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ڕۆڵی بازاڕ
لە شۆڕشی مەشرووتەخوازیی 

ئێرانیدا
)1911 - 1905(

پ. ی. ئەحمەد باوەڕ
)زانكۆی گەرمیان - كۆلێژی پەروەردە(

)٢ - ٢(

تــەوەری چــوارەم: ڕۆڵــی بــازاڕ لــە كۆتاییەكانــی 
شۆڕشــی مەشــرووتە خوازییــدا 1909 - 1911:

و  مێژووییــەكان  ســەرچاوە  لــە  زۆر  پێــی  بــە 
ــەی، كــە بەســەر  ــەو هەمــوو گۆڕانكارییان دوای ئ
ــی  ــە تایبەت ــات، ب ــدا ه ــی قاجاری ــی ئێران بارودۆخ
لــە بوارەكانــی سیاســی، ئابــووری، كۆمەاڵیەتــی و 
ــەش دەســتتێوەردانی  ــە شــانی هەمــوو ئەوان شــان ب
لــە  هەریــەك  تایبەتــی  بــە  دەرەكــی  واڵتانــی 
بەریتانیــا و ڕووســیای قەیســەری هێنــدەی دی 
بارودۆخەكــەی ئاڵۆزتــر كردبــوو، وەك ئــەوەی لــە 
كۆتاییــدا بــووە هــۆی ئــەوەی كــە محەمــەد عەلــی 
شــای قاجــار بــە ناچارییــەوە لــە )17ی تەممووزی 
لــە  1909(دا، لەگــەڵ خانەوادەكــەی و بەشــێك 
دەســتوپێوەندەكانی، تەنانــەت هەمــوو ئــەو خشــڵ و 
ــوو  ــان گرتب ــدا هەڵی ــوەی لەگــەڵ خۆیان ــڕ و زی زێ
لــە )ســەڵتەنەت ئــاوا(ەوەو وەك پەنابەرێــک خۆیــان 
گەیانــدە باڵوێزخانــەی ڕووســیای قەیســەری لــە 

گەڕەكــی )زەركەنــدە(ی شــاری تــاران.
كەســایەتییەكی وەك )ئــەی. ســابلینی( باڵوێــزی 
دەكات،  باســی  تــاران  لــە  قەیســەری  ڕووســیای 
كــە چــۆن شــای ئێرانــی قاجــاری داوای مافــی 
پەنابەریــی كــردووە و لــە بارەیــەوە دەڵێــت بەڕاســتی: 
و  ڕاســت  قســەكردنێكی  و  گێرانــەوە  ))توانایــی 
ڕەوانــی ئەوتــۆم نییــە بــۆ ئــەوەی بــاس لە ســاتەكانی 
هاتنــە ژوورەوەی شــاتان بــۆ بكــەم كــە چــۆن بــە 
الرێكــی  و  لــەش  و  هەڵگــەڕاو  زەرد  ڕەنگێكــی 
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ئاراســتەی  بــە  ئەســپەكەی  ســواری  بــە  الوازەوە، 
دەهــات(()٤0(. ڕووســیا  باڵوێزخانــەی 

وەك دەبینیــن لێــرە بــەدواوە و پــاش پەنابردنــی 
محەمــەد عەلــی شــای قاجــار بــۆ نێــو باڵوێزخانەی 
ڕووســیای قەیســەری، ئیــدی قۆناغێكــی نــوێ و 
ســەردەمێكی نــوێ لــە ئێرانــی قاجاریــدا دەســت پــێ 
دەكات و لەم ماوەیەش بەدواوە مەشــرووتەخوازان تا 
ڕادەیەكــی بــاش توانییــان دەســت بەســەر كاروبــاری 
هــاوكات  بگــرن،  واڵتــدا  سیاســەتی  و  واڵت 
بەپالنێكــی نــوێ و بــە تێڕوانینێكــی نوێــوە كار بــۆ 
بەرژەوەندییەكانــی واڵت و شــێوازی پێوەندییەكانــی 
لەگــەڵ واڵتــان بــە گشــتی و واڵتانــی دەوروبــەر بــە 

تایبەتــی بگرنەبــەر.
شــای  ئــەوەی  لەبــەر  ڕووســیا  باڵوێزخانــەی 
ــەوەوە نەوەســتا  ــوو، تەنیــا ب ئێرانــی پەنــای بــۆ بردب
بەســەرەوە  خــۆی  واڵتەكــەی  ئــااڵی  تەنیــا  كــە 
بەرزبكاتــەوە، بەڵكــو لەگــەڵ بەریتانیــا و بەپێــی 
ڕێكەوتنێكــی پێــش وەخــت لەســەر ئــەوە كــۆك بوون، 
كــە بــە هەمــان شــێوە ئــااڵی بەریتانیــاش شــان بــە 
شــانی ئــااڵی ڕووســیا بەرزبكرێتــەوە، ئەمــەش وەك 
پشــتگیرییەكی ســەلمێنراوی هــەردوو الیەنیــان بــوو 
ــە هەمــان  ــەر، ل ــۆ پاراســتنی شــای ئێرانــی پەناب ب
دەســت  توانیــان  كــە  ئەوانــەش،  هەمــوو  كاتــدا 
ــی چیــن  ــە تایبەت ــدا بگــرن، ب بەســەر شــاری تاران
و توێژەكانــی وەك: پیاوانــی ئایینــی، بازرگانــان 
ــاران  ــازاڕ، لەگــەڵ توێژەكانــی تــری ت و توێــژی ب
ــك  ــی بەهارســتان(ی نزی ــە )گۆڕەپان ــەوەی ل ــۆ ئ ب
یەكەمــی  شــوورای  ئەنجوومەنــی  تــەالری  بــە 
نیشــتمانی لەنێــو خۆیانــدا ڕێــك كەوتــن بــۆ ئــەوەی 
ــدا ئەنجوومەنێكــی  ــازبكەن و تێی ــەك س كۆبوونەوەی
ــە ژمــارەی  ــۆ شۆڕشــی مەشــرووتە ك ــاكاوی ب لەن
ئەندامەكانــی لــە)500( كەســایەتی لــە خەڵكانــی 
نیشــتمانپەروەر پێــك بهێنــن، بــۆ ئــەوەی هەڵوێســتی 
خۆیــان بەرانبــەر بــە شــای پەنابــەر و زۆر لــە كێشــە 
هەروەهــا  بكــەن،  دەستنیشــان  دی  گرنگەكانــی 

لەبــری ئەمانــەش ئەنجوومەنێكــی )٢5( ئەندامــی 
)لیژنــەی  نــاوی  بــە  واڵت  بەڕێوەبردنــی  بــۆ 
ئیدارییــەوە( پێــك بهێنرێــت، بــۆ نموونــە یەكێــك لــە 
بڕیارەكانیــان و بــە شــێوازێكی فەرمــی بریتــی بــوو 
لــە دوورخســتنەوەی محەمــەد عەلــی شــای قاجــار 
لــە فەرمانڕەوایەتــی قاجــاری و دانانــی كوڕەكــەی 
هێشــتا  كــە   ،)193٢  -1898( میــرزا  ئەحمــەد 
مێردمنداڵێكــی )11( ســااڵن بــوو، بەپێــی ماددەی 
)38( لــە دەســتووری ئێرانــی، بــۆ ئــەوەی شــوێنی 
ــە  ــدا كەســێكی ب ــە هەمــان كات باوكــی بگرێتــەوە ل
ــۆ  ــك( وەك وەســی ب ــەزوەد ئەلمول ــی وەك )ئ تەمەن

كاروبــاری دەســەاڵت دەستنیشــان بكرێــت)٤1(.
لیژنــەی ئیداریــش بڕیــاری لــە ســەر پێكهێنانــی 
)حكوومەتێكــی نوێــی كاتــی(دا بــە ماوەیــەك دوای 
ئــەوە و لــە )٢7ی ئابــی 1909(دا لیژنــەی ئیــداری 
ــرزای كــوڕی دووەمــی شــای  محەمــەد حەســەن می
ــرد،  ــراوی وەك جێنشــین دەستنیشــان ك لەســەر كارالب
سەرەڕای دەستنیشانكردنی فەرمانڕەوای ناوچەكان، 
باڵوێزخانــەی  لەگــەڵ  گفتوگــۆ  كەوتنــە  پاشــان 
ــك  ــە كارالدراویشــدا ڕێ ــا لەگــەڵ شــای ل ڕووســیا ت
باڵوێزخانــەی ڕووســیا  ئــەوەی كــە  بكــەون لەســەر 
بەجــێ بێڵــێ، بــۆ ئــەوەی ئەحمــەد میــرزای كــوڕی 
ئــەو  هەروەهــا  بەڕێوەببــات،  واڵت  كاروبــاری 
ســەروەت و ســامانەش کــە لەگــەڵ خۆیــدا بردوونــی، 
بگەڕێنێتــەوە، بەرانبــەر بــەوە مووچەیەكــی ســااڵنەی 
ــۆ دەبڕدرێتــەوە،  ــی ب )100000( ســەد هــەزار تومان
بــە  1909(دا،  ئەیلوولــی  لــە)10ی  ئــەوەی  وەك 
شــوێنی  لــە  و  هێشــت  بەجــێ  واڵتــی  یەكجــاری 
گیرســایەوە)٤٢(،  ڕووســیا  ئۆدیســای  تاراوگــەی 
پاشــان زۆر لــە دەســتوپێوەندەكانی دادگایــی تایبــەت 
كــران و هەریــەك بــە جۆرێــك ســزای خۆیــان بەســەردا 
وەك:  كەســایەتییەكی  لەوانــەش  یەكێــك  ســەپێنرا، 
شــێخ فەزڵوڵــا نــووری )18٤3-1909( بــوو، كــە 
پێشــتر ڕۆڵێكــی بەرچــاوی لــە دادگایــی كــردن 
و لەســێدارەدانی زۆر لــە الیەنگــران و ڕێبەرانــی 
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شۆڕشــی مەشــرووتەدا هەبــوو، ئــەوە بــوو خۆیشــی 
لــە)31ی تەممــووزی 1909(دا، لەالیــەن ئیــدارە و 

لەســێدارەدرا)٤3(. شۆڕشــەوە  دادگای 
لــە كارەكانــی  بــە دواوە و یەكێكــی دی  لێــرە 
قۆناغــی نــوێ ئەوەبــوو، بــە مەبەســتی پێكهێنانــی 
نیشــتمانی  دووەمــی  شــوورای  )ئەنجوومەنــی 

بكرێــت(. وەخــت  پێــش  هەڵبژاردنێكــی 
بــۆ ئــەو مەبەســتە لیژنەیەكــی )16( كەســی 
و  گۆڕانــكاری  كۆمەڵێــك  پاشــان  هێنــرا،  پێــك 
هەمواركردنەوە لە شێواز و یاسای هەڵبژاردنەكانی 
پێشــووتردا كــرا، وەك ئــەوەی بــە جۆرێــك بێــت، كــە 
لەگــەڵ هەلومەرجــی نــوێ و بارودۆخــی نوێــدا 
ئەندامانــی  ژمــارەی  نموونــە  بــۆ  بگونجێــت. 
ئەنجوومــەن، كــە پێشــتر ژمارەیــان )161( نوێنــەر 
بــوو بــۆ )1٢0( نوێنــەر كــەم كرانــەوە، تەنانــەت 
كــە  تــاران،  وەك  شــارێكی  ئەندامانــی  ژمــارەی 
پێشــتر )60( نوێنــەری هەبــوو، بەهەمــان شــێوە 
و  ئەمانــە  كرایــەوە،  كــەم  نوێنــەر   )15( بــۆ 
كۆمەڵێــك گۆڕانــكاری دی، بــەاڵم بــە پێــی چیــن 
و توێژەكانیــش لەنێــو ئەنجوومەنــدا، بــۆ نموونــە 
نوێنەرانــی مەالكــەكان لــە ئەنجوومەنــی یەكــەم كــە 
)٢1%( بوو زیادی كرد بۆ )٤9%( لە ئەنجوومەنی 
نیشــتمانی دووەمــدا، هەروەهــا دابەزینێكــی بەرچــاو 
لــە ژمــارەی بازرگانــان و چینــی بــازاڕی ئێرانــی 
لــە ئەنجوومەنــی شــوورای یەكەمــی  لــە)٤1%( 
نیشــتمانی بــۆ )9%( لــە ئەنجوومەنــی شــوورای 
بــۆ  ئەوەمــان  بەمانەشــدا  دووەمــدا،  نیشــتمانی 
بەرچــاو  گۆڕانكارییەكــی  كــە  دەردەكەوێــت، 
لەنێــوان ئەنجوومەنــی نیشــتمانی یەكــەم و دووەمــدا 
بــەدی دەكرێــت بــە تایبەتــی لــە ڕووی شــێواز و 
پێكهاتــەی چینایەتییــەوە)٤٤(، جگــە لــە هەمــوو 
ئەوانــەش مەشــرووتەخوازەكان ڕووبەڕووی كۆمەڵێك 
كێشــەی گەورەتــر بوونــەوە، بــە تایبەتــی لەگــەڵ 
واڵتانــی ڕووســیا و بەریتانیــادا، كــە لــەو دەمانــەدا 
هێزێكــی ســەربازی زۆریــان لەســەر خاكــی ئێرانــی 

ــەوە داوای  ــوو، ئەمانیــش الی خۆیان ــدا هەب قاجاری
ئەوەیــان لــێ دەكــردن كــە لــە واڵتەكەیــان بچنــە 
ــوباتی  ــە )ش ــە ل ــەم داواكاریی ــەوەی ئ دەرەوە، وەك ئ
شــوورای  ئەنجوومەنــی  نێــو  برایــە  1910(دا 
ــان داوای  ــە بازرگان ــەت یەكێــك ل نیشــتمانی، تەنان
لــە وەزیــری دەرەوەی ئێــران كــرد، كــە لــە یەكێــك 
بــوو،  ئامــادەی  ئەنجوومەنــدا  كۆبونەوەكانــی  لــە 
هــۆكاری مانــەوەی هێزەكانــی ڕووســیاش لەنێــو 
ــارودۆخ  ــدا ب ــە كاتێك ــەوە، ل ــدا ڕوون بكات واڵتەكەی
بــۆ بــاری خــۆی گەڕاوەتــەوە، بــەاڵم وەزیــری دەرەوە 
ــە: ))پرۆســەی  ــە گوای ــەوەی ك ــەوە ب وەاڵمــی دای
لــە  واڵتــدا  لــە  بێگانــە  هێزەكانــی  كشــانەوەی 
ڕێــگای دانوســتانەوە دێتــەدی و وەزارەتەكەشــی 
لــەم بارەیــەوە لــە دانوســتان و گفتوگۆكــردن لەگــەڵ 
دەبێــت(( بــەردەوام  ڕووســیادا  فەرمانڕەوایانــی 

.)٤5(
بە جۆرێك هەر لەم ماوەیەشــدا چینی بازاڕی ئێرانی 
لەوانــە بازرگانــەكان، لــە ســەروبەندی پیشــەكەیانەوە، 
كــە بازرگانییــە، لەوانــەن كــە داكۆكــی لــە پرۆســەی 
و  ئەمنیــەت  دەســتەبەركردنی  و  نیــزام  پاراســتنی 
ئاسایشی واڵت دەكەن، یەكێك لەوانەش كەسایەتییەكی 
ــەو  ــووە ل ــك ب ــە یەكێ ــوو، ك ــازرگان( ب ــی ب وەك: )ئەدیب
بازرگانــە ڕووناكبیرانــەی نێــو ئەنجوومەنــی شــوورای 
دووەمــی نیشــتمانی ســەردەمی مەشــرووتە، كــە زۆر بــە 
توندییــەوە داكۆكــی لــە گرنگــی ئەمنیــەت و ئاســایش 
و ســزادانی تێكــدەران دەكات، لەگــەڵ ئەوەشــدا داوای 
جێبەجێكردنــی یاســای دەســتبەرداری چــەك و برەوپێــدان 
ــە  ــی دەكات، ســەرەڕای پشــتگیری ل ــە شــمەكی ئێران ب
ــۆ  كاری بازرگانــی ناوخــۆ و دامەزراندنــی كۆمپانیــا ب
برەودان بە پیشەســازی ناوخۆ و گەشــەپێدانی، هەروەها 
لــە  قەیســەری  ڕووســیای  هێزەكانــی  دەركردنــی 
واڵت، هەر بۆیە ئەدیبی بازرگان وەك ئەندامێكی 
زۆر چاالكــی نێــو ئەنجوومەنــی شــوورای دووەمــی 
ــە بەرچــاو، كەچــی زۆری  نیشــتمانی واڵت دەهات
نەبــرد ئەنجوومەنــی شــوورای دووەمــی نیشــتمانی 
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ــە نێویشــیدا  ــوو، هــاوكات ل ــەش ب ــدا داب ــو خۆی لەنێ
چەنــد حزبێكــی جۆراوجــۆر ســەریان هەڵــدا، لەوانــە 
دوو حزبــی ســەرەكی وەك: پارتــی دیموكراتخــوازی 
بــە زۆری ئــەو  گــەل )دمكــرات عامیــون( كــە 
دیموكراتیانــەی  سۆشیالیســتە  حزبــە  و  كۆمەڵــە 
لەخــۆ گرتبــوو، كــە بــە زۆری لــە ســەرەتاكانی 
شۆڕشــی مەشــرووتەوە ســەریان هەڵدابــوو، هەروەهــا 
ئەو حزبانەشی كە زیاتر ئاراستەیەكی چەپگەرای 
لیبراڵیــان هەبــوو، بــەاڵم حزبــی دووەمیــان: بریتــی 
بــوو لــە حزبــە میانــڕەوەكان، یان حزبی كۆمەاڵیەتی 
تــا  دامەزراندنیــان،  زۆری  بــە  كــە  میانــڕەو، 
ڕادەیــەك وەك ڕووبەڕووبوونەوەیــەك بــوو بەرانبــەر 
بــۆ خــۆی  ئەمــەش  كــە  بــە دیموكراتخــوازەكان، 
حزبێكــی موحافیــزكار و بــە زۆری لــە كەســایەتییە 
عەبدوڵــای  ســەید  ئایەتوڵــا  ناســراوەكانیان: 
بەهبەهانــی )18٤0 - 1910( بــووە )٤6(. بــە 
ڕادەیــەك نەبوونــی هــاوكاری و لێــك نەگەیشــتن 
لــە نێــوان دیموكراتخــواز و میانڕەوەكانــدا گەیشــتە 
بكەوێتــە  زۆر  جیاوازییەكــی  كــە  ئاســتەی  ئــەو 
نێوانیانــەوە و لــە كۆتاییشــدا ڕووداوی نەخــوازراوی 
لــێ بكەوێتــەوە و تێیــدا دژی یەكتــر دەســت بــۆ 
ــووزی  ــە )15ی تەمم ــەوەی ل ــەن، وەك ئ چــەك بب
1910(دا، ڕووداوێكــی وای لێكەوتــەوە كــە ببێتــە 
ــە چــوار  ــەوەی ب ــی واڵت، وەك ئ ــەی هەژاندن مای
كەســەوە ســەید عەبدوڵای بەهبەهانی بە تۆمەتی 
لــە شــۆڕش( لەنێــو ماڵەكــەی  )خیانــەت كــردن 
خۆیــدا و بــە بەرچــاوی خانەوادەكەیــەوە تیرۆربكەن، 
ــو  ــە نێ ــی گــەورەی ل ــۆ خــۆی هەرایەك ئەمــەش ب
شــاری تــاران و زۆر لــە شــارەكانی دیكــەی ئێرانــدا 
ــان كەســایەتی و ڕەمزێكــی  ــەوەی ئەمەی ــەوە، ب نای
ئایینــی دیــار و هــاوكات موجاهیدێكــی جیــاوازی 

ــوو)٤7(. ــرووتەخوازی ب ــو شۆڕشــی مەش نێ
بە ڕادەیەكی ئەوتۆ تیرۆركردنی ســەید عەبدوڵای 
بەهبەهانــی تووڕەییەكــی بــێ ئەنــدازەی الی چینــی 
ــازاڕی ئێرانــی لــە هەمــوو شــارەكاندا و بــە هەمــوو  ب

پێكهاتەكانییــەوە دروســت كــرد، بــە ڕادەیــەك ناڕەزایــی 
كردارێــك  پەرچــە  وەك  ئــەوەی  ســنووری  گەیشــتە 
بازاڕەكانیــان دابخــەن و زۆر لــە بــازرگان و كاســبكاران 
و ئــەو خــاوەن پیشــانەی نێــو بــازاڕ بــۆ مــاوەی چەنــد 
داخســت،  یەكجــاری  بــە  دووكانەكانیــان  ڕۆژێــك 
ڕوودانــی  بــە  بەرانبــەر  ناڕەزاییــەك  وەك  ئەمــەش 
كوشــتن و كۆتاییهێنان بە ژیانی دیارترین ســەركردەی 
ئایینــی لــە ئێرانــدا، وێــڕای ئــەوەی جفاتــی بازاڕیــش 
بــازاڕدا  نێــو  لــە  تــاران مانگرتنێكیــان  شــاری  لــە 
ڕێــك خســت و كۆبوونەوەیەكــی جەماوەرییــان لەنێــو 
مزگەوتــی بــازاڕ پێــك هێنــا و داواكاریشــیان ئەوەبــوو 
ئەوانــەی،  هەمــوو  لەدەســتگیركردنی  پەلەبكرێــت 
عەبدوڵــای  ســەید  تیرۆركردنــی  لەپرۆســەی  كــە 
بەهبەهانیــدا بەشــدار بــوون، هەروەهــا كاســبكاران و 
زۆر لــە پیاوانــی بــازاڕ و خەڵكــی دی بــۆ مــاوەی 
بەهبەهانــی  بــۆ  پرســەیەكیان  تــەواو  ڕۆژی  پێنــج 
تیرۆركــراو لــە نێــو مزگەوتــی )قوتابخانــەی مــەردی 
ــا ســەرەڕای هەوڵدانێكــی زۆر  و مزگەوتــی شــا( دان
بــۆ دۆزینــەوەی تاوانبــاران، كــە نەتوانــرا بدۆزرێنــەوە و 

شــوێنیان ئاشــكرابكرێت)٤8(.
لێــرە بــە دواوە بارودۆخــی ئێــران قەیــران و كێشــەی 
زیاتــری تێدەكــەوت و خەڵكانــی دی لــە دەرەوە و 
ناوەوەی واڵتەوە دزەیان دەكرد، تەنانەت پشــتگیری 
تایبەتــی  بــە  دەكــرا،  فەراهــەم  بــۆ  دەرەكیشــیان 
قەیســەرییەوە،  ڕووســیای  و  بەریتانیــا  لەالیــەن 
بارودۆخێكــی ئەوتــۆش واڵتــی بــە تــەواوی بــۆ نێــو 
بەرپابوونــی جەنگێكــی ناوخۆیــی پەلكێــش دەكــرد، 
تەنانــەت وای لێهاتبــوو بەریتانیــا و ڕووســیا بــە 
خۆیــان  بەرژەوەندییەكانــی  پاراســتنی  مەبەســتی 
دەســتیان بــۆ هەمــوو شــتێك دەبــرد، بــێ ئــەوەی بیــر 
لــە بارودۆخــی ناوخۆیــی واڵت و بەرژەوەندییەكانی 
بكەنــەوە. بــە جۆرێــك وای لێهاتبــوو مەســەلەی 
پاشــاگەردانی و پشــێوی بە تەواوی پەرەی ســەند، 
تــا كار گەیشــت بــەوەی هــەر لــە ســاڵی )1910(
دا، لــە ناوچەكانــی باشــووری ئێرانــەوە پشــێوی 
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ســەرچاوەی گــرت و حكوومەتــی ناوەندیــش بــە 
ئاســانی هەلومەرجەكــەی پــێ كۆنتــرۆڵ نەدەكــرا، 
ئــەو ڕاپەڕیــن و  ئەنجامــی هەمــوو  لــە  ئــەوەش 
یاخیبوونانــەوە هاتەكایــەوە، كــە ناوچەكانــی باشــوور 
ــە هەندێــك  ــەت ل و باكــووری لێكتــر دابــڕی، تەنان
ناوچــەش هێلەكانــی تەلەفــۆن و پێوەنــدی كــردن 
وێــران كــران، لەگــەڵ ئەوەشــدا زۆر لــە كاروانــە 
بازرگانییــەكان تووشــی ڕێگــری و تااڵنی بوونەوە، 
هەروەهــا هەمــوو ئــەو بەریتانیانــەی كــە لــەو ناچانە 
كاریــان دەكــرد بــە ناچارییــەوە شــوێنەكانی خۆیــان 
بــە جێهێشــت و هەاڵتــن، هەرچەنــدە حكوومەتــی 
كەوتــە  خۆشــیەوە  الی  ئەلمەمالیــك  مســتەوفی 
ئــەوەی جۆرێــك لــە چاكســازی و ڕیفــۆرم بــکات، 
گوشــارە  و  بــارودۆخ  خراپــی  هــۆی  بــە  بــەاڵم 
دەرەكییەكانــی بەریتانیــا و ڕووســیاوە، بــە ناچــاری 
ئەمیــش لــە)٢0ی شــوباتی 1911(دا، دەســتی لــە 
كاروبــاری وەزارەت كێشــایەوە و ســپەهدار ئەعــزەم 
حكوومەتێكــی  1911(دا،  شــوباتی  )٢3ی  لــە 
ــە  ــوێ ل ــی ن ــاوكات حكوومەت ــا و ه ــی پێكهێن نوێ
)8ی مارتــی 1911(دا بەرنامــەی كاری خــۆی 
دووەمــی  شــوورای  ئەنجوومەنــی  بــە  پێشــكەش 
ــە  ــەوەی ك ــی دا ب ــا بەڵێن ــرد، هەروەه نیشــتمانی ك
بایــەخ بــە كاروبــاری بازرگانــی و دانانــی یاســای 
بازرگانییــەكان  ژوورە  و  كۆمپانیــا  بــۆ  پێویســت 
و كۆمەڵێــك بــواری گرنگــی تــر، كەچــی ئــەو 
لــە  وای  ئێــران  خراپــەی  ناوخۆییــە  بارودۆخــە 
ئەنجوومەنــی شــوورای دووەمــی نیشــتمانی كــرد، 
بڕیــاری پێویســت بــدات بــە هێنانــی شــارەزایانی 
بیانــی بــە مەبەســتی چارەســەركردن و چاكســازی 
بــەو  كۆتاییهێنــان  و  واڵت  دارایــی  بــواری  لــە 
لــە  دوور  كەوتبــوو،  تێــی  داراییــەی  قەیرانــە 
ــۆ  ــە ئەمــەش ب ــیا، ك ــا و ڕووس گوشــاری بەریتانی
بــەو ئاراســتە ڕاســتەدا،  بــوو  خــۆی هەنگاوێــك 
ــاوەن پیشــە و  ــان و خ ــازاڕ و بازرگان ــی ب ــە چین ك

كــۆگان پشــتگیرییان لــێ دەكــرد)٤9(.

ــەوەدا دەگــەڕا،  ــەدوای ئ ــی ئێرانیــش ب حكوومەت
كــە چــۆن بارودۆخــی داتەپیــوی خــۆی لــە ڕووی 
ئابوورییــەوە چارەســەر بــكات، بــەاڵم هەوڵەكانــی 
بــە زۆری بــە هــۆی كۆســپ و تەگــەرەی واڵتانــی 
بەریتانیــا و ڕووســیاوە بــێ هوودەبــوون، چونكــە بــێ 
پرســی ئــەوان ئێرانــی قاجــاری توانایــی ئــەوەی 
هیــچ  لەگــەڵ  پەیماننامــە  بــوارەدا  لــەم  نەبــوو 
واڵتیكــی تــردا ببەســتێت، بــە گوێــرەی بنەماكانــی 
نێوانیــان،  )1907(ی  ســاڵی  ڕێككەوتننامــەی 
ــی  ــی قول ــگای عەل ــە ڕێ ــك ویســتی ل ــەاڵم كاتێ ب
لەگــەڵ  بكەوێتــە گفتوگــۆ  باڵوێزییــەوە،  خانــی 
واڵتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكادا بــۆ هێنانــی 
ــۆ مــاوەی  ــووری ئەمەریكــی و ب ــی ئاب ڕاوێژكاران
ســێ ســاڵ، كەچــی وەزارەتــی دەرەوەی ئەمەریــكا 
خــۆی  شــارەزایانی  و  فەرمانبــەران  ناردنــی  بــە 
ــێكی  ــەاڵم كەس ــتایەوە، ب ــە وەس ــەم بیرۆكەی دژی ئ
)1960-1877( شوســتەر  مــورگان  ولیــام  وەك 
هاوكارەكانــی  لــە  چواركــەس  و  ئەمەریكــی  ی 
لەســەر ئــەم داواكارییــەی فەرمانڕەوایانــی ئێرانــی 
قاجــاری ڕازی بــوون، بــۆ ئــەوەی بــۆ مــاوەی ســێ 
ــد  ــەزار پاوەن ــە مووچــەی )56( ه ــەواو ب ــاڵی ت س

لــەم بــوارەدا كاربكــەن)50(.
ئــەوەی  ئەمەریــكا  دەرەوەی  وەزارەتــی  كەچــی 
ڕاگەیانــد ئــەو دەســتەیە الی حكوومەتــی ئێرانــی 
ــی  ــە حكوومەت ــان ب ــەن و هیــچ پێوەندییەكی كاردەك
ــەم  ــران ل ــی ئێ ــەاڵم حكوومەت ــە، ب ــكاوە نیی ئەمەری
چاككردنــەوەی  خەمێكــی  هەمــوو  قۆناغــەدا 
بارودۆخی دارایی واڵت بوو، هاوكات دەســتەكەی 
1911(دا  ئایــاری  )1٢ی  لــە  شۆســتەریش 
ــاران و ڕاســتەوخۆ پلــەی ئەمینــداری  گەیشــتنە ت
خەزێنــەی ئێرانــی پــێ ســپێردرا)51(. هــاوكات 
بــۆی دەركــەوت كــە بودجــەی واڵت كورتهێنانێكــی 
زۆری تێــدا بــەدی دەكرێــت و ڕێژەكــەی دەگاتــە 
)60( ملیــۆن قڕانــی ئێرانــی ئــەو كاتــە، واتــە بــە 
ڕێــژەی )٤0%(، بــۆ چارەســەركردنی بارودۆخێكــی 
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ئەوتــۆش ویســتی دڵســۆزانە كاربــكات و هەنــگاوی 
پێویســت بگیرێتەبــەر بــۆ كەمكردنــەوەی كورتهێنانــی 
بودجــەی واڵت و هەمــوو ئــەو كێشــە ئابوورییانــەی 
كــە ئێــران ڕووبــەڕووی بووەتــەوە، هــەر لــە چاكســازی 
ئابــووری و وەرگرتنــی قــەرزی بانكــی شاهنشــاهی، 
هێنانی قەرزی بیانی و چاودێریكردنی خەرجییەكان 
بەپێــی پێویســت، جــا بــۆ ئــەم مەبەســتەش كۆمەڵێــك 
لەگــەڵ  ئامادەكــرد  جۆراوجــۆری  گەاڵڵەنامــەی 
دانانــی لیژنــەی پێویســت لــە شــارەزایانی دەرەكــی و 
ناوخۆیــی هــاوكات گرتنەبــەری ڕێوشــوێنی پێویســت 
بۆ ئەو مەبەســتە و كردنەوەی فەرمانگەی پێویســت 

لەوانــە:
1- بەڕێوەبەرایەتیــی گشــتی بــۆ كۆكردنــەوەی 

ــاج و دەســتاوەردێك. هەمــوو جــۆرە ب
پشــكنین و چاودێــری و  بەڕێوەبەرایەتیــی   -٢

گشــتی. ژمێریاریــی 
3- بەڕێوەبەرایەتی گشتیی ژمێریاری و دارایی.

ئەوەبوو ڕووســەكان ئەم هەموو هەنگاوە بەرفراوانانەی 
كەوتنــە  و  نەكــرا  قبــووڵ  پــێ  شوســتەریان  مــۆرگان 
تەنانــەت  فرۆشــتنی،  شــەڕپێ  و  كــردن  دژایەتــی 
باڵوێــزی ڕووســیای قەیســەری لــە تارانــی پایتەخــت 
داوای كــرد، نابێــت بەكارهێنەرانــی گومرگــی بەلژیكــی 
ئەمەریكــی  گشــتیی  خەزانــەی  ئەمینــداری  بــۆ 
ــی  ــتیاری و هەژموون ــر سەرپەرش ــە ژێ ــن و ل ملكــەچ ب
ــە  ــەو كات ــرد، ئ ــك ئەگــەر پێویســتی ك ــن، بەجۆرێ ئەوداب
خۆیــان  هەژموونــی  ڕووســیا  ســەربازییەكانی  هێــزە 
بەســەر نووســینگە گومرگییەكانــی باكــووری ئێرانــدا 
دەســەپێنن و ئیدارەكردنیشــی دەدەنــە دەســت كارمەندانــی 
شۆســتەر  مــۆرگان  وەك  كەســێكی  بــەاڵم  ڕووســیاوە، 
ڕووســیای  هەڕەشــەكانی  بــە  ئەوتــۆی  بایەخێكــی 
بــە  بایەخێكــی زۆرگرنگــی  بەڵكــو  نــەدا،  قەیســەری 
مەســەلەی ڕێكخســتنەوەی باجــی ئێرانــی، تەنانــەت 
لــەو بارەیەشــەوە ڕێوشــوێنی پێویســتی گرتەبــەر، 
بــە ڕادەیــەك هەنگاوەكانــی مــورگان شووســتەر، 
تەنیــا نەبوونــە جێــی مەترســی بــۆ ڕووســیا، بەڵكــو 

ــی بەریتانیاشــی دەخســتە مەترســییەوە)5٢(.  بوون
تــەواوی كێشــە و  بــە  ئــەوەی كــە  پــاش  ئیــدی 
دووبەرەكــی كەوتــە نێــوان ڕووســەكان و مــۆرگان 
لــەالی  ڕووســیا  ئەمەریكییــەوە،  شوســتەری 
پیالنێكــی  ڕێــگای  لــە  ئــەوەی  كەوتــە  خۆیــەوە 
نهێنییــەوە دووبــارە دەســەاڵتی وەك پێشــتری لــێ 
قاجاریــدا  ئێرانــی  ســەروبەندی  لــە  کــە  بێتــەوە 
هەبــووە، بــەوەی ڕێــگا بــۆ محەمــەد عەلــی میــرزا 
شــای لەســەر كارالدراو خــۆش بــكات، بــۆ ئــەوەی 
دەســەاڵت بگرێتــەوە دەســت، تەنانــەت بــۆ پالنێكــی 
ئەوتــۆش بەریتانییەكانیــش هانــدەر و پشــتگیریان 
دەكــرد، هەروەهــا محەمەدعەلــی شــاش بارودۆخــی 
ئاڵــۆزی ناوخۆیــی ئێرانــی بــە هــەل دەزانــی بــۆ 
ئــەوەی بــە هــاوكاری براكانــی: شــوجاع ئەلســەڵتەنە 
دەســت،  بگرێتــەوە  دەســەاڵت  ئەلدەولــە  ســاالر  و 
ئــەم  ئێرانــی  كۆمەڵــگای  ئــەوەش  شانبەشــانی 
بارودۆخــە ناهەموارەیــان بــە هەلومەرجێكــی خــراپ 
ژیانیــان(  و  ژیــن  و  )ئاســایش  بــەوەی  دەزانــی 
لــێ  وای  ڕادەیــەك  بــە  مەترســییەوە،  دەخســتە 
ــان  ــە هەمــان شــێوە بیری ــش ب ــوو چینــی بازاڕی هاتب
دەكــردەوە و ئــەو بارودۆخــە پــڕ لــە كێشــەیان دەخســتە 
ئەســتۆی دەوڵــەت و دامودەزگاكانــی دەوڵەتــەوە و 
بــۆ نموونــە نوێنەرێكــی وەك )ئەدیبــی بــازرگان( 
لــە چوارچێــوەی ئــەو بەیاننامــە بەردەوامانەیــدا، كــە 
بــاوی دەكردنــەوە تێیدا هەموو بەرپرســیارێتییەكانی 
دەخســتە ئەســتۆی دەوڵەتــەوە، بــەوەی كاروبــاری 
بابەتێكــی  تەنانــەت  نــاكات،  جێبەجــێ  خــۆی 
دانیشــتنەكانی  نێــو  لــە  جــار  ئەوتۆشــی چەنــدان 
ئەنجوومەنی شــوورای دووەمی نیشــتمانی دەخســتە 
ــی  ــەی كۆمەاڵن ــە بارودۆخــی ڕۆژان بەرچــاو، لەوان
خەڵــك و نەبوونــی بژێــوی لەوانــە كەمبوونــەوەی نــان 
ــە جۆرێــك وای  ــدا. ب ــە بازاڕەكان ــەوەی ل و كەمبوون
لێهاتبــوو ئەهلــی بــازاڕ، بــە تایبەتــی بازرگانــەكان 
حكوومەتیــان  كاركێشــانەوەی  لــە  دەســت  داوای 
دەكــرد، وەك ئــەوەی بارودۆخێكــی لــەم جــۆرەش 
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ڕۆژ بــە ڕۆژ هانــی شــای لــە كارالدراوی دەدا بــۆ 
ئــەوەی دووبــارە بگەڕێتــەوە واڵت)53(.

ئەوەبــوو كار گەیشــت بــەوەی كــە محەمــەد عەلــی 
شــای قاجــار بــە یارمەتــی ڕووســەكان لەگەڵ براكانی 
مەلیــك مەنســوور میــرزا و شــوجاع ئەلســەڵتەنە و 
بریكارەكــەی حوســێن پاشــا خــان )ئەمیــر بەهــادەر( لــە 
ســەرەتاكانی )تەممــووزی 1911(دا و لــە ڕێــگای 
ڕووســی  كەشــتییەكی  بــە  قەزوینــەوە،  دەریــای 
)كرمســتۆ فــۆرس( گەیشــتنەوە نێــو خاكــی ئێــران 
لــە ناوچەكانــی باكووریــدا، بــەاڵم لەمەیانــدا بەریتانیــا 
ئەمــەش  ڕاگەیاندبــوو)5٤(،  خــۆی  الیەنــی  بــێ 
لەكاتێكــدا بــوو ســاالر دەولــەی بــرای شــا لــە ناوچــە 
بــەرەو  كوردســتانەوە،  خۆرئــاوای  كوردنشــینەكانی 
لەوالشــەوە  هەروەهــا  بــووەوە،  ســنوورییەكان  ناوچــە 
فەرماندەیەكــی ســەربازی وەك )ئەرشــەد ئەلدەولــە( 
بــەرەو ناوچــە خێــڵ نشــینەكانی توركمانــی بــووەوە لــە 
باكووری ڕۆژهەاڵتی ئێران، ئەم پالن و دابەشبوونەش 
ــە چوارچێــوەی ئــەو ڕێــكارەدا هــات، كــە  ــەزۆری ل ب
شــای لــەكار الدراو بــەو جــۆرە دایڕشــتبوو بــۆ ئــەوەی 
بچێتــە نێــو شــاری تارانــی پایتەختــەوە، بــە تایبەتــی 
بــە الیەنگیرەكانییــەوە  پێوەنــدی  كــە  ئــەوەی  دوای 
بارودۆخــی  كەچــی  واڵت،  نــاوەوەی  لــە  دەكات 
لــە  وای  ئابــووری  قەیرانــی  و  واڵت  نائاســایی 
ژمارەیەكــی زۆر لــە كۆمەاڵنــی خەڵــك و بازرگانــان 
و خــاوەن پیشــەكانی نێــو بــازاڕ كردبــوو مانگرتنــی 
خۆیــان لەبــەردەم كۆشــكی شــاهانەی ئێرانیــدا دەســت 
پــێ بكــەن و داوای ژیانێكــی ئــارام و پێكەوەنانــی 
حكوومەتێكــی نــوێ بكــەن، كــە بتوانێــت بارودۆخــی 
ڕزگاربــكات.  پشــێوی  و  پاشــاگەردانی  لــە  واڵت 
ئەوەبــوو لــە ژێــر گوشــاری جەمــاوەر و چینــی بــازاڕدا 
ــێكی وەك سەمســام ئەلســەڵتەنە حكوومەتێكــی  كەس
نوێــی لــە )تەممــووزی 1911- كانوونــی یەكەمــی 
بــەدوا  ئەمــەش  جۆرێــك  بــە  پێكهێنــا،   )1911
لەســەردەمی  كــە  دادەنرێــت،  ئێرانــی  حكوومەتــی 
شــوورای  ئەنجوومەنــی  متمانــەی  مەشــرووتەدا 

دووەمــی نیشــتمانی پــێ درابێــت، هەروەهــا یەكێــك 
لــە هەنگاوەكانــی ئەوەبــوو بڕیــاری لەســەر گرتنــی 
دەســتوپێوەندەكانی  لــە  نزیكــەی )30-٤0( كەســی 
محەمەدعەلــی شــای قاجــاردا، بــە تایبەتــی ئەوانــەی 
كــە دەســتیان لــە پشــێوی و نائارامــی واڵتــدا هەبــوو، 
ئــەو  تــەواوی  بــە  ماوەیەشــدا  لــەم  هــەر  هەروەهــا 
هەواڵنــەی شــای لەكاردەركــراو تێکشــكێنراو پووچــەڵ 
كرایــەوە بــەوەی كــە دەیویســت بەپاڵپشــتی ڕووســیا و 

براكانــی بگەڕێتــەوە دەســەاڵت)55(. 
لێــرەش بــە دواوە تــا دەهــات نێوانــی ڕووســیا و 
ئــەو نێــردە ئەمەریكییــەی كــە بــە ســەرۆكایەتی 
وەزارەتــی  كاروبــاری  شۆســتەر  مــۆرگان  ولیــام 
بــەرەو قۆناغێكــی  ئێرانیــان بەڕێوەدەبــرد  دارایــی 
وەك  كەســایەتییەكی  بــەوەی  دەبــووەوە،  خراپتــر 
مــۆرگان شۆســتەر نــەك تەنیــا دەســەاڵتی دارایــی، 
ــی هێزێكــی  ــی كارەكان بەڵكــو بەمەبەســتی ڕاییكردن
حكوومەتــی  بەڕازیبوونــی  نیشتمانیشــی  پۆلیســی 
ئێرانــی و لەژێــر چاودێــری ژمارەیــەك ئەفســەری 
)ژاندارمــری  بەنــاوی  ئەوروپیــدا  و  ئەمەریكــی 
خەزانــە - پۆلیســی خەزانە(ـــەوە پێكەوەنابــوو، كــە 
و  كــەس  هــەزار  پــازدە  لــە  دەدا  خــۆی  ژمارەیــان 
ــا  ــوو، هەروەه ــاج ب ــەوەی ب ــان كۆكردن ــەزۆری ئەركی ب
ئــەوەی  بــۆ  و  هەنگاوەكانــی  لــە  دی  یەكێكــی 
جۆرێــك لــە كێشــە لــە نێــوان بەریتانیــا و ڕووســیادا 
ئەفســەرێكی  دامەزراندنــی  ئەویــش  بێنێتەكایــەوە 
بەریتانــی بــوو بــە ناوی ســتۆكس )B.Stokes(ـــەوە، 
كــە زۆر بەناوبانــگ بــوو لــە دژایەتــی ڕووســەكاندا، 
هێــزە  ئــەو  فەرمانــدەی  بیكاتــە  ئــەوەی  بــۆ 
پۆلیســیانەی كــە لــە ناوچەكانــی ئەزەربایجانــی 
باكــووری ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی ڕووســیادا باجیان 
كۆدەكــردەوە، ئەمــەش بــە تــەواوی فەرمانڕەوایانــی 
ڕووســیای تووڕەكــرد)56(. بــۆ بەرپەرچدانــەوەی 
بیانــووی  بــەدوای  ڕووســیا  بارودۆخــەش  ئــەم 
جۆراوجــۆردا دەگــەڕا، بــۆ ئــەوەی زیاتــر دەســت 
بخاتــە كاروبــاری ئێرانــەوە و هــاوكات ســنوورێك بــۆ 
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دەســەاڵتی ئێرانــی ســەردەمی مەشــرووتە دابنێــت، 
ــتەر  ــۆرگان شۆس ــەی م ــە كێشــەی نێردەك جگــە ل
ســەروەت  داواكردنــەوەی  ئەویــش  لەوانــە  یەكێــك 
و ســامانەكەی میرشــوعاع ئەلســەڵتەنەی بــرای 
شــای لەســەر كارالدراو بــوو، كــە لەالیــەن ئــەو نێــردە 
كــە  گیرابــوو،  بەســەردا  دەســتی  ئەمەریكییــەوە 
شۆســتەر ســەرۆكایەتی دەكردن، هەروەها گۆڕینی 
ئــەو پۆلیســانەی ئێــران كــە لــەدەوری ماڵەكــەی 
دانرابــوون و بكرێــن بــە هێــزی قۆزاقــی ڕووســی، بە 
ــی ڕووســیا هەمــوو  ــەوە حكوومەت پێچەوانەشــەوە ئ
پێوەندییەكــی خــۆی لەگەڵ فەرمانڕەوایانی ئێراندا 
ــکاری هەمــوو لێپێچینەوەیەكــی  ــت و ڕێ دەپچڕێنێ
گونجــاو دەگرێتەبــەر، كــە حكوومەتــی ڕووســیا بــە 
پێویســتی بزانێــت بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندییەكانــی 
خــۆی، ئەوەبــوو حكوومەتــی ئێرانــی لــە ســەرەتاوە 
بــۆ وریاكردنەوەكــەی  وەاڵمدانەوەیەكــی ئەوتــۆی 
ڕووســیا نەبوو، تەنانەت ســوریش بوو لەســەر دەســت 
بەســەرداگرتنی ئەمــالك و ســەروەت و ســامانی 
شــوعاع ئەلســەڵتەنەی قاجــاری بــۆ ســەر خەزێنەی 
دەوڵەت، كەچی بەرانبەر بەوە حكوومەتی ڕووســیا 
بڕیــاری دا، كــە هەمــوو پێوەندییەكــی دیپلۆماســی 
لەگــەڵ ئێــران بپچڕێنێــت، ئەوەبــوو حكوومەتــی 
ڕێــگای  لــە  چ  دا  زۆری  هەوڵێكــی  ئێرانیــش 
ئەنجوومەنــی شــوورای  نێــو  لــە  نوێنەرەكانییــەوە 
دووەمــی نیشــتمانی واڵتەكــەی خۆیــەوە، پاشــان لــە 
ڕێگای باڵوێزخانەی ڕووســیا لە تارانی پایتەخت، 
هەروەهــا لــە ڕێــگای كەناڵــی دیپلۆماســی خۆیــەوە 
لــە دەرەوەی واڵت لەوانــە واڵتــە گەورەكانــی وەك: 
ئەمەریــكا،  یەكگرتووەكانــی  واڵتــە  و  بەریتانیــا 
بــەاڵم تێیــدا ســەركەوتوو نەبــوو، بۆیــە دواتــر و زۆر 
ئێــران كــە  بەناچارییــەوە شــاندێكی حكوومەتــی 
)وســووق ئەلدەولە(ی وەزیری دەرەوە، ســەرۆكایەتی 
دەكــردن لەگــەڵ هەریــەك لــە وەزیرانــی بەرگــری و 
مەعاریــف و بەریــد و تەلەگــراف پێــك هاتبــوون، 
بەشــداری ئەو دانیشــتنە نائاســاییەی ئەنجوومەنی 

شــوورای دووەمــی نیشــتمانییان كــرد، كــە لــە)1ی 
ــەوەی  ــۆ ئ ــی یەكەمــی 1911(دا بەســترا، ب كانوون
ئەندامانــی ئەنجوومەنــی شــوورای نیشــتمانی ڕازی 
بكــەن، ســەبارەت بەدوا وریاكردنــەوەی فەرمانڕەوایانی 
ڕووســیا، كەچی ئەمانیش نەیانتوانی ســەركەوتووبن، 
بەڵكو ئەندامان داوای )یان مردن، یان ســەربەخۆییان 
ــەو  ــش، ل ــازاڕی ئێرانی ــی ب ــا چین ــرد(، هەروەه دەك
پەرەســەندن و ڕووداوانــەی ناوخــۆی ئێــران هیــچ 
بەدوورنەبــوون، بەڵكــو زۆر لــە نزیكــەوە چاودێرییــان 
دەكــرد، ســەرەڕای بــازرگان و پیشــەوەران و خــاوەن 
كــۆگاكان، كــە پێوەندییەكی ڕاستەخۆشــیان لەگەڵ 
ئێرانیــدا  تــری كۆمەڵــگای  چیــن و توێژەكانــی 
هەبــوو بەرانبــەر بــە ڕووســیا و داكۆكیكــردن لــە 
ســەروەری و ســەربەخۆیی واڵت)57(. بــە جۆرێــك 
ڕووســیا  نێــوان  پێوەندییەكانــی  كــە  كاتــەوە  لــەو 
و ئێرانــی مەشــرووتە گەیشــتە بەربەســت و وەك 
لــە  ڕووبەڕووبوونــەوە  و  شــەڕ  بەرپەرچدانەوەیــەك 
نێــو هەندێــك لــە شــارەكان لەوانــە شــاری تەورێــز 
كــە  كــرد  لــە ڕووســیا  وای  ئەمــەش  دا،  ڕووی 
ژمارەیەكــی زیاتــر لــە هێــزی ســەربازی خــۆی 
بهێنێتــە نــاوەوە و وەك پشــتگیرییەك بــۆ هێزەكانــی، 
لــە  كــەس  هــەزاران  بــە  كاتیشــدا  هەمــان  لــە 
كۆمەاڵنــی خەڵكــی ئێــران كەوتنــە خۆپیشــاندان 
ســەربەخۆیی( یــان  )مــردن،  دروشــمی  لەژێــر  و 
)58(، هەروەهــا كەناڵــی ڕۆژنامەوانــی ئێرانــی و 
ــازاڕ، هێرشــێكی توندیــان  بــە پشــتگیری چینــی ب
كــردە سەرهەڵوێســتی بەریتانــی و ڕووســیا بەرانبــەر 
)تازەبەهــار(ی  ڕۆژنامــەی  لەوانــە  ئێــران  بــە 
شــاری تــاران، لەالیەكــی تــرەوە هەڵوێســتێكی تــری 
زۆر تونــدی چینــی بــازاڕ و بازرگانانــی واڵت 
ــێوەیەك  ــچ ش ــە هی ــە ب ــان دا ك ــوو بڕیاری ــان ب ئەوەی
كەلوپەلــی بەریتانــی و ڕووســی نەكــڕن و هــاوكات 
كۆمەاڵنــی خەڵــك بڕیاریــان لەســەر ئــەوەش دا، 
تەنانــەت بــەو هێڵــی شــەمەندەفەرانەش هاتوچــۆ 
بــۆ  موڵكییەتیــان  و  خاوەندارێتــی  كــە  نەكــەن، 



125 ژ )٢٨٢/٢٨١( ٥/ ٣ - ٤/ ٢٠٢١

ڕووســیا و بەلژیكییــەكان دەگەڕایــەوە. وەك دەبینین 
و  خەڵــك  كۆمەاڵنــی  الی  هەڵوێســت  هەمــان 
خەڵكــی بــازاڕ و بازرگانانــی شــارەكانی تــری وەك: 
فــارس، شــیراز، خۆراســان، هەمــەدان، ئیســفەهان، 
ئەنزەلــی  تەورێــز و  ڕەشــت، قەزویــن، شــاهروود، 
بــە شــێوازێكی بەرفراوانتــر باوبــووەوە، تەنانــەت 
لەچەند شــارێكی ئەو كاتەشــدا كارگەیشت بەوەی، 
ڕووســیادا  هێزەكانــی  و  خۆپیشــاندەران  لەنێــوان 
لــە  نموونــە  بــۆ  ســەرهەڵبدات،  ڕووبەڕووبوونــەوە 
ــی نزیكــەی )٢٢(  شــارێكی ســنووری وەك ئەنزەل
كــەس لــە هاوواڵتیــان و خۆپیشــاندەران كــوژران، 
ــەوەی ڕووســیا  ــە مــاوەی دوا وریاكردن ــش ك دواتری
لەگــەڵ فەرمانڕەوایانــی ئێرانــی مەشــرووتەخوازی 
كۆتایــی هــات و لــە ئەنجامــدا نەیانتوانــی بگەنــە 
هێرشــەكانی  بۆیــە  گونجــاو،  دەرئەنجامێكــی 
حكوومەتــی ڕووســیا بــە شــێوازێكی بەرفراوانتــر 
كــردەوە،  پــێ  دەســتی  ئێــران  شــارەكانی  بۆســەر 
گــەورەی  شــارێكی  لــە  تەنیــا  دەگوترێــت  وەك 
وەك تەورێــزی ئــەو كاتــە ســەدان كوشــتاری لــێ 
كەوتووەتەوە، تەنانەت لەوێشــەوە هەڕەشــەی ئەوەیان 
دەكــرد، كــە بــەرەو نــاوەوەی تارانــی پایتەختیــش 

دەبنــەوە)59(.
لــە ئەنجامــی هەمــوو ئــەو گۆڕانكارییانــە و لــە 
بەریتانیــادا  و  ڕووســیا  تونــدی  گوشــارێكی  ژێــر 
ئێرانــی  حكوومەتــی  بەپەلــەی  كۆبوونەوەیەكــی 
نێــو  لــە  1911(دا  یەكەمــی  كانوونــی  )٢3ی  لــە 
ــە  ــدا بەڕێوەچــوو، ك ــی ئێرانی كۆشــكی فەرمانڕەوایەت
تێیــدا و ســووق ئەلدەولــەی وەزیــری دەرەوەی ئێــران 
ئەنجوومەنــی  هەڵوەشــاندنەوەی  لەســەر  پێشــنیاری 
شــوورای دووەمــی نیشــتمانی ئێرانــی كــرد، بــەوەی 
چوونــی  بەرەوپێشــەوە  لــە  بــووە  كۆســپ  بــەردەوام 
هەروەهــا  ئێرانــدا،  ناوخۆیــی  و  دەرەكــی  سیاســەتی 
شۆســتەر،  مــۆرگان  ولیــام  دوورخســتنەوەی  دوای 
ناســر ئەلمولكــی وەســی شــاهانەی ئێرانــی قاجــاری، 
الی خۆیــەوە و بــۆ ڕۆژی دواتــر، واتــە لــە )٢٤ی 

كانوونــی یەكەمــی 1911(دا ئەنجوومەنــی شــوورای 
نیشــتمانی هەڵوەشــاندەوە، جگــە لــە هەمــوو ئەوانــەش 
ڕاگەیاندنــی  و  ڕۆژنامــەكان  ڕاگرتنــی  كەوتــە 
لــە  زۆر  دوورخســتنەوەی  و  عورفــی  حوكمــی 
ئەندامانــی ئەنجوومــەن و كەســایەتییە نیشــتمانییەكان 
بــۆ شــاری قومــی ئــەو كاتــەی ئێــران، ســەرەڕای 
ڕاوەدوونــان و دەســت بەســەر كردنێكــی بەرفراوانــی 
ئەمانــەش  هەمــوو  دوابــەدوای  مەشــرووتەخوازان، 
ســەرۆكی  ئەلســەڵتەنە )1850-1930(ی  سەمســام 
بەناچارییــەوە، واژۆی لەســەر داواكاری  وەزیرانیــش 
فەمانڕەوایانــی ڕووســیا كــرد، وەك ئــەوەی خۆیشــی 
لــە تێبینییەكیــدا نووســیبووی: ))لەژێــر گوشــاری 
هێــزدا واژۆم لەســەر كــرد((، واتــە بــەم جــۆرە و پــاش 
لــە  هەریــەك  دەســتی  لەســەر  تــەواو  ســاڵی  شــەش 
هێزەكانــی بەریتانیــا و ڕووســیای قەیســەری كۆتایــی 
ئێرانــی  مەشــرووتەی  شۆڕشــی  و  دەســەاڵت  بــە 

هــات)60(.

دەرئەنجام
شۆڕشــی مەشــرووتەی ئێرانــی، كــە بــە زۆری 
لەســەروبەندی فەرمانڕەوایانــی ئێرانــی قاجاریــدا 
خۆیــدا  لەگــەڵ  هــاوكات  گــرت،  ســەرچاوەی 
ــكاری و دەســتکەوتی گــەورەی  ــك گۆڕان كۆمەڵێ
سیاســی، ئابــووری، كۆمەاڵیەتــی هێنایەكایــەوە، 
ــەش  ــەو كات ــا ئ ــران ت ــك واڵتێكــی وەك ئێ ــە جۆرێ ب
نەبینیبــوو،  خۆیــەوە  بــە  ئەوتــۆی  بارودۆخــی 
واتــە شۆڕشــێك كــە بــە زۆری ژمارەیەكــی زۆر 
لــە خەڵكانــی دەســتەبژێری ئێرانــی، بەتایبەتــی 
گەڕابوونــەوە  ئەوروپــا  واڵتانــی  لــە  ئەوانــەی 
واڵت، لەگــەڵ پیاوانــی ئایینــی و ئەهلــی بــازاڕ، 
هەروەهــا زۆر لــەو نەتــەوە و بۆچوونــە ئایینــی و 
مەزهەبییانــەی لەســەر گۆڕەپانــی ئێرانــی هەبــوون 
هــاوكات  و  كــرد  تێــدا  بەشــدارییان  ڕادەیــەك  تــا 
بــووە مایــەی ئــەوەی كــە فەرمانڕەوایانــی ئێرانــی 
قاجــاری، گــوێ لــە ویســت و داواكارییەكانیــان 
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ــی شــوورای  بگــرن و لەگــەڵ ئەوەشــدا ئەنجوومەن
دووەمــی نیشــتمانی بێتــە كایــەوە، هــەر چەنــدە تــا 
ئــەو كاتــەو بەچەنــد ســاڵێك دواتریــش نەبــووە هــۆی 
تایبەتــی  بــە  دەرەكــی،  واڵتانــی  كۆتاییهێنانــی 
بەریتانیــا و ڕووســیا، كــە نفوزێكــی سیاســی و 
ســەربازی بەرفراوانیــان لــە ئێرانــی قاجاریدا هەبوو، 
ــا  ــر واڵتێكــی وەك ڕووســیا كــە ت ــدا زیات ــە نێویان ل
كاتــی بەرپابوونــی شۆڕشــی )ئۆكتۆبــەری1917( 
و هاتنی بەلشــەفیكەكانی ڕووس بە ســەرۆكایەتی 
لەنێــو  كارایــان  ڕۆڵێكــی  لینیــن  ئیلــچ  ڤالدمێــر 
خاكــی ئێرانــی قاجاریــدا هەبــوو، دیــارە ئــەوەش بــە 
پێــی بنەماكانــی ئــەو ڕێككەوتننامەیــە بــوو كــە 
لــە ســاڵی )1907(دا لــە نێوانیانــدا مۆركرابــوو، 
هەروەهــا بەرپابوونــی شۆڕشــی مەشــرووتەخوازی 
ســەرەڕای شكســتهێنان و لەناوبردنــی، بــە تایبەتــی 
لەالیــەن ڕووســیا و بەریتانیــاوە، كەچــی لەگــەڵ 
لەســەر  بەرچــاوی  كاریگەرییەكــی  ئەوەشــدا 
ــەی  ــەو شــۆڕش و ڕاپەڕینان ــی هەمــوو ئ بەرپابوون
گــەالن و نەتەوەكانــی ئێــران دژ بــە فەرمانڕەویــان و 
ــوو،  ــە مافەكانیــان هەب چۆنێتــی داكۆكــی كــردن ل
لەوانــە نەتەوەكانــی وەك: كــورد و عــەرەب و زۆر 
لــە چوارچێــوەی  كاتــە  ئــەو  تــا  كــە  لەوانــەش، 

دەســەاڵتی ئێرانــی قاجاریــدا دەژیــان.
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