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چکیده

با پیروزی نهضت مشروطه و تأسیس مجلس ،اندیشة دفاع از استقالل

و تمامیت ارضی کشور از سطح سیاستمردان به جامعه تسری یافتت

و دگرگونی مهمی در نگرش ایرانیان به قتوای دفتا ی کشتور پدیتد

آمد .انجمنهای ایالتی با پیشگامی در این مسیر ،برای مشت ناتامی
متتردا از مجلتتس درتواستتت مجتتوز کردنتتد .ایتتن امتتر ک ت شهتتا و

واک شهایی را در سطح مجلس ،دولت و مردا برانگیخت؛ چ انکته
مجلسْ وزارت ج گ را به پاسخگویی دربرابر این امر واداشت و بته

نقد ملکرد بریگاد قزاق پرداتت .اما مهمتر از همه ،طرح تشتییل
 .1دانشیار تاریخ پژوهشگاه لوا انسانی و مطالعات فره گی؛ mollaiynet@yahoo.com

 .2کارش اس ارشد پژوهشگاه لوا انسانی و مطالعات فره گی
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ارتش ملی در مجلس بود که بررسی آن مسئلة اصلی این مقاله است.

در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلتی متیکوشتیم

اقتتدامات و روییردهتتای مجلتتس را درجهتتت تشتتییل ارتتتش ملتتی

بههمراه واک شها و پیامدهای آن ارزیابی ک یم.

اندیشتتتة تشتتتییل ارتتتتش ملتتتی هرچ تتتد بتتتا پشتتتتی انی مجلتتتس و

مشتتروطهتواهتتان نزدیتتد بتتود بتته تأستتیس نیتتروی ناتتامی کارآمتتد

بی جامتتد ،بتتا ج تتگ قتتدرتی کتته بتتین شتتاه و مجلتتس درگرفتتت،
است دادگران مسئلة ارتش ملی را در تضاد با ارتش دولتی برشتمردند

و مانع از تحق آن شدند.

واژههای کلیدی :مجلس ،ارتش ملی ،بریگاد قزاق ،مش ناامی.
 .1مقدمه

شیست ایران در ج گ با روسیه اندیشة اصتالحات ناتامی را در میتان حیتومتگران قاجتار

شیل داد و اسمیرزا را به تالش برای ایجاد ارتشی نو واداشت .اصالحات او بتهستختی و
ک دی در زمان محمدشاه ادامه یافت و تا دورۀ ناصری بته تغییراتتی در حتوزۀ تجهیتز ستهاه،
استفاده از کارش اسان ناامی اروپتایی ،تأستیس دارالترجمته بترای کتتب راه متای ناتامی و
مه دستتتی ،و ا تتتزاا نخستتتتین گتتتروه دانشتتتجویان ایرانتتتی بتتته اروپتتتا بتتترای تحصتتتیل در
لتتوا ناتتامی ،مه دستتی ،استتلحهستتازی ،طتتب ،نقشتتهبتترداری و زبتتانهتتای جدیتتد انجامی تد
(آبراهامیان.)48 :1391 ،
در دورۀ ناصری به ابتیار وزرای اصتالحطل تی همچتون امیرک یتر و سههستارر تغییترات
مهمی در قوای ناامی ایران پدید آمد .تالشهای امیرک یر در راه اصالح قوای دفا ی ایتران
بیشتر بر توداتیایی و بتار بتردن ستطح ف تی ارتتش براستاس لتوا نتو غتر استتوار بتود.
درنتیجه ،همسایگان تارجی این امر را تا نیاورده ،با مخالفان داتلی همدست شتدند و بتا
قتل امیرک یر اصالحات وی را ناکاا گذاشت د (شمیم .)148 :1387 ،چ د دهته بعتد ،بریگتاد
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قزاق با مسا ی سههسارر به تقلیتد از قشتون مت ام روستیه در 1879ا1296 /ق تشتییل شتد
(دولتآبادی.)45 /1 :1371 ،
بریگاد قزاق ت هتا نیتروی ناتامی مت ام ایتران تتا ق تل از دورۀ مشتروطه بتود کته هرگتز
نتوانست به وان نیروی جایگزین ارتش ایران مل ک تد؛ زیترا فرمتاندهتی ،تشتییالت و
تعلیمات آن همگی درجهت گسترش نفتو روستیه و ستلطة آن کشتور بتر مقتدرات ایتران
طراحی شده بود .به همین س ب ،وابستگی نس ی و ظاهری بریگاد قزاق به حیومتت ایتران و
ت عیت آن از سفارت روسیه در تهران و دفاع از م افع روستیه در ستطحی گستترده موج تات
ا تتترام محافتتل سیاستتی و فیتتری ایتتران را فتتراهم آورد و صتتدای ا تتترام حیومتتت را
برانگیخت؛ زیرا بریگاد هرگز بدون اجازۀ سفارت روسیه دستت بته کوچتدتترین اقتدامی
نمیزد و حتی دستورهای شاه و دربار سلط تی را نادیده میگرفت (طوسی.)112 :1369 ،
بدیهی است این موضوع از چشتم مجلتس شتورای ملتی دور نمتیمانتد .افتزونبتر ایتن،
مجلس نمیتوانست نوسازی ارتش را به فراموشی سهارد .حال این پرسشها مطرح میشود:
چرا توجه مجلس به ایجاد ارتش ملی جلتب شتد؟ مجلتس در راه تشتییل ارتتش ملتی چته
گااهایی برداشت؟ چرا طرح ارتش ملی به تقابل با ارتش دولتی کشانده شد و ناکاا ماند؟
تاک ون هیچ پژوهش مستتقلی دربتارۀ اندیشتة تشتییل ارتتش ملتی در نخستتین مجلتس
شورای ملی صورت نگرفته است .حتی در آثاری که بته تتاریخ ناتامی ایتران پرداتتتهانتد،

مان د «ارتش ایران 1286-1259هت.ش1907-1880 ،ا ».اثر رضا رئیس طوسی ،نقش ارتتش
در تحتورت تتاریخی ایتتران نوشتتة ناصتتر فربتد ،تتاریخ تحتتورت ناتاا ایتتران و نیتز تتتاریخ
ژاندارمری ایران از قدیمیترین ایاا تا صر حاضر نوشتتة جهتانگیر قتائممقتامی ،رضاشتاه و

ارتش نوین اثر استفانی کرونین و مجاهدان مشروطه نوشتتة ستهرا یتزدان ،مستئلة تشتییل
ارتش ملی در مجلس بحث نشده است .با ایت به تأل موجود در این زمی ه میکوشتیم تتا

گوشههایی از تالشهای مجلس را در تیوین این اندیشه نشان دهیم.
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 .2مجلس اول و اعتراض به ساختار نظامی کشور

ق ل از تیوین اندیشة ارتتش ملتی در مجلتس اول ،دو موضتوع حساستیت نمای تدگان را بته
ضرورت اصالح قوای دفا ی کشور برانگیخت :ییی تعیین وزیر ج گ و دیگتری ستاتتار
قوای قزاق .ال ته در ک ار این موضوع ،مسئلة ناام ی فراگیر در سراستر کشتور نیتز لتزوا ایتن
مهم را افزونتر میکرد .اک ون این دو موضوع را بهاتتصار بررسی میک یم.
 .1-2مسئلة معرفی وزیر جنگ در مجلس

ییی از مهمترین اقدامات و کارکردهای مجلس ،ناارت بر قوۀ مجریه و نیز رأی ا تمتاد یتا
دا ا تماد به کابی ه بود .به همین س ب ،پس از گشایش مجلس شورای ملی براستاس روال
ناااهای دموکراتید باید ا ضای کابی ه به مجلس معرفی میشتدند تتا پتس از رأی ا تمتاد
مجلس فعالیت تود را آغاز ک د .محتشمالسلط ه روز ییش ه  19یالحجة  1324از ستوی
صدرا ام (میرزا نصراهللتان مشیرالدوله) شش تن از وزرای کابی ه را به مجلس معرفی ک د
که بین آنها وزیر ج گ وجود نداشت و بهجای آن ،ناا الءالملد به توان وزیتر لشتیر
ا الا شده بود .این امر ا تترام نمای تدگان مجلتس را برانگیختت؛ امتا محتشتمالستلط ه در
پاسخ گفت که وزیر ج گ فقط درمقابل شاه مسئول استت ،نته دربرابتر نمای تدگان و فقتط
وزیر لشیر میتواند طرف سؤال نمای دگان باشد.
سعدالدوله و تقیزاده ،از نمای دگان ت دروی مجلس ،معتقد بودند که دولت باید بهجای
واژۀ وزیر لشیر ،از واژۀ وزیر ج گ استفاده ک د و بهصراحت ا الا ک د کته وزیتر ج تگ
باید فقط به مجلس پاسخگو باشد؛ اما مخ رالسلط ه ،از نمای دگان مجلس ،اظهار کرد که هر

وزیری که دربرابر دولت مسئول باشد ،درمقابل مجلس هم مسئول است .او ستهس از تقتی-

زاده پرسید« :از شما سؤال میک م مسئول بودجه نااا کیست؟ تقىزاده :مسئول وزیر ج تگ
است .مخ رالسلط ه :وزیر لشیر است ،وزیر ج گ یتا سههستارر و ادارۀ ستیرا داتتل در
مسئولیت نیستت د» .حتاجى محمتد استمعیل در پاستخ بته مخ رالستلط ه گفتت :مع تاا وزیتر
براساس استدرل شما کسی است «که مخارج دولتى دارد .مختارج را وزیتر ج تگ دارد نته
وزیر لشیر .وزیر لشیر م شى است وزیر نیست» .بدین ترتیتب ،مخ رالستلط ه قتانع شتد کته
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واژۀ وزیر ج گ کر شود (مشروح مذاکرات مجلتس شتورای ملتی ،جلستة  19یالحجته
.)1324
ممین است تصور ک یم که این ایراد لفای است؛ اما واقعیت جز این بود و در پس ایتن
اقداا دولت ،انگیزهای نهفته بود که کسروی آن را بهدرستی گفته است« :راستى این بود که
محمد لیمیرزا مجلس را توار مىگرفت و چ ین مىتواست که پدرزن تود کامرانمیترزا
را در وزیر ج گى نگه دارد بىآنیته کستى بتوانتد از او بتازپرستى ک تد» (کستروی:1383 ،
.)208
محمد لیشاه که در موضوع معرفی وزیر ج گ شیست تورد ،باکمد طرفدارانش
کوشید در همه جای کشور با ایجاد بحران و ناام ی ،به ستیز با مشتروطهتواهتان بهتردازد .او
معتقد بود اگر ناام ی و دزدی در سرتاسر ایران شیوع پیدا ک د و مردا مخصوصاً تجار را در
فشار ناام ی قرار بده د ،مردا از مشروطیت روگردان تواه د شد و برای حفظ جتان و متال
تود از سلط ت مطلقه دفاع تواه د کرد و کشتورهای بیگانته کته در ایتران م تافع تجتارتی
دارند ،این ناام ی را از مشروطیت تواه د دانست؛ درنتیجه مشتروطه بته بتنبستت متیرستد
(ملیزاده.)225 /2 :1329 ،
 .2-2اعتراض مجلس به سازمان و عملکرد بریگاد قزاق

قوای قتزاق کته در مستیر اقتتدارگرایی شتاه تتالش متیکترد و در بستیاری از متوارد امتل
هرجومرج و ناام ی بود ،کمکم ا ترام مجلس و مشروطهتواهان را برانگیخت .لت ایتن
امر افزون بر سرسهردگی قزاقها به روسها ،ناشی از رفتار تحقیرآمیتز آنتان بتا متردا ایتران
بود .برای مثال ،کاساکوفسگی ،فرماندۀ وقتت بریگتاد ،پتس از استتخداا نیترو از افتراد ایتل
شاهسون متالً ایتن ایتل را بته ک تترل فرمانتدۀ بریگتاد درآورد و بتا رفتتار تتود نارضتایتی
شاهسونان را برانگیخت (کرونین .)113 :1377 ،اجحاف زیاد پالیونید در ح شاهسونها
همچون تحمیل مالیات ست گین و دریافتت استب از اهتالی ،ست ب ا تترام شاهستونهتا بته
مجلس شد .مجلس در جلسة  21ربیعارول  1325دربارۀ این موضتوع بحتث کترد کته چترا
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ر ایای ایران باید تحت حیومت پالیونیتد باشت د .سترانجاا ،پتس از تتالشهتای فتراوان
مجلس ،پالیونید زل ،و ایل شاهسون آزاد شد (تهرانی کاتوزیان.)631-630 :1379 ،
افزونبر این ،ات ار تجاوزگریهای همهروزه و درگیریهای مستمر قزاقان با مردا ایران
به لت رفتار نام اسب آنان ،از حوادثی بتود کته میترر م تشتر متیشتد .بترای نمونته ،رفتتار
قزاقها با زنان در س زوار موجب ا

ترام شدید اهالی شد (ست د 1-114/GH1324/K21/P06

از آرشیو وزارت امور تارجه ایتران)؛ درحتالی کته مجلتس انتاتار داشتت قتزاقهتا ضتمن
پشتی انی از ام یت شهروندان ،در دفع مخاطرات تارجی نیز بیوش د.
سرانجاا ،آنچه با ث شد مجلس با حساسیت ویژهای به موضوع بریگتاد قتزاق بهتردازد،
این بود که فرماندۀ بریگاد قزاق م لغتی ه گفتت بترای تریتد استلحه ،آنهتم بتدون اطتالع
وزارت ج گ ،دربافت کرده بود .اما مجلس که نمیتوانست از نادیده گرفته شتدن وزارت
ج گ چشم بهوشد ،به رستمیت نشت اتتن وزارت ج تگ را بتهمع تای بته رستمیت نشت اتتن
دولت تلقی کرد (مستشارالدوله صادق .)35-34 :1362 ،امتوری از ایتندستت بته استیضتاح
وزیر ج گ م جر شد؛ چ انکه سهش ه واپسین روز متاه یقعتده  1324نمای تدگان پتس از
مذاکره دربا ناام ی موجود در کشور به انتقاد از قوای قزاق پرداتت د .آقتا میرستیدمحمتد
گفت« :ترتیب قزاقتانه را من نمیدانم چطور استت؟ ایتنهتا نتوکر روس هستت د یتا نتوکر
ایران .اگر نوکر روس هست د ،ما نوکر روس نیاز نداریم .اگر نوکر ایتران هستت د پتس چترا
المت ناامی ایران در آنها نیست؟ ایتن یتد نفتر مشتاق روستی آمتده ب ی یتد چته کارهتا
کرده؟» .رئیس مجلس (ص یعالدوله) پاسخ داد« :ال ته اینها نوکر ایرانانتد و بایتد در تحتت
فرمان دولت ایران باش د» .آقا میرسیدمحمد گفتت« :ایتنهتا المتت نتوکری ایتران را ابتداً
ندارند .الوه چ دی ق ل در شمیران سفیر روس آمد ،احترامات زیاد کردند .نایتبالستلط ه
آمد احترامی بترای او نیردنتد» .بتدین ترتیتب ،موضتوع وابستتگی قزاقتان بته روستیه و نیتز
نشانههای ناامی آنان مورد ا ترام مجلتس قترار گرفتت و مجلتس بتهصتورت فعارنته بته
گفتوگو در این باره پرداتت و ادامة مذاکرات به نشست بعدی مجلس یع ی روز پ جش ه
 9یالحجه  1324موکول شد .در این نشست ،در حین میالمات نمای تدگان دربتارۀ وضتع
مالیته و بودجتة ارگتانهتتای دولتتی ،ستتیدالحیمتتا (ستیدیحیتتی رریجتانی) نمای تتدۀ ا یتتان و
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زمتتینداران تهتتران ،بتته قتتوای قتتزاق در مجلتتس حساستتیت زیتتادی نشتتان داد .وی گفتتت:
«ک تراکت قزاقتانه را بایست فهمید که سالی دویست و هشتتاد هتزار تومتان کته از دولتت
میگیرند چه کرده و میک د؟ اینها همه ضرر دولت و ملت است .چرا رسیدگی و تحقیت
نمیشود و قوا د مسئولیت به مل نمیآید؟» .در جلسهای دیگر هم وی تواستار پرستش از
وزیر ج گ دربارۀ پلی یتد رئتیس قتزاقتانته شتد و پرستید« :وی  28ستال استت بته ایتن
مملیتتت آمتتده و تصتترفات و تعتتدیات زیتتاد نمتتوده» (متتذاکرات مجلتتس اول ،ییش ت ه 28
ربیعارول .)1325
افزون بر این ،مط و ات مشروطهتواه نیز همگاا با مجلس ضمن انتقتاد از رفتتار بریگتاد
قزاق ،از اقدامات مجلس در مسیر اصتالح ناتامی ایتران پشتتی انی کردنتد .بتا ایتن همته ،در
مجلس اول دیگر هیچ سخ ی دربارۀ قشون قزاق مطرح نشد؛ اما در همین سطح نیز میتتوان
م نارضایتی نمای دگان را از وضع موجودِ ت ها نیروی مت ام کشتور در

کترد .ییتی از

دریل مطرح نشدن این امر در مجلس اول ،ابراز وفاداری فرمانده و اجزای بل دمرت ة بریگاد
قزاق به مجلس و مشروطه و پشتی انی از آن بتود؛ چ تانکته قتزاقتانته بتا احستاس تطتر از
موضع مجلس ،بی درنگ بته به تود م است ات تتود بتا مجلتس همتت گماشتت .آنهتا طتی
تعهدنامهای دربرابر انجمنها و چ د تن از ستران ملتت ازجملته آیتتاهلل ط اط تایی در ستوا
رجب  ،1324سوگ د توردند هرگاه از آنها تیتانتى بته دولتت و ملتت ایتران بتروز ک تد،
تاطیان برای مجازات بهدست اولیتای دولتت و ملتت ستهرده تواه تد شتد تتا بترای ترت
دیگتتران ا تتداا شتتوند و هتتیچ ترحمتتی بتته بازمانتتدگان آنهتتا صتتورت نخواهتتد گرفتتت
(ناظمارسالا کرمانی .)501 /3 :1384 ،باوجود این ،در ملْ قوای قزاق حتی در ظتاهر تتابع
ایران ن ودند .اصر ظاهری این قشون نیز به قشون دولتی ایران ش اهتی نداشت .برای مثتال،
رئیس قزاق ایران در سر پاکت رسمی طمغة قا را استعمال میکرد تا نشتان دهتد ستوارۀ
قزاق ایران ید فرقه از قزاقهای روستیه استت (روزنامتة ح تلالمتتین ،1324 ،س ،14ش،5

ص .)12به گزارش کتا آبی ،قشون قزاق باآنیه از پول ایران پرورش متییافتت ،فقتط بته

م افع روس تدمت میکرد .همة قزاقان با هر درجهای هرگاه به ییی از وریات مأمور متی-
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شدند ،میلف بودند از چگونگی محل توقف تود گزارشهای دقی به مرکز ریاست ارائته

ده د (کتا آبی.)63 /1 :1362،
 .3مسئلة تشکیل ارتش ملی

نخستین بار درپی انتشار ت ر تشییل قشون ملی در ت ریز و مشت ناتامی متردا در آن شتهر،
حساسیت مجلس برانگیخته شد .سهرا یزدانی احتمال متیدهتد کته ابتیتار تشتییل قتوای
مجاهد در ت ریز به پیشنهاد اجتما یون باکو بوده باشد که «به ره ران غی ی گوشزد کردنتد
که برپایی ستازمان مستلح ملتی بترای رویتارویی بتا نیروهتای آزادیکتش ضتروری استت»
(یزدانی .)55 :1388 ،سوسیالدمتوکراتهتای بتاکو کته امیتان سترکوبی همچتون انقتال
روسیه در ایران را م تفی نمتیدانستت د ،انجمتن ت ریتز را تشتوی کردنتد کته ستهاه داوطلتب
تشییل دهد (آفاری .)115 :1379 ،در مجلتس م احثتة مفصتلی در ایتن بتا درگرفتت .در
جلسة روز ش ه 27ربیعارول  ،1325ییتی از نمای تدگان مجلتس بتهنتاا آقتا ستیدمحمدتقی
تلگراف مردا ت ریز تطا به مجلس را قرائت کرد .در این تلگراف آمتده بتود« :بعضتی از
اهتتالی ت ریتتز ل تتاس مخصوصتتی از بتترای تودشتتان ترتیتتب داده و هفتتتهای دو روز مشتتغول
تیراندازی و مشت ناتامی هستت د» .در متتن تلگتراف و متذاکرات آن روز مجلتس ،دربتارۀ
انگیزۀ ت ریزیان از ارتیا به این اقداا سخ ی به میان نیامتد .فقتط ق تل از قرائتت تلگتراف،
محتشتتمالستتلط ه گفتتت بتترای ام یتتت راههتتا و تیابتتانهتتای آ ربایجتتان از جانتتب دولتتت بتته
ناااالملد و سایر حیاا تلگرافی درتواست شده که انجمنها در امور دتالتت نی تد .در
میان نمای دگان مجلس ،فقط وکیلالتجار دربارۀ محتوای این تلگراف گفتت« :حتال کته در
میان ملت هیجانی پدیدار شده است ،تو است که از طرف دولت اقتدامی شتود کته ایتن
جمع در تحت ادارۀ ناامی درآمده ،ال ته در مواقع لزوا به درد تواه تد تتورد»؛ امتا رئتیس
مجلس با کر این جمله که «کلیة ترتیب نااا در این مملیت تغییتر تواهتد کترد ،انشتاءاهلل
آن وقت ترتی ات صحیحه داده تواهد شد» ،تصمیمگیری در ایتن زمی ته را بته وقتتی دیگتر
موکول کرد تا م ادا مجلس به تصمیمگیری هیجانی و شتا دست یازد.
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پیامد م طقی این تلگراف و گتزارش مشت ناتامی داوطل تان ت ریتزی ،انگیتزه و اندیشتة
تشییل ارتش ملی را در مجلس مطترح کترد و مجلتس را بته تأمتل در ایتن بتاره واداشتت؛
چ انکه در جلسة روز  27ربیعالثانی  1325شرفالدوله ،نمای دۀ آ ربایجان ،ریحهای تقدیم
مجلس کرد که در آن ضمن اشاره به لزوا ستاماندهتی قشتون ،پرداتتت بتهموقتع مواجتب
سهاهیان و تقاضای ارسال سریع نااانامة انجمنهای ایالتی جهت «رفتع انقالبتات و اغتشتاش
وریات» آمده بود:
حار که ملت زیز وطنتواه مملیت ایران به این مقاا آمدهانتد کته در راه حفتظ
وطن و بیضة اسالا جاننثاری نمای د و تودشان را فدای ترقتی کشتور ک تد ،چته
ضرری دارد که دولت افسران آگاه را به وریتها بفرستد تا به تماا ط قات مستعد
کشور مش ناامی بده د و لم ج گ بیاموزند تا در اند

مدتی با کمترین هزی ه

ایران دارای قشون صحیح شود و در موقع لزوا در راه وطنپرستی جانبازی ک تد
(روزنامة مجلس ،1325 ،س ،1ش ،109ص.)3

بهتدریج مذاکرات میان نمای دگان دربارۀ ارتش ملی اهمیت و م بیشتری پیتدا کترد؛
اما در همان حال که مجلس به تأسیس ارتش ملتی متیاندیشتید ،درگیتریهتا و اغتشاشتات
داتلی در بیشتر وریات همچون آ ربایجان ،فارس ،کرمان ،تراسان ،استرآباد ،مازنتدران و
گیالن گسترش یافت و محمد لیشاه اد و تداوت تتود را بتا استاس مجلتس آشتیارتر
کرد و ل اً به کارشی ی همهجان ه در امور مشروطهتواهان پرداتت .ب تابراین ،از یتد ستو
ناآرامیهای داتلی و مخالفتهای دربار و از سوی دیگر معاهدۀ 1907ا روس و انگلیس و
تجاوزات ثمانی بر نگرانی ایرانیان افزود .بسیاری از نمای دگان مجلس به این میاندیشیدند
که م ادا ایران همچون مراکش ،مصر و کره استقالل تود را از دست دهد .به همتین م اتور
سهش ه  28رمضان  ،1325امر دفاع از میهن در مجلس با استفاده از آموزههای تشیع آشیارا
رنگ ملی -مذه ی یافت که مختصری از آن در ادامه بیان میشود:
حاج میرزایحیی امااجمعة تویی :این مملیت ،مملیت شیعه است امتا چترا هشتت متاه
پس از تجاوز ثمانی کسی در اندیشة ا زاا قشون برای مقابله با آنها نیست؟ اگر فردا ید
دولت قویتر به کشور حمله ک د چه تواهید کرد؟ چرا سرباز درستت نمتیک یتد؟ چترا در
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فیر قشون نیستید؟ اول بیایید پسر مرا به سربازی بگیرید .همة آقایان حاضترند فرزندشتان را
برای حفظ اسالا و مملیت به سربازی بفرست د.
شها الدوله :اصالح مملیت ت هتا مختتم مجلتس و دولتت نیستت و متردا نیتز در آن
شریداند.
تقیزاده :تماا این نط های مهیجانه صتحیح استت و بایتد بتیش از ایتنهتا در مستاجد و
مجامع گفته شود و مردا را آگاه کرد؛ ولی من معتقتدا دولتت ایتران تاجز نیستت و بترای
حفظ حدود و ثغور تود باید قشون تهیه ک د.
رئیس مجلس ص یعالدوله :با تأیید سخ ان تقیزاده گفت :بایتد جتداً از دولتت تواستت
که در اندیشة سرباز و قشون باشد .از فردا در مجلس به همین موضتوع تتواهیم پرداتتت و
کمیسیونی مخصوص تشییل میدهیم.
میرزا ابوالحسنتان (معاضدالسلط ه) :باید سرباز را مطاب قانون اساسی گرفت.
ستتهس متتذاکرات بتته استتتخداا معلتتم بتترای تعلتتیم قشتتون و مختتارج آن کشتتیده شتتد و
شیخمحمدتقی وکیلالر ایا گفت :باید ب ی ید در بدو اسالا چه کردند .ما اک ون از آن نقشته
دور افتادهایم این آترین دوای ماست .من حاضرا فرزندا را در هر میتدانی کته متیگوییتد
بفرستم .امااجمعه نیز در تیمیل سخ ان تود گفت :همه میدانید که قشون چرید امتروزه
به درد نمیتورد .ای یه در بدو اسالا مردا به جهاد میرفت د ،صحیح استت؛ ولتی امتروز بتا
این توپ و اسلحة جدید باید قشون م ام شیل داد .از وزیر ج گ بخواهیم که راقتل یتد
قشون هشتادهزار نفری ترتیب دهد تا همسایگان هم چشم طمع به کشتور ندوزنتد (روزنامتة
مجلس ،1325 ،س ،1ش ،203ص.)4-2
این گفتوگوها در جلسة بعتد هتم تتداوا یافتت و بتهمتوازات تتالش نمای تدگان بترای
تدوین سازکاری قانونی برای بهرهگیری از نیتروی ملتی ،نتاام یهتای موجتود و تقاضتاهای
انجمنها و مردا بر شدت این اقدامات افزود .اما آشیار بود که ص یعالدوله ،رئیس مجلس،
از ایجاد هرجومرج ،تفرقه و افزایش ت ش میان مجلس و دربار (ملت و دولت) بر سر ارتتش
ملی بیم ا

بود .تالش برای مستیوت نهتادن موضتوع ناکتاا مانتد؛ چ تانکته تقتیزاده در

واپسین روز ماه رمضان  1325بار دیگر بحث دربارۀ ارتش ملی را در مجلتس از سترگرفت.
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ا و گفت تا زمانی که ا هان متردا متوجته ایتن مطلتب استت و هیجتانی دارنتد ،زودتتر بایتد
ادارهای برای این کار تشییل داد تا سربازهای داوطلب به تدمت گرفتته شتوند .در جریتان
ت ادل نار نمای دگان دربا سن ورود به قشون که  18یا  21سال باشد ،نگرانتیهتا از تقابتل
ارتش دولتی و ملی در مجلس زیادتر شد .آنچه بر این نگرانیها افزود ،شرایط حتاد کشتور
بود؛ زیرا روابط شاه و مجلس به نقطة بحران رسیده بود؛ با این همته ،مجلتس بته متذاکرات
تود ادامه داد:
شیخ حسین گفت :حار که هیئت دولت و ملت ییی استت ،اجتازه داده شتود کته همته
لم جهاد بیاموزند .رئیس (ص یعالدوله) گفت :ن اید مسئله بهگونهای طرح شتود کته گتویی
دولت یا مجلس با تشییل قشون ملی مخالف هست د .دولت و ملت ییی است و ایتن قشتون
را باید از روی ترتیب صحیح شیل داد (روزنامة مجلس ،1325 ،س ،1ش ،204ص.)4
با این همه ،مجلس این موضوع را مسیوت نهاد .از تعلل مجلتس آشتیار متیشتود کته
ص یعالدوله از ادامة مذاکرات مجلس دربارۀ ارتش ملی توف داشت .به ا ان قهرمانمیرزا
سالور ( ینالسلط ه) ،رئیس مجلس از جریان سرباز ملی ناتشت ود بتود و ا تقتاد داشتت کته
«تماا کار مملیت بازا شده» ( ینالسلط ه)2079 /3 :1374 ،؛ اما شایستهتتر ایتن استت کته
تصور ک یم او قصد داشت با پرهیز از هرگونه اقداا احساسی ،تصمیمات مجلس را در مسیر
قالنیت و م ط با واقعیات به جریان بی دازد؛ چ انکته او بتا تصتدی لتزوا تشتییل قشتون
م ام ،تواهان تشییل کمیسیونی برای رسیدگی به این امر شد تا کارها برپایتة روال قتانونی
صورت پذیرد و هرگز این ه یت پدید نیاید که تشییل قشون ملی در تقابل با قشون دولتی
قرار دارد (مذاکرات مجلس اول ،پ جش ه ،سلخ رمضان .)1325
اما چرا مجلس اندیشة تشییل ارتش ملی را ک ار نهاد؟ پاسخ این مستئله را بایتد در متتن
تحورت مشروطه جستوجو کرد .مجلس در این برهته ،درگیتریهتای حتاد و پرت شتی بتا
محمد لیشاه پیدا کرد و مانع تشییل کمیسیون ناامی و تدوین قانون نااا شد .ییی از این
ج جتتالهتتا ،واقع تة میتتدان توپخانتته در  9یقعتتده  1325و درگیتتری مشتتروطهتواهتتان بتتا
مشرو هتواهان بود که آشیارا محمد لیشاه آنهتا را تحریتد و حمایتت متیکترد .ایتن
حادثه باآنیه نقطة طفی در تیوین اندیشة قشون ملی در مجلس اول بود ،با مداتلتة دربتار
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اندیشة تأسیس قشون ملی بهم زلة تقابل با قوای دولتی مع ا شد که پیامد م طقتی آن ،تشتدید
ت ش در م اس ات مجلس و دربار بود.
ال ته ،ق ل از وقوع تحصن در میتدان توپخانته ،انجمتنهتا کته نشتانههتای شتدت گترفتن
مخالفتها لیه مجلتس را در

کترده بودنتد ،کوشتیدند بتا تصترف مدرستة سههستارر و

اتصال آن به باغ بهارستان ،در اطراف مجلس س گرب دا ک د و از موقعیت ممتاز این محتل
در دفاع از مجلس بهره گیرند؛ زیرا از داتل شهر و اطتراف متارت امیتان ورود مخالفتان
وجود نداشت .مگر آنیه از تارج شهر با توپ بتوان د به ساتتمان مدرسته و مجلتس حملته
ک د .صاحبم ص ان مشروطهتواه از صمیم قلب براا تدمت بته ملتت ،یتد ادارۀ ناتامى
م اسب راهاندازی کردند .انجمنهاا ملى همچون انجمن شاهآباد ،مافری و ...افتراد مستلح
تود را به حراست از مجلس واداشت د (دولتآبتادی .)168-167 :1371 ،ایتن انجمتنهتای
متتدافع مشتتروطه کتته در مدرستة سههستتارر تجمتتع کتترده بودنتتد ،ضتتمن نامتتهای از مجلتتس
درتواست کردند در اسرع وقت کمیسیون ناامی جدید را برای ساماندهتی قشتون ملتی و
داوطلب تشییل دهد (مذاکرات مجلس اول ،سهش ه  12شوال  .)1325مجلس به انجمنهتا
پاسخ داد که باید با دولت وارد گفتوگو شود و در حال حاضر نیازی نیست که انجمتنهتا
در این هوای سرد در مسجد سههسارر متحصن شوند و اردو تشییل ده د .نمای دگان معتقد
بودند باید از این انجمنها تشیر کرد که در این ستردی هتوا بتا کمتال نجابتت و معقولیتت
متحمل همه قسم زحمات و صدمات شدهاند.
ناصرالملد ،رئیسالوزرای وقت کته در ایتن متذاکرات حضتور داشتت ،بتا تأییتد ناتر
نمای دگان ،اشاره به اقدامات دولت در تأمین ام یت و تشیر از همراهی ملت اضافه کرد کته
با این سرما حاجت به اردو نیست و هرگتاه لتزوا پیتدا ک تد ،دولتت مراتتب آن را حتمتاً بته
مجلس ا الا تواهد کرد« :دربا قشون هم نگفتم رزا نیست ،ال تته بایتد تهیته شتود؛ ولتی
ق ل از وقت هم باید س جید و فهمید که چقتدر و چطتور رزا استت و روی کاغتذ آورد تتا
معلوا شود» (روزنامة مجلس ،1325 ،س ،1ش .)212حاج معینالتجار نار تتود را در ادامتة
سخ ان رئیسالوزرا بیتان کترد« :اردو رزا استت ولتی نته ای یته در طهتران باشتد ،بلیته در
سرحدات مثل کردستان و فارس و تراسان باشد این انتدازه از قشتون را هتم حرکتت دادن
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فیالحقیقه تشییل اردو نیست» .رئیس در جمعب تدی ستخ ان وکتال و رئتیسالتوزرا گفتت:
«محتاج به فیر و تأمل میباشد .قشون ملی همان نااا جدید است .همته قشتون ملتی هستت د
در این بتا بایتد بعتد از مشتاوره جتوا بده تد» (همتانجتا) .احتشتااالستلط ه کته پتس از
ص یعالدوله به ریاست مجلس رسید ،در تاطرات تود آورده است که وی برای پیشگیری
از واقب ناگوار تشییل قوای مجاهد (چرید) و ک ترل آنها ،انتخا فرماندهتی مطمتئن
و همچ ین وضع قوانین رزا در این باره به مجلس پیشنهاد کرد طرح سرشماری در تهتران
و سایر وریات را در دستور کار قرار دهد تتا از ایتن طریت بتتوان تتدمت ناتاا اج تاری را
مان د آلمان و ثمانی و سایر کشورها اجرا کرد .پیشنهاد وی حاوی این موارد بود:
 ایجاد قشون آموزشدیدۀ  100تا 150هتزار نفتری متشتیل از نیتروی دریتایی،
زمی ی و پیادهسوار ،توپخانه و غیره؛
 آموزش ناامیان تحت نار صاحبم ص ان و فرماندهان ایرانی؛
 ایجاد مدارس و دانشگاههای ناامی؛
 استخداا معلمان ناامی از کشورهای بیطرف؛
 تصفیة قوای قزاق حقوقبگیر فعلی با اتراج فرماندهان روسی؛
وی بر این باور بود که با این راهکارها موف به ایجاد یتد فتوج یتا لشتیر فتدایی مان تد
گارد ملی یا ی یچری ثمانی تواهد شد و این قشون حافظ مجلس و مشروطه تواه د بتود
و قوای قزاق تحت فرمان افسران روسی و آلت دست شاه را به حاشتیه تواهتد رانتد؛ بتدین
ترتیب شاه نیز تلع سالح میشود (احتشااالسلط ه.)623-622 :1367 ،
 .4علل ناکامی مجلس در تشکیل قشون ملی

جمعب دی نهایی آرای نمای تدگان مجلتس ایتن بتود کته بایتد کمیستیون مخصتوص جهتت
ساماندهی امور ناامی کشور تشییل شود و قشون ملی نیتز م حصتر بته تهتران ن اشتد؛ زیترا
مجلس به وجود ناام ی گسترده در کشور آگاه بود .ناام ی و هرجومرجهای موجتود کته تتا
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حد زیادی معلول تحرییات شاه و اطرافیانش بود ،از چشم مجلس پ هان نماند .باوجود ایتن
میتوان از سخ ان نمای دگان مجلس دربارۀ ارتش ملی دو دیدگاه را ش اسایی کرد:
دیدگاه نخست متعل به نمای دگان جریان ت دروی مجلس همچون تقیزاده بتود کته بته
ارتش ملی به وان وسیلهای برای افزایش قدرت بیشتر مجلس و مشروطه درمقابل دولتت و
دربار مینگریست و با جدیت تواهان استفاده از هیجان و اشتیاق مومی ملت برای تشییل
فوری ارتش ملی بود .برای د آرای آنان لزوماً ید ارتش مدرن بهمع تای دقیت کلمته ن تود؛
بلیه میتوانست بسیج ان وهی از داوطل ان ملی و محلی را شامل شود.
دیدگاه دوا برتاسته از آرای نمای تدگان جریتان معتتدل و میانتهروی مجلتس بتود کته
ا تقاد داشت د قشون ملی همان ارتش نو است؛ ب ابراین تفیید قتوای دفتا ی کشتور بته دو
دستتتة متمتتایز ملتتی و دولتتتی را بتتاور نداشتتت د .رئتتیس مجلتتس و نزدییتتان وی ،و هتتواداران
محمد لیشاه در مجلس را میتوان در این دسته جای داد .برای نمونه ،در جلستة  12شتوال
 1325حس علیتان بیان کرد:
در ای یه از برای مملیت ید نااا جدید مرت ی رزا است حرفی نیست [ ]...استم
قشون ملی ید نوع اس ا جدایی میشود یع ی به ایتن استم .وار ترتیتب صتحیح
تیلی تو است .مخصوصاً ریحهای که ج ا ص یعالدولته وزیتر لتوا در ایتن
چ د روزه نوشته اند مشعر بر این است که اهالی ایتن مملیتت بایتد یتد انتدازه از
ثروت تودشان را برای حفظ و حراست مملیت بده د و این همان مالیتات استت
که گرفته میشود و باید ید اندازه به مصترف قشتون برستد؛ پتس هرچته زودتتر
کمیسیون نااا تشییل شود و وزارت ج گ قوانین نااا را معتین نمتوده کته ناتاا
بهترتیب صحیح فراهم شود (روزنامة مجلس ،1325 ،س ،1ش.)212

از آنجتتا کتته بحتتث قشتتون مستتئلهای ملتتی بتتود و مخالفتتت آشتتیار بتتا آن ممیتتن ن تتود،
دستنشاندگان محمد لیشاه و دربار در مجلسْ مخالفت تود را از دیدگاه ایجاد ت ش بین
مجلس و دولت ،امیان بروز هرجومرج در حین سربازگیری و مش ناامی مردمی یتا تدا
ضرورت ایجاد قشونی تارج از ساتتار وزارت ج گ و قشون دولتی ابراز میکردند.
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حاصل نار مجلسیان دربا قشون ملی به این امر م تهی شتد کته ناتاانامتة مخصوصتى
براا این کار نوشته شود و برای اجرا به تأیید شاه برسد؛ اما این امتر بتهدلیتل گرفتتاریهتای
بیشمار مجلس صورت نهذیرفت .بهتع یر دولتتآبتادی ،ایتن موضتوع اگرچته موافت میتل
ت دروان است ،طرفداران شاه و موافقان با رئتیس مجلتس تعدادشتان زیتاد استت و معلتوا
نیست که اقلیت ت درو بتواند آن را حتی در مجلس طرح ک د؛ چ انکه نتوانست مطرح ک د
(دولتآبتادی .)203 /2 :1371 ،درمجمتوع ،موضتوع ارتتش ملتی بته ییتی از متوارد مهتم

اتتالف مجلس و دولت ت دیل شد .مشیالتی هم که مخالفان مشروطه برای مجلتس ایجتاد
کردند ،فرصت هرگونه اقداا مؤثر را از مجلس گرفت .کمتر از ید ماه بعتد از متذاکرات،
درگیری مشروطهتواهان با شاه و مخالفان مجلس با وان مشرو هطل ان زیتادتر شتد .ال تته،
مجلس در ماجرای توپخانه با اتیای قوای دفا ی انجمنها موف شد شاه و مشرو هتواهتان
را موقتاً به قب براند و شاه را وادارد تا با سوگ د مجدد ،وفاداری تود را بته مجلتس ابتراز
ک د؛ اما ماجرای ترور شاه ت ش بین مجلس و دربار را بته اوج رستاند و شتاه را واداشتت تتا
شرایطی را برای صلح پیشنهاد ک د کته از محتتوای آن متیتتوان میتزان نگرانتی شتاه را از
ارتش ملی در

کرد:

 اقتدار شاه مان د اقتدار امهراتور آلمان باشد؛
 شاه ح داشته باشد همهوقت 10هزار قشون در تهران نگه دارد؛
 شاه اتتیارات تاا در کار قشون داشته باشد؛
 وزیر ج گ فقط نزد شخم شاه مسئول باشد.
در تواهش اول ،شاه میتواست اتتیاراتى بیش از آنچه در قانون اساسى براا او معتین
شده بود ،دارا باشد .درتواست دوا بتهدلیتل نگرانتیاش از تشتییل ارتتش ملتی بتود؛ زیترا
تتدهای از جوانتتان مملیتتت مستتلح شتتده و آرامتتش او را مختتتل کتترده بودنتتد؛ ب تتابراین
میتواست درمقابل آنها 10هزار قشون براا حفظ تود داشتته باشتد .درتواستت ستوا او
هم ناشى از همین تیال بود و شاید درتواست دوا او به تحریتد روسهتا صتورت گرفتته
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بود تا به این بهانه بر دۀ قزاق تود بیفزاید (دولتآبادی)306-305 /2 :1371 ،؛ اما مجلس
این درتواستها را رد کرد.
با ترور اتابد و تیره شدن اف مشروطیت ،ص یعالدوله از ریاست مجلس استتعفا کترد و
دودستگی بزرگی در صفب دی مجلس رخ داد .سعدالدوله ،نمای تدۀ ت تدروی مجلتس ،بته
اردوگتاه شتتاه پیوستتت .درنتیجتته احتشتتااالستتلط ه ،دومتتین رئتتیس مجلتتس شتتورای ملتتی ،بتتا
درتواست شاه م ی بر انحالل هیئت ناامی ملی در بهارستان و انجمنها موافقت کترد .وی
سعى کرد تماا ملیون مسلح را متفرق ک د و فقط دویست نفر را به توان مستتحفظ ملتی در
بهارستان نگه دارد .سرانجاا پس از مذاکره با نمای دگان انجمنهای ملی مستتقر در مدرستة
بهارستتتان ،ایتتن امتتر تحق ت یافتتت (همتتان .)182 ،احتشتتااالستتلط ه در دفتتاع از اقتتداا تتتود
مینویسد:
[من] ناگزیر از تشوی و حمایت از ایشان [قوای مجاهد ملتی] بتودا؛ زیترا بتا هتیچ
م طقی ممین ن ود به آنها حالی کرد که اقداا مشروطهتواهان بته تشتییل گتارد
برای مقابله با شاه و قوای قزاق تحت فرمان او ،به شاه و اطرافیانش فرصت میدهد
که ل اً به ج گ با مجلس و مشروطه و قوای مجاهد برتیزند و راه هرگونه ایرادی
را به او میب دد و ج گ شاه با مجلتس را تستریع تواهتد کترد (احتشتاا الستلط ه،
.)618 :1367

اما واقعیت چیزی دیگر بود .اگر نمای دگان مجلس به انگیزۀ مصالحه بتا شتاه کته ای تد
سودای انهداا مشروطه را در سر داشت ،نیروهای مجاهد داوطلب مدافع مجلس را پراک تده
کردند ،همین امر دست شاه را برای تهاجم به مجلس بازگذاشت؛ چ تانکته انتدکی پتس از
مصالحة شاه با مجلس و پراک ده شدن قشون ملی ،محمد لیشاه مجلس را بته تتوپ بستت.
نیروهای ملی داوطلب موجود هم بهدلیل ناکارآمدی و مدیریتِ بد نتوانست د درمقابل قتوای
شاه که روسیه از آنها حمایت میکرد ،مقاومت ک د؛ درنتیجه مجلس اول سقوط کرد.
بدین ترتیب ،اندیشة ارتش ملی اقتدامی ابتیتاری بتود کته از ستطح ملتت بته مجلتس و
دولت رسید .این اندیشه نه از تجربة کشتوری دیگتر الگتو گرفتته بتود و نته راهبترد و نقشتة
مشخصی داشت .هرچ د مجلس سعی کترد تتا ایتن اندیشته را در قالتب قتوانین و الگوهتای
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ناامی ثمانی و آلمان انتااا دهد ،هیجان مومی و ج جتالهتای طترفداران افراطتی ایتن
جریان ،مشیالت داتلی و تارجی کشور این طرح را بیشتر بهسوی الگوی نتام ام و قتوای
چرییی سوق داد و درنهایت هیچ الگویی به اجرا درنیامد .درواقع ،در آن فضای پرالتهتا ،
سرنوشت ارتش ملی با سرنوشت مجلس و مشروطه گره تورد و با بم اردمتان مجلتس ایتن
اندیشه محق نشد و اساساً با حضتور شتاه و نیروهتای استت دادگر هتوادار او ،تشتییل چ تین
ارتشی در آن فضا امیانپذیر ن ود.
این موضوع را بسیاری از فعارن سیاسی آن هد متذکر شدهاند .بتهبتاور دولتتآبتادی،
«ایجاد نااا ملی با هدف مسلح شدن جمعى از مردا موجب وحشت فوقالعادۀ شاه متیشتد
و دوگتانگی میتتان قشتون دولتتت و ناتاا ملتتى آنهتا را بتتا ناتاا ملتتى طترف تواهتتد کتترد»
(دولتتتآبتتادی .)203-202 /2 :1371 ،مجدارستتالا کرمتتانی معتقتتد استتت انجمتتنهتتا و
طرفداران این طرح در مجلس گمان میکردند که مقصتود از قشتون ملتى ایتن استت کته
حتماً ملت باید درمقابل دولت داراا قشون و استعداد ناامى باشد .فلسفة قشون ملى دفاع از
کشور در برابر بیگانه است (کرمانی .)83-82 :2536 ،احتشااالسلط ه نیتز معتقتد بتود مستلح
شدن جمع دویست سیصد نفری از آتوند پ جاهساله تا جوانهتای بیستتستاله را نمتیتتوان
ارتش ملی تواند؛ زیرا موجب ل ی شدن مقابلة شاه با مجلس و ایجاد هترجومترجهتایی از
ج س ناآرامیهای دوران انقال فرانسه میشود (احتشااالسلط ه.)622 :1367 ،
واقعیت این است که طترح تأستیس ارتتش ملتی بتاوجود حستننیتت بانیتان و مشتوقان
نخستین آن ،به افزایش اصطیا

مجلس و دولت دامن زد و به طرحی ملی و قانونی ت دیل

نشد .ال ته ،بخش بزرگ این ناکامی ناشتی از فضتای ملتهتب دوران مشتروطه بتود کته هتیچ
چشماندازی جز رویارویی آشیار دربار و مجلس نداشت؛ درنتیجه ط یعی بتود کته مجلتس
را از تشییل کمیسیون ناامی و اندیشة ساماندهی ارتش ملی و تصتویب قتوانین مربتوط بته
آن بازدارد و نیروهای سرکوبگر مشروطه را در انهداا آن مصممتر ک د.
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 .5ملتْ پیشگام مجلس در تشکیل ارتش ملی

پس از تشییل مجلس شورای ملی ،پیوند متردا بتا حاکمیتت مستتحیمتتر شتد و قشترهای
مختلف در ک ار نمای دگان تود در مجلس درمقابل مسائل موجود در کشور واک ش نشتان
دادند .ملت از وکالی تود تواست که هرچه سریع قوانین مربوط بته قشتون ملتی را وضتع
کرده ،مردا را به این امر تشوی ک د؛ زیرا ت ها راه چاره برای حفتظ بیضتة استالا و تتا
پا

وطن انتااا دوایر لشیری و تعلیم و تربیت ساکر ملتی بتود (روزنامتة انجمتن ت ریتز،

 ،1325س ،2ش ،21ص .)2مردا بتهصتورت داوطل انته و تودجتوش در م تاط گونتاگون
کشور به مش ناامی میپرداتت تد .انجمتنهتاا ملتى بتهویتژه انجمتن آ ربایجتان ،بترادران
دروازۀ قزوین ،مافرا ،شاهآباد و مجاهدان کار سربازگیری داوطلب را آغتاز کردنتد و در
مدتی کوتاه ،دهای را بدون برقراری انتاامات درست مسلح نمودند (دولتآبتادی:1371 ،
.)202 /2
گارد ملی تشییلشده مجاهد نیز توانده میشد« :در جامعة ایتران بتار متذه ی داشتت و
مشروطهتواهان میتواست د م ارزه در راه مشروطیت را همسان جهتاد در راه دیتن تداونتد
نشان ده د» (یزدانی .)56 :1388 ،کسروی تمرین قشون ملتی را بته ت ریتز و رشتت م حصتر
کرده است؛ ولی در روزنامههای آن دوره میتوان نشانههایی از این حرکت در سایر شهرها
هم یافت که اگرچه به شیوه و گستردگی ت ریز ن ود ،قابتل انیتار هتم ن تود .تفتاوت ت ریتز
ممین است ازاینروی باشد که همواره در تطر حملة ثمانی و روس بود و بر اثر معاشرت
با انقالبیهای قفقازی ،پس از مشروطه دیگر کشور را ازآن تود میدانست و دفاع از آن را
وظیفه و واجب ی ی تود فرم میکرد.
ال ته ،حرکت داوطل انة مش ناامی مردا در شهرها بدون قا ده ن ود؛ بلیه انجمتنهتا بتر
آنان ناارت داشت د و مانع از هرجومرج و آسیبدیدگی داوطل ان میشتدند تتا بهانتهای بته
دست مخالفان نداده باش د؛ مثالً انجمن ت ریز ا النی را م تشر کترد تتا بتهموجتب آن هیئتت
محترا انجمن به کسانی که پیشتر در محلة تود مشغول مش ناامی بودند ،اجازه دهد کته
فقط روزهای جمعه با کمال آرامش مشغول مش ناامی شوند و پس از اتماا مش  ،هرکس
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اسلحة تود را در تانه بگذارد و به کسب و دادوستد تود بهردازد (روزنامتة انجمتن ت ریتز،
 ،1325س ،1ش ،105ص.)4
اهالی محلة شاهآبتاد تهتران (روزنامتة تمتدن ،1325 ،س ،1ش ،5ص ،)1رشتت ،انزلتی،
لیلآباد ،چرندا و اصفهان قریب 2هزار نفر مشغول مشت ناتامی بودنتد (روزنامتة انجمتن

مقدس ملی اصفهان ،1325 ،س ،1ش ،31ص .)8در بیرج د ،تحت تأثیر مقارت ح لالمتتین

و بیانات حجهارسالا آقا حتاجی شتیخ محمتدباقر مجتهتد کته رئتیس روحتانی مستلم تمتاا

قائ ات بود ،با شور و شوقی وصفناپذیر 50هزار نفر 1به مش ناامی مشغول شدند (روزنامة
ح لالمتین ،1325 ،س ،15ش ،21ص .)19در کرمان ،مردا با ره تری نتاظمالتجتار کرمتانی
قورتانه دولتی را تصرف کردند و برای حمایت از مشتروطیت ،قشتون ملتی تشتییل دادنتد
(ملیزاده .)262 /2 :1329 ،لمای نجف اشرف در لزوا نااا ملتى و مشت حتر براستاس
قوا د ناامی جدید ،حیمی صادر کردند .همچ ین ،بتا کتر اهمیتت مشت

متومی برط ت

قانون ،تطا به مجلس بیان کردند که هیچ ذری برای تأتیر تعیین قانون مش ناتامی در
نار نمیآید (شریف کاشانی.)214 :1362 ،
ب ر اثر گسترش این هیجانات در کشتور ،افترادی کته صتاحب فتن و صت عتی بودنتد کته
میتوانست د با ث پتیشرفتت قشتون ملتی شتوند و ملتت را در ایتن راه یتاری ک تد ،ا تالا
آمادگی کردند .برای نمونه ،فردی بهناا محمدجعفر تیاط ،مخترع توپ مسلسل ،به مجلس
شورای ملی ا الا کرد حاضر است صت عت تتود را در اتتیتار دولتت بگتذارد .او بتا وزیتر
ج گ وقت ،شاهزاده فرمانفرما ،مذاکره کرد و حتی نمونة باروتی درست کرد که از نمونتة
فرنگی آن ید درجه بهتر بود؛ ولی دولت بهبهانة ن ود بودجه برای ایتن کتار ،هتیچ اقتدامی
نیتتتتتتتترد (استتتتتتتت اد ،2/136/8/11/8 ،2/136/8/11/6 ،2/136/8/11/4 ،2/136/8/11/1
 2/136/8/11/9از آرشیو مجلس شورای استالمی) .شتاید بته ایتن لتت بته پتیشنهتاد ایتن
شخم وقعی گذاشته نشد که وزارت ج گ در اوان همان سال (1907ا1325 /ق) ،قرارداد
ک ترات مه دسی قورتانه و کارتانة فش گسازی را به مسیو ژولین بوش فرانسوی بتهمتدت
 .1در روزنامه تصریح شده است که 50هزار نفر؛ اما این رقم بهنار بعید میرسد و امیان دارد که نگارنده برای پرشتور
جلوه دادن این حرکت ،در کر این رقم اغراق کرده باشد.
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ستته ستتال داده بتتود (اس ت اد  2/136/8/11/26 ،2/136/8/11/25از آرشتتیو مجلتتس شتتورای
اسالمی).
از زمان سازماندهی و شیلگیری ارتش ملی ،دهای از لوطیان یا بتهتع یتر ثقتهارستالا
«اجامر و اوباش» (ت ریزی )52 :2535 ،به گارد ملی پیوستت د .مشتروطهتواهتان نیتز آنتان را
به وان نیروی بزنبهادر و بازوی قهریه درمقابتل مستت دان پذیرفتته بودنتد (یزدانتی:1388 ،
 .)59درست است که مردا صمیمانه و داوطل انه به این ج ت ش پیوستت د ،حتتی ستردمداران
این حرکت برنامهریزی و برداشت دقی از تواناییها و امیانات موجود نداشت د .ایتن امتر را
از گفتوگویی که میان تقیزاده و مستشارالدوله پتیش از بته تتوپ بستتن مجلتس صتورت
گرفته است ،میتوان در

کرد .مستشارالدوله تطا به سیدحستن تقتیزاده گفتت :حتال

که صلح نیردیم ،باید م تار ج گ شد .تقیزاده گفت :همهچیز داریتم و شترح داد 3هتزار
تف گ با مقداری فش گ موجود است .مستشارالدوله پرستید :چته کستانی از ایتن تف تگهتا
استفاده میک د؟
گفت د سربازان ملی که در محالت و میدانهای مختلتف تهتران چ تدی استت هتر
روزه مشغول مش هستت د .تعتداد آنهتا را شتمرده گفت تد ازجملته انجمتن دروازه
قزوین که شامل پارهای ایالت طرف قزوین هم هست بیستوهفت هزار نفر ا ضتا
دارد .قریب به نصف قزاقخانه به طرفداری ما حاضر هست د .نصف بیشتر توپخانته
به همراهی ما قول دادهاند .وقتی که امر شتود تتوپهتا را از توپخانته تتارج ک تد
بیشتر آنها رو به باغشاه شلید تواه د کرد.

مستشارالدوله مینویسد« :من درمقابل این حسن ا تمادی که آقتای تقتیزاده بته قتول و
قرارها داشت بدون داشتن اند

قیده م احثه را بیفایتده دانستتم» (مستشتارالدوله صتادق،

 .)55-54 /1 :1361بهنار میرسد مردا در بروز میهندوستی تود و القه به حفظ حدود و
ثغور و تمامیت کشور چیزی کم نگذاشت د؛ اما مجلس و دولت بتهدلیتل تت شهتای موجتود
نمیتوانست د نااانامة قوای ناامی را تدوین ک د.
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 .6نتیجه

پس از پیروی نهضت مشروطه ،همگاا با تالش انجمنهتای تودجتوش مردمتی در دفتاع از

استقالل و تمامیت کشور ،اندیشة سازماندهی امور ناامی کشور شیل گرفت .مجلس ابتتدا
به نفی وضع موجود پرداتت تا ا ترام تود را به دا پاسخگویی وزارت ج تگ دربرابتر
مجلس و نیز واک ش به رفتار بریگاد قزاق نشان داده باشد و در وجه ایجابی یا ترستیم وضتع
مطلو  ،به اصالح قوای ناامی کشور همت گماشت .مجلس بتر طترح ایجتاد ارتشتی نتو و
ملی صحه نهاد؛ اما تفیید قشون ملی از قشون دولتی با ث دودستگی میان نمای دگان شد.
درواقع ،نمای دگان افراطی و ت درو مجلس همچون نمای دگان آ ربایجتان بتر تقابتل قشتون
ملی با قشون دولتی تأکید میکردند و قشون ملی را وسیلهای بترای افتزایش اقتتدار مجلتس
میدانست د .اما نمای دگان معتدل و گاه طرفدار محمد لیشتاه ایجتاد تت ش میتان دولتت و
مجلس را دستتمایتة مخالفتت بتا طترح ارتتش ملتی متیدانستت د .در نتیجته ،در پتی طترح
اندیشة ارتش ملی در مجلس ،نگرانیهای ناشی از آن به اتتالف می میان دولتت و ملتت
م جر شد.
باآنیه انجمنها و مردا در شهرهای مختلتف مشت ناتامی متیدیدنتد ،هرگتز نتواستت د
قوایی کارآمد و م ام ترتیب ده د تا به اتیای آن کشور بتواند از حمالت دشتم ان داتلتی
و تارجی مصون بماند .چ ین بهنار میرسد که اگر ید کمیسیون ناامی در مجلس شتیل
میگرفت و به دور از ت شهای سیاسی و ج احی ،قوانین واقعبی انهای با هتدف ستاماندهتی
ارتش تدوین میکرد و تماا تالشها مصروف قشون واحتد مت ام و مجهتز بتا وان ارتتش
ملتتی ایتتران متتیشتتد ،متتیتوانستتت بتته یتتد بتتازوی نیروم تتد جهتتت دفتتع تجتتاوزات
بیگانگان و غل ه بر بحترانهتای داتلتی بتدل شتود و از تت شهتای موجتود میتان ستلط ت و
پارلمان نیز بیاهد.
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منابع
 آبراهامیان ،یروانتد ( .)1391ایران بین دو انقالال  .ترجمتة کتاظم فیروزم تد ،حستن
شمسآوری و محسن مدیرشانهچی .چ .16تهران :نشر مرکز.

 آفاری ،ژانت ( .)1379انقال

مشالروطة ایالران .ترجمتة رضتا رضتایی .تهتران :نشتر

بیستون.

 احتشااالسلط ه ،محمودمیرزا ( .)1367خالاطرا

اتتشالامالساللننه .بتهکوشتش ستید

محمدمهدی موسوی .تهران :زوار.
 ت ریزی ،لتی ( .)2535مجموعة آثار قلمی ثقهاالسالم شهید تبریزی .بتهتصتحیح
نصرتاهلل فتحی .تهران :انجمن آثار لمی.

 تیمیل همایون ،ناصر ( .)1376تحوال

قشون در تاریخ معاصر ایران .ج .1تهران:

دفتر پژوهشهای فره گی.

 دولتآبادی ،یحیی ( .)1371تیا

یحیی .تهران :طار.

 شتتجیعی ،زهتترا ( .)1375نقالالش نماینالالدگان در مجلالالس قانونگالال اری عصالالر
مشروطیت .ج .1تهران :سخن.

 شریفکاشانی ،محمدمهدی ( .)1362واقعا

اتفاقیه در روزگار .بهکوشش م صوره

اتحادیه و سیروس سعدوندیان .تهران :نشر تاریخ ایران.
 شمیم ،لیاصغر ( .)1387ایران در دورة سلننت قاجاریه .تهران :بهزاد.
 طوسی ،ر« .)1369( .ارتش ایران 1286-1259هت.ش1907-1880 ،ا .».ترجمتة حستی علی
نو ری .تاریخ معاصر ایران (کتا دوا) .تهران :مؤسسة پژوهش و مطالعات فره گی.



ینالسلط ه ،قهرمانمیرزا سالور ( .)1374روزنامة خاطرا

عینالسلننه .بتهتصتحیح

مسعود سالور و ایرج افشار .تهران :اساطیر.

 فربد ،ناصر ( .)1383نقش ارتش در تحوال
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 قائممقامی ،جهانگیر ( .)2535تاریخ ژاندارمری ایران از قدیمیتالرین ایالام تالا
عصر تاضر .تهران :انتشارات ادارۀ روابط مومی ژاندارمری کشور شاه شاهی.

 کاتوزیان تهرانی ،محمتد لی ( .)1379تالاریخ انقالال

مشالروطیت ایالران .تهتران:

شرکت سهامی انتشار.

 کتا

آبی ( .)1362بهاهتماا احمد بشیری .ج .1تهران :نشر نو.

 کرونین ،استفانی ( .)1377ارتالش و تشالکیل تکومالت پهلالوی .ترجمتة غالمرضتا
لیبابائی .تهران :تجسته.
 کسروی ،احمد ( .)1383تاریخ مشروطة ایران .تهران :امیرک یر.
 مجدارستتالا کرمتتانی ،احمتتد ( .)2536تالالاریخ انحنالالال مجلالالس .مصتتحح محمتتود
تلیلپور .اصفهان :دانشگاه اصفهان.

 مستشارالدوله صادق ( .)1361خاطرا

و اسناد مستشارالدوله صالادق .بتهکوشتش

ایرج افشار .ج .1تهران :فردوسی.

 .)1362( _______ خاطرا

و اسناد مستشالارالدوله صالادق .بتهکوشتش ایترج

افشار .ج .2تهران :فردوسی.
 مستوفی ،داهلل ( .)1384شرح زندگانی من .تهران :زوار.

 ملیزاده ،مهدی ( .)1329تاریخ انقالال

مشالروطیت ایالران .ج .2مصتحح مرتضتی

پارسافر .تهران :کتا تانة سقراط.

 میرزا صالح ،غالاحستین ( .)1383متن کامل م اکرا

نخستین مجلس شالورای

ملی توسعة سیاسی ایران در ورطة سیاست بینالملل .تهران :مازیار.

 ناظمارسالا کرمانی ،محمد ( .)1384تاریخ بیداری ایرانیان .تهران :امیرک یر.
 یزدانی ،سهرا ( .)1388مجاهدان مشروطه .تهران :نشر نی.

 یلفانی ،رامین ( .)1376زنالدگانی سیاسالی ابوالقاسال خالان ناصالرالمل

 .تهتران:

مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران.
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اسناد و روزنامهها
 اس اد  2/136/8/11مرکز اس اد مجلس شورای اسالمی ایران.
 انجمن تبریز ،جلد اول ،سال اول ،شتمارۀ  ،149-1ستال دوا ،شتمارۀ  ،1-14کتابخانتة
ملی جمهوری اسالمی ،تهران.1374 ،
 انجمن تبریز ،جلد دوا ،سال دوا ،دورۀ اول ،شمارۀ  ،15-32دورۀ دوا ،شمارۀ ،1-32
سال سوا ،شمارۀ  ،1-36تهران :کتابخانة جمهوری اسالمی ایران.1376 ،
 انجمن مقدس ملی اصفهان ،دورۀ اول از سال 1326 -1324ق ،به اهتماا محمد لی
چلونگر ،اصفهان :سازمان فره گی تفریحی شهرداری اصفهان.1385 ،
 تمدن ،سال اول از شماره  ،80-1تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1383 ،
 تبلالمتین کلکته ،سال « ،22-14لوح مط و ات فارسی ایتران» ،تهتران :کتتا تانته،
موزه و مرکز اس اد مجلس شورای اسالمی.
 مجلس ،سال « ،5-1لوح مط و ات فارسی ایران» ،تهران :کتا تانه ،موزه و مرکز اس اد
مجلس شورای اسالمی.
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