايه جنوبی و دولت فشار می آورند که من به خارجه مسافرت کنم، ليکن من «
کمک کنيد تا ... ن است دست از وطن نخواهم کشيد و در همين جا بگور خواهم رفتتا ممک

ايران را از تحت نفوذ همسايه جنوبی خالص کرده، ريشه اشراف پوسيده را از بيخ و بن 
  ».برکنيم

برخالف آنچه بعضی مورخين می نويسند، قيام به هيچ وجه نتيجه عداوت شخصی 
توقيف قوام السلطنه، که روز سيزده عيد نوروز .  نبودقوام السلطنهپسيان با والی خراسان 

 ، توسط نيروی ژاندارم، به دستور کلنل محمدتقی خان، صورت گرفت، در واقع بهانه 1300
  .و وسيله ای برای آغاز قيام بود و نه سبب و علت آن



رياليسم که ايران را دو دستی تقديم امپ) 1298 (وثوق الدولهمخالفت با قرارداد 
اما اين قرارداد نيز بنوبه خود، تنها يک . انگلستان می کرد، يکی از علل اين قيام ها بود

  .نمونه از تسلط روز افزون انگليس به طور کلی بر کشور ما بود
به شهادت اسناد موجود، قيام خراسان طبق نقشه پيش بينی شده توسط دموکرات ها 

کلنل . نی جدی سوسيال دمکرات های ايران برخوردار بودقيام از پشتيبا. تدارک ديده شده بود
 مطلع و نسبت به آن بسيار شيخ محمد خيابانیشخصا از قيام مردم آذربايجان به رهبری 

 در گيالن فوق العاده اظهار عالقه می نهضت جنگلی هااو همچنين نسبت به . عالقمند بود
  .کرد

ن، حزب کمونيست ايران را پی سوسيال دمکرات های ايران، که در اوج جنبش گيال
 صدد ايجاد ارتباط با خيابانی در آذربايجان و در حيدرخانريزی کرده بودند، بنابه ابتکار 

پسيان در خراسان برآمده بودند، که متاسفانه اين ارتباط برقرار نگرديد و هماهنگی بين اين 
يالن و سپس سرکوب شکست جنبش گ. سه بخش جنبش ضدامپرياليستی مردم ايران تامين نشد

قيام آذربايجان به رهبری خيابانی بی شک نمی توانست در سرنوشت قيام خراسان بی تاثير 
  .باشد

سندی را » قيام کلنل محمدتقی خان پسيان در خراسان«علی آذری در کتب خود 
آورده است، حاکی از توجه خاص کلنل پسيان به نهضت جنگلی ها در گيالن، ياس او در 

ت اين نهضت و بويژه حسن نظر او نسبت به سوسيال دمکرات ها ايران و رهبر مقابل شکس
فرستاده است، به  احسان اهللا خاندر پيامی که کلنل محمدتقی خان برای . آنان حيدرخان است

که او به نهضت جنگلی ها زده اشاره می کند و در عين حال نظر ) با چپ روی(زيان هايی
عليه اين چپ روی و درک شرايط ويژه ايران (يدر عمواوغلیتحسين آميز خود را نسبت به ح

  .آشکارا بيان می دارد) برای ايجاد يک نهضت چپ به رهبری سوسيال دمکرات های انقالبی
 در تپه های جعفر آباد 1300 مهر ماه 10کلنل محمدتقی خان، در زد و خوردی که 

 های محلی در گرفته بود،  قوچان با نيروهای اعزامی از طرف دولت مرکزی و ضدانقالبی
گرچه پس از کشته شدن او در جبهه، ديگر همرزمان صديقش، چون . به شهادت می رسد

 و ديگران مدتی به مقاومت و زدوخورد ادامه دادند، ليکن قيام مردم کلنل اسماعيل خان بهادر
  .خراسان نيز از سوی دولت دست نشانده مرکز و نيروهای ضدانقالبی محلی سرکوب  شد

علل اصلی شکست قيام خراسان نيز، مانند ديگر قيام های آن دوره، اختالفات داخلی، 
عدم وحدت و انسجام و تشکل الزم در نيروهای انقالبی، توطئه ها و خرابکاری های پی در 
پی نيروهای متحد امپرياليسم و ارتجاع ايران، بويژه دولت تسليم طلب و سازشکار منصوب 

هماهنگی الزم بين بخش های عمده نهضت ضدامپرياليستی و رهايی دربار سلطنتی، عدم 
  .بخش ملی در گيالن، آذربايجان و خراسان است

تحصيل کرده و ميهن دوستی بنام محمدتقی ) کلنل(قيام خراسان به رهبری نظامی 
خان پسيان، امپرياليسم کهنه کار انگليس را بيش از پيش به اين نتيجه قطعی رساند که بايد 

 نظامی سرکوبگر را بر سرنوشت ايران حاکم سازد تا بتواند ريشه ميهن دوستی، يک
رضاخان قزاق، . آزاديخواهی و استقالل طلبی را در نيروهای نظامی ايران نيز سرکوب کند

که حتی سواد خواندن و نوشتن نيز نداشتن، گزينه ای بود برای چنين سياستی، پيش از آنکه 
  ! کلنل محمدتقی خان پسيان بيفتدکار و ابتکار بدست امثال

اهداف و مقاصد اين قيام ها، چيزی نبود که با سرکوب آن ها از بين برود، وظايف 
اساسی اجتماعی ـ اقتصادی و سياسی که در مقابل جامعه ايران قرار داشت، حل قاطع خود 

وعده و سرکوب انقالب ها و قيام ها، اصالحات نيم بند، عوام فريبی و . را طلب می کرد
جنبش . وعيدها چيزی نبود که بتواند مسايل اساسی جامعه را به شيوه ای بنيادی حل کند

اعتراضی مردم در همه دوران ديکتاتوری جنايتکار رضاخان و سپس فرزندش محمدرضا 
ادامه يافت، هرچه تسلط امپرياليسم آمريکا و انگليس شدت و وسعت گرفت، جنبش ضد 



زاديخواهانه مردم ايران سرسخت تر، با تجربه تر، آزموده تر شد استبدادی، ضد سلطنتی و آ
آنچه امروز نيز بخش عمده ای از جنبش کنونی مردم .  رساند1357و خود را به انقالب 

، ضديت با احيای سلطنت زير لوای 57ايران برای آزادی، دفاع از دستاوردهای انقالب 
، ريشه هائی چنين گسترده در اين مرز و واليت و دفاع از استقالل کشور را شامل می شود

  .بوم دارد
  
  


