
 

 

 

 تیر ماه ؛ روز سقوط استبداد  22به مناسبت سالگرد  

 نقش برجسته ی گیالن در سقوط استبداد صغیر

 ناصر عظیمی                                                                                        

 

 اشاره:

خورشیدی،  1287تیرماه  2در  روسی وقتی محمد علی شاه با کمک لیاخوف

 را برانداخت و این براندازی و قانون خواهی مجلس یعنی نماد انقالب مشروطه

یافت، به جز تبریز  ادامهخورشیدی  1288تیرماه  22تا  بیش از یک سال یعنی

، این فقط گیالن فروختاعلیه استبداد را برقهرمان که نخستین شعله های مقاومت 

به دو باره بازگشته  ن می داد تا استبدادِبود که کنشگران مشروطه خواه را سازما

 اندکی که بود آدمیّت فریدونتنها  بارنخستین این نکته را برای. را براندازدایران 

 اندنخواستهیا  و نتوانسته ایرانی نویسانِتاریخ که شد یادآور ما به و کرد برجسته

 نقش بین سنجیهم در او. دهند تمیز و تشخیص را سازتاریخ حرکتِ این اهمیت

 صغیر استبداد با مبارزه در گیالن، از ستّار یکمیته مجاهدینِ با هابختیاری و تبریز

 خودبه دفاعی موضع تبریز[ تهران فتح یآستانه در] که دانیممی»: نویسدمی

 شاهمحمدعلی عزل یا باشد پایتخت گرفتن فکر در کهاین به رسد چه بود، گرفت

 کهچنان حتی .برآمدند عهده از گیالن انقالبیان را کار این. بخواهد را

 سویبه حرکت از را]گیالن[  ملّیون که شد برآن  تبریز ایالتی انجمن دید خواهیم

 را رأی آن( تنکابنی سپهدار نه) ملّی اردوی حقیقی فرماندهان اما. دارد باز تهران

 فتح در بختیاریان اردوی مشارکتِ که،این دیگر معنی با ینکته. کردند طرد



 

 

 ورنه گیالن، مجاهدان پیشروی برابر در بود العملیعکس] تنها[  پایتخت،

 که بودند این پی در بلکه نداشتند، را تهران به آمدن قصد نخست بختیاریان،

. گردانند تحمیل مرکزی دولت به اصفهان یمنطقه در را خود فرمانروایی

 تعیین گیالنی مجاهدان را انقالبی حرکت سیاست دیگر عبارتبه

 تمیز روشنی به مشروطیت نویسانتاریخ که حقیقتی) کردند

 (. 133 – 132: 2535 آدمیت،) «(ندانداده

خورشیدی  1287دی ماه  9که مجاهدان بختیاری در  الزم است یادآوری شود 

دژ استبداد محمد  د درآوردند اما اقدامی برای حمله بهوتصرف خ هاصفهان را ب

مجاهدین مشروطه ی تبریز نیز با همه ی جان  .از خود نشان ندادند شاهیعلی 

در  و برافروختن نخستین شعله های مقاومت در برابر استبداد فشانی های تاریخی

ف رقزوین را به تص ،حالیکه مجاهدین مشروطه ی گیالن در راه حمله به تهران

زنگاه تاریخی که ما آن در یک بتهران بودند، به خود درآورده و مصمم به حمله 

با ورود ارتش روسیه ی نامیده ایم، « دامِ عاملِ ناهشیارِ تاریخ»گرفتار شدن در را 

د و در نتیجه با اکراه و اجبار ننقش تاریخی خود را تکمیل کن ندنتوانستتزاری 

مجاهدین مشروطه ی گیالنی اما توانستند راهی را که . ندخود را تسلیم کرد

کمیته ی »موسوم به کمیته ی  ای تبریز شروع کرده بودند بمجاهدین مشروطه 

نخواسته و  ایران،تقریبن همه ی نویسندگان تاریخ مشروطه ی پی گیرند.  «ستار

ن را در سقوط ی مجاهدین مشروطه ی گیال هیا نتوانسته اند این کار برجست

در سنده این رو نویاز  نشان دهند.آن گونه که در خور شان آنان بوده، استبداد 

به جزئیات سقوط استبداد ، بی طرفانه پژوهشیبررسی یک در  هتالش کرداینجا 

مجاهدین و نقش برجسته ی  گیالن بپردازدایران و صغیر در بررسی تاریخ 

یادآوری می  . حاصل کار نوشته ی زیر است.را نشان دهدمشروطه ی گیالن 

ورود شاه عباس اول تاریخ گیالن )از شود که این نوشته بخشی از کتاب 



 

 

است که توسط انتشارات ایلیا در سال  به گیالن تا پایان انقالب جنگل (

 تقدیم می شود.مقاله  ککه در اینجا به صورت یمنتشر شده در رشت  1396

 

 مقدمه

بعد ازهفت ماه محاصره ناجوانمردانه ی نیروهای استبداد برای به زانو درآوردن 

مجاهدین شهر تبریز، نخستین شعله ی پیروزی را مجاهدین مشروطه ی بختیاری  

آزاد خورشیدی  1287دی ماه  9بر افروختند و توانستند شهر مهم اصفهان را در 

و حمله به مرکز استبداد نکردند.  اما آنان هیچ تالشی برای حرکت به تهرانکنند. 

بهمن  19در  از مجاهدین بختیاری چهل روز بعداما مجاهدین مشروطه ی گیالنی 

، گیالنحاکم مستبد  افخم سردار باالخان آقا نی و باکشتبیک شورش انقال با

رهانیدند. مجاهدین مشروطه ی  از حاکمیت استبدادرا رشت و سپس تمام گیالن 

بدون هیچ تاملی هدف بعدی را سقوط تهران  پس از تسلط بر تمام گیالن گیالنی

و نشان دادند که هدف اصلی رها کردن کل ایران از استبداد مطلقه  قرار دادند

  است.

 کار دستور در تهران به حرکت

 مخالفان دست در تبریز شهر و اصفهان ، گیالن خ، 1287 ماه بهمن اواخر در

 را خود یروحیه تدریجبه او که رسیدمی نظربه و داشت قرار شاهمحمدعلی

 شاهمحمدعلی تهران، در انگلیس مختار وزیر بارکلی جورج یگفته به. باختمی

 جالب. بود خواسته نظر کنونی وضع یدرباره او از و مراجعه او به زمان همان در

 رفته پیش ایگونهبه وضع که کندمی نگرانی ابراز انگلیس مختار وزیر که است

 که گویدمی و کرد راضی معتدل یمشروطه یک به را مردم تواننمی دیگر که

 او. است داشته نگه سلطنت سریر بر راه شاه که است نظامی نیروی فقط تهران در



 

 

 معظم حضرتاعلی»: که نوشت انگلیس یخارجه وزیر به خ 1278 بهمن 27 در

 او برای توانمنمی من ولی شده خواستار را من اندیشیصالح[ شاهمحمدعلی]

 مشروطیت اعطاء در تأخیر. بنمایم باشد واقعی ینتیجه متضمن که بینیمصلحت

 ملت بتواند که است مشکالت بسی حاوی شاه برای که است نموده وضعی تولید

 در که هم معتدلی یمشروطه یک. بنماید ساکت مجمله اقدامات یبوسیله را

 را رشت و اصفهان تبریز، اکنون بشود، اقناع باعث داشت امکان قبل ماه چهار

 و مطلعند خوب خیلی شدن تسلیم در شاه ضعف از مردم. نمود نخواهد راضی

 «مانده باقی سلطنت سریر به شاه که است پایتخت به قشون اجتماع یواسطهبه فقط

  (.117: آبی کتابی)

 شهرهای دیگر و رشت شهر بر کامل تسلط از پس که بود شرایطی چنین در 

 اگر. داد قرار خود کار دستور در را تهران به حمله تدارک ستّار یکمیته گیالن،

 صفر 5 جمعه در»: که دهیم قرار مبنا را( فاتح ساالر) دیوساالر علی یگفته این

 سوار 20 با[ من و] آمد در من اسم به قرعه[ خ 1287 اسفند 7 جمعه] 1327

 کمتر در که بگوییم توانیممی ،(59: فاتح ساالر) «کردم حرکت[ تهران طرفبه]

 در عملی طوربه تهران سویبه حرکت رشت، اتقالبی کودتای از پس روز 20 از

 که شودمی معلوم نوشته این از. بود گرفته قرار گیالنی مجاهدین کار دستور

 خ 1287 اسفند اوایل از بنابراین. بود افتاده دیگر کسانی نام به قرعه ترپیش

 با هاگروه این اما. بود گرفته شکل تدریجی سازماندهی با تهران سویبه حرکت

 به حرکت جریان در تدریجبه قبل، از شده سازماندهی نیروهای فقدان به توجه

 ساالر دیو علی مثال، عنوانبه. گرفتند خود به ترییافتهانسجام شکل تهران،

 که بودند هاییگروه از معزالسلطان و او نظامی گروه که گویدمی( فاتح ساالر)

 و کرده جستجو دفاعی یمنطقه یک یافتن برای منجیل در و رفته جلوتر

 دولتی نیروهای که داشت وجود خبرهایی زیرا. بودند کرده آغاز را سنگربندی



 

 

 و شد درست سنگرها باری،»: هستند گیالن سویبه پیشروی حال در قزوین از

 تفصیل... آمد اردو به رشت از یفرم که بود شده تعیین[ منجیل در] ساخلوها

 مرا دست و پسندید راآن نیز او. کرد حکایت او برای معزالسلطان را سنگرها

 سازمان هنوز خ، 1287 سال اسفند در ترتیببدین(. 62: همان) «فشرد دوستانه

 حال در تدریجبه و نداشت اییافتهسامان شکل انقالبی نیروهای نظامی

 ارتش با بتواند که اییافتهسازمان نیروی انقالبیون، که آنجایی از. بود یابیسازمان

 که جنگ کمیسیون که رسدمی نظربه نداشتند، آماده کند، مقابله شاهمحمدعلی

 وارد باید که بود این بر بود، شده تشکیل منظور همینبه انقالبیون توسط رشت در

 سازمانِ خطا و آزمون با عمل در یابیسازمان این بتوان تا شد کارزار یعرصه

 در یعنی خود اسفند 7 یادداشت در اوسینکو یگفته به. کند پیدا را خود واقعی

 با جنگ برای آماده نیروهای آموزش کارِ رشت در»: فاتح ساالر حرکت روز

 شهر بیرون که امروزی فرهنگ میدان] ناصریه صحرای. است شده آغاز دولت

[ خبرچینان] خبرآوران... است[ ستار یکمیته] آموزش مرکز[ بود شده واقع رشت

 هاآن. آورندمی[ کنسولگری برای] ایکنندهناراحت خبرهای هاآن درون از ما

 برابر در و دارند دولتی نیروهای با شدن روبرو برای جدی عزم مردم گویندمی

 ترسی هیچ درگیری، این در روسیه نیروهای حضور امکان بر مبنی شایعه پخشِ

 برای گیالنی یمشروطه مجاهدین مصمم یاراده(. 33: اوسینکو) «دهندنمی نشان

 1287 ماه دی9 از که بختیاری نیروهای برخالف که دادمی نشان تهران به رفتن

 خود اختیار در را اصفهان شهر و کرده قیام گیالنیان از جلوتر روز 40 یعنی  خ

 مجاهدین بودند، نگرفته تهران به حرکت برای تصمیمی هیچ زمان آن تا و داشتند

 یمطلقه استبداد برانداختن قصد آغاز همان از گیالنی یمشروطه

 .داشتند سر در را مشروطه احیاء و شاهیمحمدعلی

 



 

 

 اسفند 10در چاییوزباشی در جنگ اولین

 پیش در قزوین تصرف برای مجاهدین نیروهای جغرافیایی، نظر از که مسیری

 بسیار کار نظامی نظر از برسند، قزوین به تا کردندمی طی را آن باید و داشتند

 رشوند و غیاثوند چگینی، ایالت دولتی، قزاقِ نیروهای برعالوه زیرا. بود دشواری

 و حکومت از طرفداریبه و یافته استقرار کوهین یمنطقه در آنان راه سر بر هم

 .بودند شده کارزار وارد مشروطه با ضدیت

 در مستقل ارتشی فقدان دلیلبه زمان آن بدانیم که است مهم نکته این آورییاد

 همیشه قوای را دولت سرکوبگر قوای چنینهم و جنگی اصلی نیروی دولت،

 از عموم طوربه خود زندگی تناسب به که دادندمی تشکیل ایلیاتی یآماده

 مجهزتری ابزار از و ترورزیده هاجدال و جنگ در روستایی و شهری یکجانشینان

 منابع تأمین و دارانزمین اختیار تحت نیروهای ها،آن برعالوه. بودند برخوردار

 و نظامی قدرت اساس و اُس مجموع، در آنان توسط شده بسیج نیروهای مالی

. دادمی تشکیل کرد،می عمل وسطا قرون سبک به هنوز که را دولت سرکوبگر

 روبرو خواهتحوّل نیروهای با یافته تحوّل شهرهای در شاه که هنگامی نتیجه در

 فرمان تحت غارتگران و بزرگ زمیندارن هایدسته و عشایر نیروهای از شد،می

 سردار چون کسانی عشایر نیروهای رأس در که مواقعی در. گرفتمی بهره آنان

 طوربه ایلیاتی نیروهای داشت، تریمدرن گرایشات که گرفتمی قرار اسعد

 .باشد خواهانمشروطه کنار در توانستمی استثناء

 الجیشیسوق نظر از تهران و قزوین به حمله برای گیالنی مجاهدین نیروهای اما

 هایزمین از باید که بود این آن و بودند روبرو دیگر دشواری یک با هم

 مانند واقع در. کنند حرکت باالتر ارتفاعات سویبه منجیل و گیالن ارتفاعکم

 این در و کردندمی حمله باال هایپله به کوهستان این پایین هایپله از که بود این



 

 

 در را منطقه به آشنا و جنگ در ورزیده عشایرِ هایگروه که آن ضمن رویارویی

 را مجاهدین نیروهای توانستندمی ترمرتفع موضعی از آنان چنینهم داشتند، پیش

 پیش در گیالنی مجاهدین که کاری بنابراین. دهند قرار هدف مورد آسانی به

 گروه یعنی مجاهدین، از گروه دو حال این با. بود دشواری نظامی کارِ داشتند،

 نظامغیاث پسر ناصرخان، نیروهای یوزباشی، در جنگ اولین در فاتح ساالر و یپرم

 داشتند آشنایی منطقه این به و بودند محلی ایلی عناصر از که را غیاثوند ایل از

 که گویدمی یپرم. کردند مار و تار و انداخته دام به غافلگیرانه یحمله یک در

 عبارتبه. است خ 1287 اسفند 10 برابر که داد روی فوریه 28 در جنگ این

. بود گرفته در تهران مسیر در رشت سقوط از پس روز 21 جنگ اولین دیگر

 در چاییوزباشی در نظامغیاث ناصرخان که کاروانسرایی مجاهدین نیروهای

 شناسایی ،(1 نقشه به کنید نگاه) بود یافته استقرار آن در قزوین کوهینِ یمنطقه

 موقعی نظامغیاث ناصرخان»: کردند شروع را خود یغافلگیرانه یحمله و کرده

 به ایگلوله کند، فرار و رفته بیرون کاروانسرا عمارت درِ از خواستمی که

 پهلوی من آمد، بیرون در از که زمانی گفتمی یفرم. افتاد درجا و خورد دهانش

 در فاتح ساالر(. 64: فاتح ساالر) «زدم آتش گذاشته، دهانش در موزِر. بودم در

 تا شد سبب و داد روحیه مجاهدین به پیروزی این. بود یپرم همراه جنگ این

 نیروهای اصلی استقرار محل زمان آن. بپیوندند جبهه سویبه بیشتری نیروهای

 تهران راه در لوشان جنوب کیلومتری دو در چنار روستای در گیالن مجاهدین

 یوزباشی جنگ از پس روز یک یعنی اسفند، 11 روز یادداشت در اوسینکو.  بود

 روسیه نظامی قوای که کردمی بسیار تالش نکراسف زمان آن که نوشت چای

 برای نکراسف مکرر نقاضاهای. ریخته برهم چیز همه»: کنند مداخله گیالن در

 از] پاسخی تاکنون گیالن، مسایل در حضور جهت[ روسیه جانب از] نیرو اعزام

: اوسینکو) «نیست خبری ما نیروهای از و است نکرده دریافت[ پترزبورگ طرف



 

 

 گیالنی انقالبیون نیروهای خ، 1287 سال اسفند اول ینیمه در ترتیببدین(. 34

 سویبه بیشتر پیشرویِ برای هاپیروزی اولین با را خود و گرفته شکل تدریجبه

 .کردندمی آماده قزوین

 

 بختیاری نیروهای پیوستن محل و تهران به رشت از گیالنی مجاهدین یحمله مسیر. 1نقشه ی 

 به حمله مسیر و( کنونی شهریار)  عوضشاهعلی نزدیکی در آبادقاسم روستای در هاآن به

 1288 ماه تیر 22 صبح شش ساعت در آبادیوسف یدروازه از صغیر، استبداد پایتخت تهران،

 .خ

 

 تهران به حمله در آن فرماندهان و مجاهدین نیروهای شمار

 در ایپراکنده بسیار آمارهای تهران، به کنندهحمله مجاهدینِ نیروهای شمار از

 هایگروه از یکی در خود که قدسی اعظام حسن یعنی منبع، یک اما. است دست

 جایی در که کندمی ارائه جایک آمار یک بوده، کشیاردو این در مجاهدین



 

 

 جمله از مورد چند بررسی با نگارنده. است اهمیت دارای و نشده دیده دیگری

 اعالم خود فرماندهی تحت نیروهای از خاطراتش در فاتح ساالر که کسانی تعداد

 دور خیلی قدسی اعظام توسط شده ارائه آمار که است رسیده نتیجه این به کرده،

 هایدسته در قزوین فتح از پس که باشند نیروهایی شامل باید و نیست واقعیت از

 رشت از حرکت آغاز در فاتح ساالر دیگر عبارتبه. اندشده ثبت مجاهدین

 قزوین از اما است، کرده حرکت خود فرماندهی تحت سوارِ 20 با که گویدمی

 تحت سوارِ 100 دارای که گویدمی معزالسلطان اصرار و توصیه به بعد به

. است سوار 80 دارای فاتح ساالر ما، نظر مورد منبع در. است شده خود فرماندهی

. است شده ثبت نفر 2000 مجموع در سواره و پیاده از اعم نیروها، این تعداد

 به تهران نزدیکی در مجاهدین نیروهای تعداد که است گفته جایی در لیاخوف

 نیروهای شمار زیر جدول در.است نزدیک رقم این به که رسیدمی نفر 2500

 نگارنده که جایی تا. است آمده هاآن یدهگانه فرماندهان نام و مجاهدین

 با همراه تفکیکبه و جایک صورتبه که است آماری تنها این داند،می

 .است دست در تهران به کنندهحمله مجاهدینِ فرماندهان

 

 (نیکویه جنگ) دوم جنگ



 

 

 یگفته به آنان، حامی ایلیاتیِ قوای و دولتی نیروهای چای،یوزباشی جنگ از پس

 شاهسون 200 از مرکب که آن راست جناح»: بودند شده تقسیم دسته دو به یپرم

 از مرکب آن چپ جناح و داشت قرار[ نیکویه] «ناکی» طول در بود سرباز 100 و

 یدرّه در انبوه روستای] «آمبو» در کُرد ایالتِ ایعده و داغیقره سرباز 100

 .(31 – 30: یپرم) «بودند زده اردو[ شاهرود

 در دولتی نیروهای راست جناح به نفری 45 یدسته یک با که نویسدمی یپرم

 نتیجه در و گذاشته جای بر مجروح 46 و کشته 58 هاآن از و برده حمله نیکویه

 خورده تیر جنگ این در یپرم. است کرده وارد دولتی نیروهای به سخت شکستی

 همراه جنگ این در که فاتح ساالر.  شودمی کشته هم اسبش و شودمی زخمی و

 دیدم»: کرد گریه و شد غمگین بسیار اسبش برای یپرم که نویسدمی بوده یپرم

 نزدیک اسبش شدن کشته برای بود، آهن از ایمجسمه من نظربه که آدم این

 .(68: فاتح ساالر) «بکشد را خودش است

 پیش انبوه پل تا و لوشان هاینزدیکی تا شاهرود یدرّه از که دشمن چپ جناح 

 داخلِ همان از و انبوه پل از سرعتبه نیکویه، جناح شکست شنیدن با بود، آمده

 فنون در کهاین با عمیدالسلطان»: کرد فرار الموت رودبارِ طرفبه شاهرود یدرّه

 از را الموت و رودبار کرد، عبور[ انبوه] پل از فوری نداشت، بهره هیچ جنگ

 تمام(. 69: همان) «برافراشت را مشروطیت بیرق جاهمه و کرد منتزع دولتیان

 هاتاریخ در و شوندمی محسوب مهم نقاط از تهران به حمله مسیر در که نقاطی

 .اندشده نمایانده 1 یشماره ینقشه در شد، ذکر هاآن نام

 رشت در تنکابنی سپهدار با نکراسف دیدار

 و انزلی به تنکابن از سپهدار آمدن شد، گفته نکراسف قول از ترپیش کهچنان

 به نکراسف حتا و بود شده هماهنگ نکراسف و روسیه کنسولگری با رشت،



 

 

 بارکلی جورج حتا رابطه همین در. نباشد نگران که بود داده اطمینان اوسینکو

 مسیو»: که بود داده اطالع خود یوزیرخارجه به تهران در انگلیس سفیرمختار

 سپهدار] الیهمعزی که نمودیم اصرار شاه به من و[ تهران در روسیه سفیر] سبلین

(. 118: روشن) «نشدیم موفق ولی بنماید، تعیین[ گیالن حکومت به] را[ تنکابنی

 ستار ی کمیته توسط گیالن تصرف از پس روز 10 یعنی  بهمن 29 در بارکلی

 بنماییم اصرار شاه به که نموده تلگراف سبلین مسیو و من به سپهدار»: نویسدمی

 شاه با او مذاکرات برای شدن واقع واسطه جواب، در ما. نفرستد رشت به قشون

 .(همان) «ایمنموده رد را،

 که بود نشده این به منجر انگلیس و روسیه هایکنسولگری با سپهدار روابط این 

 مجاهدین هایخواسته از خارج بود، گرفته قرار که خاصی موقعیت در او

 با اوسینکو همراه به نکراسف که دیداری در. بردارد قدمی گیالنی یمشروطه

 اند،داشته واقعه روز از پس ماه یک دقیقاً یعنی خ، 1287 اسفند 19 روز در سپهدار

 تنکابنی سپهدار اوسینکو، یگفته به. دید توانمی خوبیبه را سپهدار موضع همین

 نکراسف سوال قبال در مالقات هنگام در در، پشت در هاآن داشتن نگه ضمن

 و رفته طفره کرّات به کند، گیریتصمیم هاآن با ارتباط در خواستمی او از که

 جانب از دیدار این اتفاقات از بخشی. است نداده نکراسف به سرراست پاسخی

 گویدمی تلویحاً  چنینهم او. است شده ثبت اسفند 19 روز یادداشت در اوسینکو

 او به طعنه با را این و داشته اطالع هایشخبرچین و او کارهای از سپهدار که که

 داده سازمان را هاخبرچین کنسولگری در او که داندمی که است کرده حالی

 تا ماندیم بیرون دقایقی. رفتیم خانولیمحمد دیدار به نکراسف با امروز»: است

 آرام برای و بود آرام نکراسف ولی خوردممی جوش و حرص من. شویم وارد

 دستبه قدرت. اینشاخته را هاایرانی هنوز تو نخور حرص: گفت من کردن

 مرا نکراسف. دیدم را او. شدیم وارد. کندمی تغییر چیز همه به نگاهشان بیاورند



 

 

 من از. امشنیده نفر دو یکی از ایشان یدرباره گفت خانولیمحمد و کرد معرفی

 آمیزیاستهزا لبخند بعد و هستید؟ روزها این ماجراهای جریان در دقیقاً پرسید

 خبرها شما هایخبرچین امیدوارم گفت. بله بتوانم که حدی تا: دادم جواب. زد

 تا کرد تالش خیلی نکراسف. خندید بازهم. بیاورند برایتان کاست و کم بی را

 شده تنظیم اوضاع یریزنده برهم امروز اتفاقات که بفهماند او به بتواند نوعی به

 توجه بدون او ولی شود، گیریتصمیم دیگران و ما با تماس در است بهتر و است

 حل در فعلی دولت ناتوانی و مردم هایبدبختی از نکراسف، هایگفته به

 پاسخ نکراسف یخواسته یا سوال به نکوشید گاههیچ و کرد صحبت مشکالت

 تنها آری گفت شوید؟ موفق روش این با کنیدمی فکر شما پرسیدم او از. دهد

 فایدهای ولی کردیم شروع اول از بار هاده و نشستیم ساعتی... . است این راهش

 ما سویبه خداحافظی برای را دستش و برخاست که بود او سرانجام و نداشت

 دانستممی که این از آسوده. آسوده من و ناآرام نکراسف. آمدیم... . کرد دراز

 داشته هاآدم این و ماجرا این با جدی برخوردی که بخواهیم دولتمان از باید دیگر

 (.37 – 36: اوسینکو) «باشد

 ایران اشغال ابزار با روسیه هایتهدید

 رو،ازاین. بود افتاده هراس به سخت شاهمحمدعلی تزلزل از روسیه که بود پیدا

 بودن ناامن دلیلبه که کرد شایعه گیالن در خود عوامل طریق از روسیه

 اعزام منطقه این به را خود قوای است ممکن انزلی، و رشت در هایشکنسولگری

 انگلیس و آلمان عثمانی، روس، کنسولگری چهار رشت در زمانآن در. کند

 نتیجه در و بودند خوانده را روسیه دست سپهدار، و ایالتی انجمن. داشت وجود

 رشت مقیم هایکنسولگری به خطاب هایینامه تفاهم،سوء رفع برای بالفاصله

 قدرت گرفتن دستبه ابتدای از که بود شده نوشته هانامه این در. کردند ارسال

 و رشت در ناامنی گونههیچ که ایدبوده شاهد شما ،(بهمن 19 روز از) رشت در



 

 

 هایکنسولگری اعضای برای هم مزاحمتی گونههیچ و نیفتاده اتفاق انزلی

 با را موضوع این که داریمانتظار ما بنابراین. است نیامده وجودبه خارجی

 هایکنسولگری. بیاید پیش تفاهمیسوء مبادا تا بگذارید میان در خود هایدولت

 اتفاق روزها این در ناگواری اتفاق که کردند تأیید و دادند پاسخ بالفاصله فوق

 نهاد یک عنوانبه نه سپهدار، به که آن ضمن هم روس کنسول. است نیفتاده

 مدت این طی»: نوشت رسمیغیر و خودمانی صورتبه بلکه قانونی و رسمی

 سعی روس یبهیه دولت اتباع حقوق و حدود حفظ در هاطلبمشروطه حضرات

. اندکرده منظور را الزمه مراعات نوع همه آنان یدرباره بلکه و اندکرده جهد و

. کنندنمی و اندنکرده حرکت اعتدال به[ قزوین – رشت] شوسه راه در متاسفانه اما

 ایالتی] انجمن ینامهتأمین و خاصه سفارشات نوع همه که را بصیرخان کهچنان

 کرده، متوقف را او تهران جانب به حرکتش اثنای در داشت، همراه به را[ رشت

 قصدسوء مورد بود،نمی همراهش[ روسیه] کنسول فرّاش اگر و اندشده متعرضش

 روس کنسول که بود پیدا(. 100: 1387 زاده،رسول) «گرفتمی قرار نیز

 نگارروزنامه زادهرسول. بگذارد باز را بعدی اقدام هر راه خواستمی

 یروزنامه برای و داشت حضور رشت در زمانآن که باکو اهل االصلایرانی

 روسیه دولت به ربطی بصیرخان یمسئله»: نویسدمی کرد،می تهیه خبر ترقی

 روس کنسول به وی ارتباط یدرجه. نیست روسیه دولت یتبعه که زیرا. ندارد

 هم شوسه راه یمسئله. الغیر و است او با خانهکنسول فرّاش همراهی در تنها

 قرار تجسس و تفحص مورد هرگز روس پست محموالت زیرا. ندارد واقعیت

   .(102: همان) «است نگرفته

 مجاهدین کار دستور در قزوین تصرف که اردیبهشت اوایل و فروردین اواخر در

 که گرفت باال رشت در چنان روسیه یحمله یشایعه داشت، قرار گیالنی

 به. دادند را رشت میدان سبزه در بزرگ متینگ یک ترتیب خواهانمشروطه



 

 

 حدود داشت، حضور آن در هم او خود که میتینگ این در زادهرسول یگفته

 خانمیرزاحسین متینگ این اصلی سخنران. بودند کرده شرکت نفر هزار هشت

 الحق[ کسمایی خانمیرزاحسین] شخص این»: نویسدمی زادهرسول. بود کسمایی

 از و رساست صدایش قاطع، مطلبش روشن، سخنانش. است ایبرجسته ناطق که

 در شخص این. باریدمی جدیّت سخنانش، از. نیست عاری هم الزهم معلومات

 واپسین حالیه، اوضاع ملی، یغلبه انقالب، تاریخ از بحث ضمن خود، مفصل نطق

 به که زمانی و شد اصلی موضوع وارد انگلیس، و روس سیاست و استبداد نفس

 داخلی امور در دولت آن یمداخله و گیالن بر روس قشون استیالی موضوع

. شد بلند صداهایی سو هر از و درآمد جنبش و ولوله به متهیجانه جماعت رسید،

 داشت اظهار خود نطق پایانِ در کسمایی گرفت، آرام اندکی مجلس آنکه از پس

 عموماً ایران انقالبیون. ایمنکرده تجاوز ملتی هیچ اختیار و حقوق به تاکنون ما که

 هاگیالنی که است ذکر قابل. دهند بروز خود از الزم قابلیت بارهاین در باید

 در معظم دول هایکنسول رسمی هاینامهرضایت و اندکرده لیاقت اثبات ویژهبه

 آن بر همه که مانسیاست به ما که مادام. مدعا این بر است دلیلی انزلی و رشت

 آن حق خارجی دولتِ هیچ نکنیم، تضییع را کسی حق و دهیم ادامه داریم،اتفاق

 در که دانیممی خوب را این ما... نماید مداخله ما داخلی کارهای در که ندارد را

 که است انکار قابلغیر حقیقت این اما نداریم، را الزم نیروی روس قشون مقابل

  .(125: همان) «داریمکنیم، وطنمان استقالل نثار که را جانی

 گراواقع بسیار خواهانمشروطه که دادمی نشان کسمایی خانمیرزاحسین نطق

 دوری مردم و کشور برای هزینه ایجاد و عملیغیر شعارهای دادن از و بودند

 دیگر، عبارتبه. نکنند بیهوده تراشیدشمن که بودند واقف خوبیبه و جستندمی

 .داشت سلطه توهّم بر آگاهی آنان نزد

 



 

 

 مشروطه مخالفان ناامیدی و خواهانمشروطه شور قزوین، تصرف

 مجاهدین، توسط نیکویه و چاییوزباشی در دولتی نیروهای بر پیروزی دو از بعد

 مناسبی بسیار شرایط در هنوز استراتژیک موقعیت نظر از دولتیان که شرایطی در

 نیروهای برعکسِ و دادند دست از را خود یروحیه زیادی حدود تا اما بودند،

 تا بود شده سبب هاپیروزی این. کردند پیدا بیشتری نفس به اعتماد مجاهدین،

 در اوسینکو که طوریبه. شوند سرازیر هاجبهه سویبه رشت از کمکی نیروهای

 پیاده و سوار از. رفتند همه. شد خالی رشت»: نوشت خود اسفند 27 روز یادداشت

 .(37: اوسینکو)« [باشند] ها آن به کنندهکمک نیروی تا

 ترینمهم. شدمی انجام قزوین سویبه قدم به قدم گیالنی مجاهدین پیشروی 

 قزوین کیلومتری 30 در آقابابا روستای تصرف قزوین، تصرف از پیش پیروزی

 در مجاهدین. گرفت صورت قزوین به حمله برای تدارک که بود اینجا از و بود

 بود شاهمحمدعلی تولد روزسال روز آن فردای که کردند حمله شهر این به حالی

 مجاهدین کسروی، یگفته به. کنند چراغانی را شهر که بود داده دستور حاکم و

 که[ ق 1327 الثانیربیع 14 برابر خ، 1288] اردیبهشت پانزدهم شب» : گیالنی

 کسروی،) «بگشادند را آن تاخته قزوین شهر به بود، میرزا محمدعلی زایش شبِ

: نوشت بعد هفته دو یعنی الثانی،ربیع 28 روز خاطرات در سپهدار(. 24: 1387

 خانعلی میرزا و یفرم مسیو منتصرالدوله، به را قزوین به حرکت دستورالعمل»

 از هم من. رفتند جلو متدرجاً هاآن بعداً. بودم داده[ ساالرفاتح] کجوری سرتیپ

[ الثانیربیع] 14شب. کردم کاغذنویسی قزوین اهالی یهمه به رشت شهر

 گرفتند را جمعی و حاکم کردند، هم جنگ ،[ شدند] قزوین وارد بغتتاً حضرات

 اتفاق قضیه این الثانی،ربیع 14 شب در. کردند تصرف را شهر یخانهدیوان و

 قانون استقرار و مجلس انعقاد و را مشروطه یاعاده[ شاهمحمدعلی] ،14 روز افتاد،

 از پس روز سه] الثانیربیع 17 روز بعداً. نوشتند هم سفرا کرد، دستخط اساسی



 

 

 28 که امروز... کردم قزوین به حرکت رشت از گاری با هم من[ تصرف

 و مقصد به حمداهلل به. هستم قزوین در که است روز ده االن است،[ الثانیربیع]

. آوردیم جابه را الهی شکر و شدیم نائل بود مشروطه تحصیل که خود مقصود

 بعضی مشغول تهران با حاال[. بود] همین ما آرزوی. شدیم آخرت و دنیا روسفید

 (.تنکابنی سپهدار این از بعد. 261: تنکابنی سپهساالر) «هستیم جواب و سوال

 ورود در هایشاندیشه یباره در چیز همه گویای سپهدار خاطرات از بخش این 

 مجلس شدن باز اعالم و قزوین تصرف با او نظر از. است مجاهدین حرکت این به

 ناگزیری روی از و قزوین تصرف از بعد روز تنها که) شاهمحمدعلی طرف از

 مانده خودش قول به حاال و بوده مشروطه به دستیابی یمنزله به ،(بود شده اعالم

 یادآوری است الزم! کند حل جواب و سوال با تهران، با را مسائل برخی او که بود

 کرد اعالم ایاعالمیه طی بالفاصله شاهمحمدعلی قزوین، تصرف از پس که کنیم

 قزوین، تصرف از پس هفته یک. شود اجرا اساسی قانون و باز دوباره مجلس که

 هایخواسته برابر در واکنشی نوع هر از که اندخواسته ما از»: نویسدمی اوسینکو

 حال این با. «باشیم خوبی تماشاگر کنیم سعی فقط و برداریم دست رشت مردم

 دست ولی داریم دستور که این با»: بنشیند ساکت تواندنمی که نویسدمی اوسینکو

 با که تالشم در سخت روز چند این در. است سخت فعّالیتی نوع هر از کشیدن

 نیروهای]  هاآن نیروهای از و باشم تماس در مشروطه با مخالف سران از بسیاری

 بگیرم، یاری رشت اوضاع برگرداندن برای[ مشروطه مخالف و سفارت به وابسته

 دست راه این در تالش از و شده[ هم] ها آن رنجش سبب ناامیدی گویا ولی

 .(42: اوسینکو) «اند کشیده

 

 !محدود یمشروطه پذیرش و قزوین تصرف



 

 

 را خطر گیالنی مجاهدین دستبه قزوین تصرف از پس حاال که شاهمحمدعلی

 گونهآن یا و پذیرفت را مشروطه قانون ای،اعالمیه در دید،می خود گوش بیخ در

 اصول خواهدمی که نوشت بود، گفته خود یصادره یاطالعیه در خود که

 بالفاصله دقیقاً اعالمیه این. نماید برقرار رعیت آسایش تأمین برای را مشروطیت

 در خود تصرف به را قزوین پیش شب در گیالنی مجاهدینِ که روزی همان در

 صادر ،(1288اردیبهشت 15) ق 1327 الثانیربیع 14 روز همان یعنی آوردند،

 کرده صادر را اطالعیه این و داده قرار بهانه را خود تولد روز او البته. بود شده

 همین در او. بود زده دست کار این به ناگزیری شرایط در او که دانیممی ولی بود

 شرایط در توانستمی و بود تفسیربردار که شد متوسل هاییعبارتبه نیز اطالعیه

 چون»: نوشت او. باشد داشته آن از را خود خاص روایت اش،دوباره گیریقدرت

 هایاداره ترتیب و تنظیم ملت، حوائج تدارک و مملکت ضروریات یتهیه برای

 نبوده مرتب صحیحی اساس روی بر دولتی دوایر تاکنون و است اول شرط دولتی

 و ترتیب برای لهذا... نموده مرج و هرج مشکالت انواع تولید ادارات اغتشاش و

 و رعیت حال آسایش تأمین در که را مشروطیت اصول دولتی، ادارات تنظیم

 14 امروزکه تاریخ از است، اساس بهترین مملکت و دولت امورات ترتیب

 تا نمودیم برقرار ایران مملکت در سعادت و میمنت به ق 1327 الثانیربیع

 قوانین تدوین و امور مشکالت فصل و حل در مملکت عقالی و ملت نمایندگان

 مذهب و مبین شرع میزان و وقت مقتضیات و عزیز وطن احتیاجات برحسب

 یمشروطه منظر از او که رسیدمی نظربه. «...نموده موافقت دولت اولیای با اسالم

 نیز ادامه در اعالمیه همین در او. بود ورزیده مبادرت آن پذیرش به مشروعه

 که انتخابات ینامهنظام مطابق هذا علی»: نوشت و داد جدید انتخابات دستور

 و ماه دو] 1327 المرجبرجب[ اول] یغره در باید شد، خواهد منتشر قریبعن

 که شوند حاضر طهران در زودتر هرچه شده منتخب ملت نمایندگان[ بعد نیم



 

 

 به) «باشند جاهد و ساعی مملکت سعادت و ترقی اسباب یتهیه تعالی اهللانشاء

 ادوارد به انگلیس سفارت از بارکلی جورج(. 152: تفرشی السلطانتمجید از نقل

 خود یاعالمیه در شاه که خبرداد اردیبهشت 15 در انگلیس خارجه وزیر گری

 »: است پذیرفته شریعت موازین تحت را مشروطه پذیرش و انتخابات یوعده

 و اسالم شریعت موازین تحت در را مشروطه[ خود یاعالمیه در شاهمحمدعلی]

 منبع همین بعد هفته یک(. 127: روشن) «اندداده شرح مملکت احتیاجات مطابق

 یمشروطه یک مضمون دارای شاه یاعالمیه که نوشت انگلیس خارجه وزیر به

 قدیم، یمشروطه خواهان اصفهان و قزوین در مخالفان کهحالی در بوده، محدود

: هستند داشت، وجود مجلس بستن توپ به از پیش که ایمشروطه یعنی

 مبنی دستخط آن که بود شده صادر( می ماه 5) شاه تولد روز در که را دستخطی»

 در ولی پذیرفتند خوب تبریز در که هرچند. بود محدود یمشروطه برقراری به

 نقاط آن[ خواهانمشروطه] ملتیانِ بلکه نبخشید اثر اصفهان قبیل از نقاط سایر

 شد نخواهند راضی قدیم یمشروطه برقراری به جز چیز هیچبه که نمودند اعالن

 همان که این یواسطهبه است مانده نتیجهبی و اثربی بکلی قزوین در مخصوصاً و

 .(131: همان) «اندنموده تصرف را قزوین ،[انقالبیون] رولوسیونرها ایام،

 تبریز از منتظرهغیر هایالعملعکس

 و روس. کرد تغییر کامالً پایتخت در شرایط درآمد، تصرف به قزوین وقتی

 به دیگر طرف از زادهتقی رهبری به تبریز مجاهدین و طرف یک از انگلیس

 دستور شاهمحمدعلی که حاال گفتندمی و کردندمی وارد فشار گیالنی مجاهدین

 شمال مجاهدینِ است بهتر است، داده را مشروطه یاعاده و مجلس شدن باز

 با که رفتمی انتظار انگلیس و روس از. کنند متوقف را تهران طرفبه حرکت

 وحشت به بود ناشناخته آنان برای و بود پیش در که تحوّالتی و انقالب تعمیق

 دانیم،می کهچنان. نبود درک قابل کلی طوربه تبریزیان مخالفت اما بیفتند



 

 

 استبداد علیه مقاومت کانون تنها شاه،محمدعلی کودتای از پس تبریزیان

 مشروطه از پیش دوران به را جامعه دوباره خواستمی که بودند شاهمحمدعلی

 محاصره در هاماه و برافراشتند را استبداد برابر در مقاومت پرچم هاآن. برگرداند

 گفته بارها ستارخان شود،می گفته و کرده آوریحیرت هایفشانیجان و بودند

 تبریز بر شاهمحمدعلی فشار تا زدمی قیام به دست هم دیگر شهری کاش که بود

 سویبه و بود برخاسته ایالت یک که شهر یک فقطنه حاال. یافتمی کاهش

 زادهتقی از تلگرافی متن افشار ایرج. بود حرکت در استبداد پایتخت یعنی تهران،

 1287 اسفند 14 برابر)  ق 1327 صفر 12 مورّخ 27 یشماره از را ستارخان و

 انقالبی کودتای از پس روز 25 حدود یعنی شمال، نسیم یروزنامه ،(خورشیدی

 دو این حتا آن در که کندمی نقل معزالسلطان به قزوین تصرف از پیش و رشت

 ینمره»: کنند عجله قزوین شهر تسخیر در که خواستندمی گیالن مجاهدین از نفر

 از. شد سرور و تشکر اسباب زیارت، تلگرافات – معزالسلطان جناب:  723

 تسخیر در. نماید تأیید را گیالن مجاهدین و جناب آن که خواهانیم خداوند

 توصیه که بود پیدا(. 28: 1359 افشار،) «ستارخان زاده،تقیـ  فرمایید عجله قزوین

 9 حدود از پس تبریزیان که بود فشاری با ارتباط در قزوین تسخیر در عجله به

 توانستمی تهران و قزوین سویبه آنان پیشروی و داشتند نیاز آن به محاصر ماه

 .دهد کاهش را تبریزیان بر فشار

 ارائه شمال نسیم از نقلبه را زادهتقی از دیگری مفصل تلگراف افشار ایرج 

 ضمن و نویسدمی گیالن مجاهدین و معزالسلطان به زادهتقی بازهم که کندمی

 زودتر هرچه که خواهدمی او از رشت، انقالبیون استحکام برای هاییتوصیه

 پرسش بنابراین(. 29:  همان) کنند حرکت تهران سویبه و کرده تسخیر را قزوین

 قزوین، تصرف از پس زاده،تقی رهبری به تبریزیان چرا که است این مقدّر

 نبود زادهتقی خود مگر بودند؟ تهران سویبه گیالن مجاهدین پیشروی مخالف



 

 

 استبدادی دولت علیه رشت در تا کردمی کمک رشتی خانکریم میرزا به که

 تبریز شهروندان علیه همه این شاهمحمدعلی کهحالی در چرا کنند؟ مبارزه

 حکومت آمیزی،تحقیر شرایط در که حاال بود، کرده جفا و خشونت

 از یکی یعنی زاده،تقی طرف از بایدمی بود، فروپاشی یآستانه در اشاستبدادی

 است همین برای گیرد؟ قرار مخالفت مورد زمانه خواهانمشروطه ترینمشهور

 بلکه و نبود درکقابل مواضع این که گفت توانمی تنها نخست نگاه در که

 درک حدودی تا را هامخالفت این نیّت توانمی تأمل، کمی با اما. بود غیرمنتظره

 .کرد

 در که بود ماه ده تبریز گیالنی، مجاهدین توسط قزوین تصرف یآستانه در

 نیروهای توسط تبریز شهر یماهه ده یمحاصره که پیداست. داشت قرار محاصره

 آن در که شرایطی. بود داده قرار دشواری بسیار شرایط در را شهر مردم دولتی،

 گروه گروه مردم. بود شده خارج هم تبریز مجاهدین رهبران دست از شهر کنترل

 مجاهدین توسط قزوین تصرف یآستانه در واقع در. شدندمی تلف گرسنگی از

 شروع با ویژهبه بحران این. بود آمده پدید تبریز در عیار تمام بحرانی گیالنی،

 در. بود شده تبدیل شهر ساکنان برای زندگی و مرگ بحران به خ1288 سال بهار

 کنترل قابلغیر رفتارهای از جلوگیری موارد، برخی در انسانی، بحران این ینتیجه

 شهر مجاهدین و تبریز انجمن توسط شهر یماندهمحاصره در ساکنانِ از گروهی

 که کردندمی تالش تبریز مجاهدین رهبران شرایطی چنین در بود پیدا. نبود میسر

 بر دولتی نیروهای فشار گیالنی، یمشروطه مجاهدین توسط قزوین تصرف با

 تصرف بنابراین. بشکنند درهم را شهر یمحاصره بتوانند هاآن و یابد کاهش تبریز

 یجنبه آنان برای شاهمحمدعلی دولتی نیروهای توسط فشارها کاهش و قزوین

  .کردندمی تشویق را آن نتیجه در و داشت حیاتی



 

 

 داخل در بحران این یبهانه به انگلیس و روسیه شهر، در بحران گیریاوج با اما 

 اتباع جان که کردند اعالم خودشان، کنسولگری اعضای برای خطر و تبریز شهرِ

 فرستاده شهر به را روسیه ارتش که دارند تصمیم و افتاده خطر به شهر این در آنان

 پنجم روز»: اساس برهمین. دهند پایان بحران به و خارج محاصره از را شهر و

 اینامه ،[گیالنی مجاهدینِ توسط قزوین تصرف از پیش روز ده یعنی] اردیبهشت

 دولت چون که رسید آذربایجان ایالتی انجمن به مضمون این به انگلیس قنسول از

 که برآنند انگلیس و روس دولت نماید،می خودداری راه نمودن باز از ایران

 که بود زمان درهمین(. 1130: 5ج زاده،ملک) «نمایند باز را آذوقه راه خود،

 پیشنهاد. کرد شهر ایالتی انجمن به پیشنهادی داشت، شهرحضور در که زادهتقی

 کشورهای عنوانبه) انگلیس و روس طرفِ از محاصره رفع جایبه که بود این او

: شود تقاضا( شاهمحمدعلی) نامهربان پدر او قول به از محاصره ،(خارجی

 تأثر دیدم، را[ انگلیس و روس] هاقونسول االمضاءمشترک یمراسله کهوقتی»

 شاه خودِ به باید که کردم اظهار تردید بدون فوراً و داد دست منبه ایالعادهفوق

 اعضای. نیاید ایران به خارجی قشون تا کند باز را[ آذوقه ی] هاراه که شد متوسل

[ را شاه به] تلگراف کردند خواهش و کردند قبول را عقیده این[ تبریز] انجمن

 قضیه شرح از پس و انجمن امضای به و انجمن طرف از نوشتم فوراً و بنویسم من

 پدر دامن به توسل دست ما اینک»: شد نوشته ها،قونسول یمراسله عین درج و

 چیز هر از حاضریم و «دهیممی ترجیح خارجیان مددِ بر را زدن نامهربان

 کنند برطرف را خارجیان یبهانه که بدهید امر داریم استدعا و کنیم نظرصرف

 انجمن تلگراف کسروی(.   81: زادهتقی) «کنند باز آذوقه ورود برای را هاراه و

 سپس و داده پیشنهاد خودش گویدمی زادهتقی که را شاهمحمدعلی به تبریز

 جایبه توده و پدر جایبه شاه»: است کرده نقل چنین تردقیق طوربه است، نوشته

 به پا همسایگان نباید دهد رخ فرزندان و پدر میان رنجشی اگر. است فرزندان



 

 

 حضرتاعلی به را شهر و گذریمدرمی آن از خواستیم،می هرچه ما. گذارند میان

 دستور درنگبی حضرتاعلی و بکنند خواهندمی ما با رفتاری هر. سپاریممی

 باز ایران خاک به روس سپاهیان گذشتنِ برای جایی و شود باز خواربار راهِ دهند

 مجاهدین از ایعده زاده،تقی یگفته به حال این با(. 903: 1370کسروی،) «نماند

 روسیه ارتش آمدن که بودند معتقد زیرا. بودند کرده مخالفت پیام این ارسال با

 نزدیک عاقبت» بعد، روز اما. است مجاهدین مقاومت شکستن برای «پلتیک»یک

 واقعاً و نیست توخالی الفِ هاحرف این که شد حاصل یقین آنان برای ظهر به

 رأی من از و نموده مشورت من با مجدداً پس. شودمی ایران وارد خارجی قشون

 ترسممی گفتم اگرچه. کردم تکرار را دیروزی یعقیده همان بنده و خواستند

  .(82: همان) «فرستادند را تلگراف حال هربه پس. باشد شده دیر

 

  !تاریخ ناهشیار عامل دامِ در قهرمان، تبریزِ

 به هافشانیجان همه آن از پس زمان این که تبریزی. شد تبریز وارد روسیه ارتش

 نزد ناگزیر به را خود پرافتخارِ قهرمانِ و! شد می تاریخ گردون چرخ تسلیم ناگاه

 پنجشنبه روز در روسیه ارتش رسیدن با ارتباط در کسروی. فرستادمی اشغالگران

 شرایط در که رهبرانشان و تبریزی مجاهدان العملعکس و تبریز به اردیبهشت 9

 از که دلتنگی یهمه با تبریزیان»: نویسدمی بودند، گرفته قرار دشواری بسیار

 سردار و نایستادند باز نوازیمهمان از داشتند،[ ناخوانده] میهمانانی چنان رسیدن

 شتافتند( اسنارسکی جنرال) روس سردار دیدن به[ باقرخان و ستارخان] ساالر و

 گونههیچ گراییده، آرامش به که دادند دستور دیگران و مجاهدان یهمه به و

 .(37- 36: 1387 کسروی،) «ندهند نشان خود از تکانی



 

 

 رسیدن خبر امروز:» نوشت خود خ 1288 اردیبهشت 9 یادداشت در اوسینکو 

 کنترل برای تالش و ماست نیروهای دست در تبریز. رسید تبریز به ما نیروهای

 یعنی تاریخ، این دیگر عبارت به(. 41ص) «دارد ادامه[ سرعت] تندی به اوضاع

 قزوین تصرف از پیش روز شش ، روسیه ارتش توسط تبریز شهر اشغال روز

 مجاهدین توسط قزوین که هنگامی ترتیب بدین. بود گیالنی مجاهدین توسط

 حدود تبریز بودند، استبداد دژ به حمله به مصمم هاآن و شده تصرف گیالنی

 از زمان این رسدمی نظر به. بود درآمده روسیه ارتش اشغال به که بود هفته یک

 تصرف دیگر تزاری، یروسیه ارتش توسط تبریز اشغال از پس زاده،تقی نگاه

  !نداشت اهمیتی تهران و قزوین

 یمحاصره رفع تنها شاه،محمدعلی به تبریز انجمن تلگراف در هرچند حال هر در

 روسیه، توسط شهر اشغال به توجه با حاال اما بود، شده تقاضا شاه از تبریز

 برای شاهمحمدعلی علیه مؤثری اقدام هیچبه قادر دیگر تبریز خواهانمشروطه

 به اعتراض در هم تبریز مقاومت اصلی رهبران و نبودند مشروطه بازگرداندن

 تبریز، شهر در مقاومت و مجاهدین علیه روسیه ارتش یگرانهسرکوب اقدامات

 به مجبور بعد ماه یک هاآن روازاین. بزنند دست اقدامی هیچبه توانستندنمی

 یک دیگر زمانآن البته که شدند تبریز در عثمانی( شهبندری) سفارت در تحصن

 عنوانبه زاده،تقی باقرخان، ستارخان، تبریز، یبرجسته ملیونِ»: بود مشروطه رژیم

 نظامی فرمانده] زنارسکی ژنرال سوی از شده انجام خشن اقدامات علیه اعتراض

 «شدند متحصن[ عثمانی شهبندری] ترکیه کنسولگری در[ تبریز اشغال در هاروس

 کسروی، ،287: براون از نقلبه ،(1287خرداد 8) می ماه28 مورّخ لندن، تایمز)

1387 :47).  

 داد نجات گرسنگی از را مردم[ تبریز به] روسیه قوای ورود» اگرچه، ترتیببدین 

 دشمن روسیه سربازان. شد اشغال به تبدیل زودی به خارجی هایمداخله اما



 

 

 الزم(. 297: آفاری) «شدند سالحخلع سرعت به انقالبیون و بودند تبریز انقالبیون

 یمشروطه رهبران تصمیم طبق ناگزیر به تبریز کهحالی در است، یادآوری به

 از و شده روسی قوای تسلیم پدیدآمده، بحران از جلوگیری برای و شهر

 گیالنی یمشروطه مجاهدین بود، بازمانده صغیر استبداد علیه مبارزه یگردونه

 عمل این که رفتمی انتظار بنابراین. بودند پایتخت به خود پیشروی راه در مصمم

 حاال که گیرد، قرار زادهتقی شخص و تبریز مجاهدین تشویق مورد سخت آنان

 مجاهدین دیگر رهبران همراه به بود شده مجبور آمیزیتحقیر صورتبه

  .شود پناهنده عثمانی سفارت به تبریز، خواهِمشروطه

 احیاء برای گیالنی مجاهدین کار اهمیت مورد در مجدد ذکرِ قابل ینکته

 تصرف در گیالنی یمشروطه مجاهدین پیروزی که است آن ایران در مشروطه

 جان از که مشروطیت ورِشعله کانون یعنی تبریز، اشغال از پس روز شش قزوین

 واجد بود، داشته نگه روشن زمان آن تا را مشروطیت یشعله و گذاشته مایه

 تا قزوین تصرف در گیالنی مجاهدین پیروزی که پیداست. است بسیار اهمیت

 توسط تبریز اشغال از پس ایران در خواهانمشروطه تمام برای توانستمی حد چه

 پس و باشد بخشروحیه توانست می داشت ضدیت مشروطه با که روسیه ارتش

 امید چراغ مشروطه، دشمنان توسط آن اشغال و تبریز خواهانمشروطه  شکست از

  .دارد نگه ورشعله مشروطه مبارزان دل در را

 مشروطه تحوّالت یدرباره را هاگزارش ترینمستند از یکی که براون ادوارد

 روزها همان در کرده، تدوین و آوریجمع مشروطه دادهای روی با زمانهم

 از ملیون آرمان که رسدمی نظربه چنین تبریز، مقاومت رسیدن آخر به با»: نوشت

 مجلس یک انعقاد به انگلستان و روسیه توسط که شاهمحمدعلی و رفته دست

 از پیش مجلس] گذشته مجلسِ از مراتب به که اثر،بی یحتمل و معتدل ملّی

 خواهد است، گشته مجبور یا متقاعد باشد، ترخدمت به حاضر ،[ صغیر استبداد



 

 

 که مشاورانی و هاتضمین و شرایط به مشروط قدرت، دو این از را وامی توانست

 را کشور این اگر حتی ساخت، خواهند وارد ایران استقالل بر مرگبار ایضربه

 البته. آورد دستبه نکشانند، تونس و مصر همچون کشورهایی وضعیت به فوراً

 آن در غالباً که طورهمان و داد نشان را هاپیشگویی این بودن غلط حوادث روند

 وقوع به منتظرهغیر امر دیگر بارافتد،یکمی اتفاق عجایب[ ایران] سرزمین

 منتظرهغیر و عجیب ،«براون» قول به یواقعه این آری(. 277: براون) «پیوست

 صغیر استبداد سقوط و تهران به گیالن مجاهدین حرکت و قزوین تصرف همان

 مجاهدین دستبه مشروطه احیای آرزوی یعنی دوم، یمشروطه برقراری و

 .بود گیالنی

 

 گیالنی مجاهدین روی پیشِ مانع سه

  استبداد، دژ سقوط یعنی تهران طرف به قزوین از حرکت برای حاال حال این با

 از پس نیم و ماه یک حدود گیالنی مجاهدین تا شد سبب که آمد پیش موانعی

 مانعِ سه تهران، به قزوین از حمله برای. شوند متوقف شهر این در قزوین، تصرف

 :داشت قرار گیالنی مجاهدین روی پیشِ عمده

 رفتن خصوص در نظر اختالف:  تبریزی و گیالنی مجاهدین بین نظراختالف .1

 خواه، مشروطه و مبارز نیروی دو این بین قزوین تصرف از پس تهران به نرفتن یا

 از یکی عنوانبه زادهتقی. بود عجیب بسیار حال عین در و روشن خیلی

 بسیار نفوذ دارای گیالن مجاهدین نزد که کسی و زمانآن بنامِ خواهانِمشروطه

 حمله تهران به گیالنی مجاهدین اگر که کردمی ادعا تبریز اشغال از پس بود،

 کسروی. کند اشغال تبریز همانند را تهران و قزوین است ممکن روسیه کنند،

 چون بلکه است نداشته نظری چنین پرستانه،وطن امر برای زادهتقی که گویدمی



 

 

 داشته توانستنمی و نداشته دخالت تهران سویبه حرکت یعنی امر، این در خود

 همدستان و مساوات و زادهتقی آقایان»: کند جلوگیری آن از کرده تالش باشد،

 کوشیدندمی همیشه برنتافته، را مجاهدان نامبرداریِ پیش بسیار از اینان ایشان،

 این و بکاهند شانآوازه و نام از و نمایند ارجبی و خوار را آنان هایجانفشانی

 و رفته پیش چنانهم شورش نگذارند، خواستندمی نموده، بیشتر کوشش هنگام

 با که شمردندمی بهتر بسیار و آید در جانبازان و مجاهدان نامبه فیروزی آخرین

. باشد ایشان از نتیجه آخرین و برسد پایانبه ایشان خود اندرکار دست و گفتگو

 «گرداندمی گمانبی را آن نیز دیرترشان هایرفتار که ستچیزهای هااین

 یمشروطه مجاهدین بین سخت کشاکشی حال هر در(. 30: 1387 کسروی،)

 در زادهتقی و تهران به حمله برای مصمم و آماده و قزوین در مستقر گیالنیِ

 کسروی، یگفته به که طوری به. گرفت در فرستادندمی هم برای که هاییتلگرام

 در طوالنی هایتوقف و هادودلی از پس برانگیزچالش پرسشی در خانیفرم

 این! نه؟ یا شویم راهی تهران سویبه آیا پرسید آشکار کرده، تلگراف» قزوین

 و انجمن نمایندگان زیرا. گردید[ تبریز] ایالتی انجمن در پیکاری یمایه پرسش

 روا را[ تهران به گیالنی مجاهدین] شدن راهی مساوات و زادهتقی آقایان

 سپاهیان شود، دیده شورشیان از تکانی اگر نمودندمی عنوان چنین و شماردندنمی

 ستارخان ولی. انجامدمی ایشان با جنگبه کار و آیندمی در جلوگیری به روس

 حال هر در. «نشست پا از تواننمی پیشامدی چنان ترسِ از گفتندمی دیگران و

 از کمدست را زادهتقی تا شد موفق گیالنی مجاهدین یاراده و مقاومت سرانجام

 1288 خرداد 21 در که تلگرافی در زادهتقی. دهد سوق طرفیبی به خود مواضع

 فرستاد، گیالنی مجاهدین به قزوین تصرف از پس روز چهل به نزدیک یعنی خ،

 22 در را آن زادهتقی که تلگراف، این در. داد تغییر اندکی را خود نظر

 از پیش ماه یک حدود یعنی ،(خ 1288 خرداد 21) ق 1327 سال االولجمادی



 

 

 حمله مورد در بودند، متوقف قزوین در هنوز که گیالن، مجاهدین به تهران، فتح

 حمله در مخالفتش مورد در خود هایاستدالل که آن ضمن است، نوشته تهران به

 آزاد قزوین در را گیالن مجاهدین آخر دست کند،می بیان تفصیل به را تهران به

 این در گویدمی و بگیرند را خود تاریخی و الزم تصمیم خودشان تا گذاردمی

»... : نویسدمی او. بگیرد دوش به را آن مسئولیت «گران بارِ» خواهدنمی زمینه

 قلع و فساد یدائره قطع و طهران به ملت هجوم در فقط ایران نجات که گویندمی

 بلی. نیست ترس هیچ فالن، و انگلیس و روس از و بس و است استبداد یماده

 یا و گیالن به مجاهدین نشینیعقب] رأی این روی هم طهران یواسطه یکمیته

 داللت به هم من و[ اندگرفته متفاوت مواضع یعنی] شدند منقسم[ تهران به حمله

 مجاهدین نشینیعقب] اولی یفرقه از خودم، مدارک قصورِ یا و ناقص عقلِ

 استبداد و ندارم خود یعقیده در اصراری ابداً[ ولی. ]هستم[ گیالن به گیالنی

 عُقالی با خود میان در هم شما. دارم رأی یک من که گفتم همیشه و کنمنمی

 و حکم مسئولیت وقتهیچ و نمائید عمل خواهیدمی هرچه و کنید شور طهران

 «گرفت نخواهم دوش به را گران بارِ این و نکرده قبول را قطعی تکلیف تعیین

 حمله  ِراه تاحدودی زمانآن از که رسدمی نظربه(. 39: 1359 افشار، از نقل به)

 .شد باز گیالنی مجاهدین برای تهران به

 پیشروی مانع دومین: رشت به مجاهدین بازگرداندن برای روسیه تالش .2

 تهران به حمله از جلوگیری برای انگلیس و روسیه متحد تالش گیالنی، مجاهدین

 گیالنی مجاهدین بازگرداندن برای تالش واقع در. بود گیالنی مجاهدین توسط

 کمدست یا و تبریز مجاهدین طرف از فقط تهران، فتح از آنان انصراف و رشت به

 به.شدمی گیریپی شدتبه هم روسیه جانب از بلکه نبود، زادهتقی آنان ینماینده

 که حاال دادمی هشدار سپهدار به مرتب طور به روزها این در روسیه ویژه

 مشروطه بازگرداندن برای تهران به حمله دیگر پذیرفته، را مشروطه شاهمحمدعلی



 

 

 حساب به گرییاغی نوعی انگلیس و روسیه طرف از کار این و ندارد ضرورتی

 یمشروطه مجاهدین به هم علنی صورتبه آنان. شد نخواهد تحمل و آیدمی

 و روسیه که دادندمی هشدار تنکابنی سپهدار به ویژهبه وهم قزوین در گیالنی

 وارد انزلی از که دادمی هشدار ویژهبه روسیه. نشست نخواهند کاربی انگلیس

 در روسیه خبرچینان. رفت خواهد پیش تهران و قزوین تا و شد خواهد گیالن

 ایجاد و روسیه یحمله شایعاتِ به و بودند اندرکاردست سخت نیز تهران و گیالن

 .زدندمی دامن وحشت و ترس

 به او که رسیدمی نظربه زیرا. بود سپهدار دودلی سوم مانع اما: سپهدار دلی دو .3

. بازگردند رشت به گیالنی مجاهدین که نبود میلبی چندان و رسیده اهدافش

 دو یعنی خود، الثانیربیع 28 یادداشت در هم سپهدار شده، گفته ترپیش کهچنان

 شدن باز دستورِ و قزوین تصرف با که نوشت آشکارا قزوین، تصرف از پس هفته

 فاتح ساالر. است رسیده خود یمشروطه به شاه،محمدعلی توسط مجلس

 خلوت او با آمده سپهدار نزد به رومانسکی روس، ینماینده روز هر»: نویسدمی

 نمودمی تهدید را ما کرده، مالقات[ مجاهدین ی] اردو رؤسای با بعد و کردمی

 را شما روس امپراطوری قشون کند، حرکت قزوین از شما اردوی هرگاه که

 در روسیه کنسول»]: گویدمی نیز یپرم(. 81: فاتح ساالر) «نمود خواهد تعقیب

 گفتمی من به بارها ،[ تهران به حمله عدم یعنی] منظور این اجرای راه در[ قزوین

 قوی احتمالِ و است خطر در پیوسته کشور امنیت ایران، در شما بودن با که

 وارد ایران خاک به شما، عملیات ساختن عقیم برای روسی لشکریانِ که رودمی

 شده واقع روسیه دولت قنسول[ رومانسکی] «رمانف» نفوذتحت هم سپهدار. شوند

 با خصوص این در اما(. 36: یپرم) «کند پیروی وی هایگفته از خواستمی بود،

 ویژهبه. کنند پیشروی تهران تا که بودند مصمم هاآن. زد حرفی شدنمی مجاهدین

 استبداد علیه مقاومت یگردونه از تبریز بود شده مشخص دیگر حاال که این



 

 

 جانب از ویژهبه فشارها، مقابل در ناگزیربه هم سپهدار روازاین. است شده خارج

 هایگزارش در روزها این که بارکلی جورج. دادمی نشان سختی مقاومتِ روسیه

 شش) اردیبهشت 21 در گوید،می سخن خود روس همکار از مرتب طوربه خود

 نویسدمی من روس همکار»: نوشت گری ادوارد به( قزوین تصرف از پس روز

 مثمرثمری لیکن است، برده کاربه سپهدار به المقدورحتی را خود کالم نفوذ که

 از دارد احتمال شاه، از رضایت عدم یواسطهبه که کنممی گمان و است نشده

 مجدداً است الزم(. 128: روشن) «کند حرکت طهران به قزوین اقامتش محل

 برای1287 تابستان در شاهمحمدعلی طرف از تنکابنی سپهدار که کنیم یادآوری

 آن در را خواهانمشروطه مقاومت تا بود شده فرستاده تبریز به حمله و محاصره

 کرد ترک را دولتی نیروهای یجبهه مدتی از پس سپهدار اما بشکند، درهم شهر

 هم خود موروثی ملکِ یعنی تنکابن، در و بازگشت تنکابن به گیالن طریق از و

 چشم از سپهدار کارِ این. کرد برقرار نزدیک روابطی خواهانمشروطه با

 به اینامه طی رشت، انقالبی کودتای یآستانه در و نماند دور شاهمحمدعلی

 کشور سراسر در را او امالک حکومتی، مناصب تمام از او برکناری ضمن سپهدار

 و روسیه نمایندگان قزوین در حاال. کرد اعالم «خالصه» و مصادره دولت نفع به

 خواهند واسطه شاهعلیمحمد پیش آنان که کردندمی پیشنهاد سپهدار به انگلیس

. بدهند نیز تضمین حاضرند راه این در و گیرد بازپس را خود امالک او تا شد

 دودلی موجب هاتطمیع و تهدید همین. نکردند فراموش هم را تهدید البته آنان

 راه سنگ که چیزی تنها»: نویسدمی کسروی که طوری به.  بود شده سپهدار

 را[ تهران به]  رفتن جلوی توانستمی تا که بود سپهدار هایدودلی شد،می

  .«گرفتمی

 برای سپهدار با مکرر های مالقات از خ 1288 خرداد 2 یادداشت در اوسینکو 

 روز دو یکی در خانمحمدولی»: دهد می رشت به بازگشتش و او کردن متقاعد



 

 

 قزوین در رومانسکی و ناباکف ما، سفارت فرستادگان از تن دو با بارچند گذشته

 اگر که ایمداده قول و ایمگفته او به شدمی انجام باید و بود هرچه و کرده دیدار

 از ،[سپهدار خصوص در نظر تجدید مورد در] نکند عمل خود هایوعده به شاه

 ما یخواسته پذیرش به حاضر خانولیمحمد ولی بکشیم، دست او حمایت

 فکر در دایم و نیست بودیم، داده هم به ترپیش که ایوعده و قول برخالف

 بر سپهدار اصرار وجود با(. 48 – 47: اوسینکو) «است تهران سویبه حرکت

 و ننشست کاربی اما تهران در روسیه سفارت تهران، طرفبه قزوین از حرکت

 نظرِ بازگرداندن برای هم را ترفندش آخرین تهران، در روسیه کاردار «سابلین»

 اموال سپهدار مشکل شاید کرد فکر که بود این آن و گرفت کاربه سپهدار

 یادامه وجود با دارد آن بیم که باشد شاهمحمدعلی دستبه اششدهتوقیف

 مذاکره در نتیجه در. بود نخواهد اموال آن صاحب دیگر شاهمحمدعلی پادشاهی

. بازگرداند سپهدار به روسیه دولت را اموال این که کرد تضمین سپهدار با

 برمالء خود خرداد 11 یادداشت در را موضع این شکلی بهترین به اوسینکو

 درپیپی مذاکرات حوش و حول همه قزوین از رسیده خبرهای»: کندمی

. زندمی دور رشت به بازگشت به کردن راضی برای خانولیمحمد با رومانسکی

 برای[ تهران در] ما سفیر که را تلگرافی متن دیروز... است منفی ظاهر به نتیجه

 حفظ برای که خواسته وی از ما سفیر. کردیم دریافت بود فرستاده خانولیمحمد

 تنهایی به[ بود شده خالصه و مصادره شاهمحمدعلی یوسیلهبه که] اشدارایی

 دولت حمایت تحت اشدارایی و اموال که داده قول او به و شود تهران راهی

 را خواسته آن خانولیمحمد ولی رسید، نخواهد هاآن به آسیبی هیچ و ماست

 (.49: همان) «نپذیرفته نیز

 همانند نیز او و نیفتاد مؤثر تنکابنی خانولیمحمد بر فشارها این هرحال در 

 او رسدمی نظربه. کند حرکت تهران طرفبه که بود مُصّر گیالنی مجاهدین



 

 

 توانستمی رشت، به بازگشتن خصوص در اگری و اما هرگونه که دانستمی

. باشد داشته دنبال به را تهران فتح برای گیالنی مصمم مجاهدین وسیع اعتراض

 را او گاری که سرکشی اسب! عقب به تا برود جلو به دادمی ترجیح روازاین

 و برساند تهران هایدروازه به را خود زودتر هرچه بود مصمم نیز کشیدمی

 .کند آن وارد را صاحبش پیروزمندانه

 

 مردد و متفرق ولی پیشگام ها،بختیاری

 کردن آزاد در را نخست گامِ ها،تبریزی از پس هابختیاری که است آن واقعیت

 مستبدِ حاکمِ الدولهاقبال.  برداشتند صغیر استبداد از اصفهان، یعنی منطقه، یک

 استبداد از پس گیالن، در افخم سردار همانند که اصفهان، در شاهمحمدعلی

 شده مرتکب شهر این در آمیزیخشونت رفتار بود، شده اصفهان حاکمِ صغیر

 شاه مسجد در خ 1287 ماه دی 7 در اصفهان مردم از گروهی روهمین از. بود

 نجفی، نوراهلل آقا حاج طریق از هماهنگی یک در روز چند از پس و نشستند بست

 از را او شاهمحمدعلی زمانآن که بختیاری السلطنهصمصمام با مشروطه مدافع

 در اصفهان شهر نتیجه در و شدند همراه بود، کرده برکنار بختیاری ایل ریاست

 و کرد سقوط شاهمحمدعلی مخالفان و هابختیاری دست به خ 1287 ماه دی 9

 بدین. شد متحص جا آن در و رفت روسیه کنسولگری به الدولهاقبال آن حاکم

 شاهمحمدعلی مخالفان دست به رشت از ترپیش روز 40 اصفهان شهر ترتیب

 بعدها که کسی همان یعنی بختیاری، اسعد سردار خان قلیعلی زماندرآن. افتاد

 در بلکه نبود، ایران در گرفت، عهده به را تهران به حمله در هابختیاری رهبری

 اصفهان شهر اکنون که بود السلطنهصمصام بزرگ برادرِ او. داشت حضور اروپا

 در قدرت گرفتن دست به از پس السلطنهصمصام. داشت خود اختیار در را



 

 

 پس هم اسعد سردار. بیاید ایران به که داد پیغام اروپا در اسعد سردار به اصفهان،

 آمد ایران به جاآن از سپس و رفت هندوستان به ابتدا. شد ایران راهی چندی از

 شیخ با خوزستان در او. گذاشت ایران خاک به پا امروزی خرمشهرِ طریق از و

 و دوستی دستِ او با و کرد مالقات منطقه این چرای و چونبی حاکم خزئل،

 نظر به. کرد منعقد دوستی قرارداد هم فارس در قشقایی ایل رهبران با. داد اتحاد

 ایل اطراف در بزرگ ایلِ دو طرف از خواستمی اسعد سردار که رسدمی

 مطمئن جبهه پشت در بودند، شاهمحمدعلی طرفداران از رهبرانشان که بختیاری

 1288 اردیبهشت 16 در بختیاری اسعد سردار سرانجام(. 36-30: پوربختیار) باشد

 دست به قزوین تصرف از روز یک هنگامآن. رساند اصفهان به را خود خ

 .بود گذشته هاروس دستبه تبریز اشغال از هفته یک و گیالنی مجاهدین

 دو با شهر، این گرفتن دست به و اصفهان در قیام آغاز همان از ها بختیاری 

 روبرو گیالنی مجاهدین همانند ملّی اقدام یک به زدن دست برای اساسی مشکل

 دچار شاهمحمدعلی با ضدّیت و حمایت در بختیاری ایل کهآن نخست. بودند

 دیگر گروه و شاهمحمدعلی مخالف هاآن از گروهی. بودند عمیقی دودستگیِ

 اختالف از گذشته اما(. همان) بودند شاهمحمدعلی دست آلت و موافقان از

 همانند بختیاری خوانین که بود این آن و داشت وجود تریمهم مشکل درونی،

 و تبریز در که خواهیآزادی روح و انقالبی فرهنگ با ستّار، یکمیته مجاهدین

. نداشتند چندانی آشنایی بود، یافته پرورش دهه یک کمدست طی انزلی – رشت

 دنیای فرهنگ و فرانسه هایانقالب از متأثر که مدرن خواهیآزادی روحِ این

 یعنی تهران، و انزلی – رشت تبریز، شهرهای در بود، قفقازی و اروپایی مدرن

 برای ملّی و خواهانهآرمان جنبشی و بود شده دمیده مدرن، دنیای با تماس نقاط

 نشینایل یناحیه در که بود آورده ارمغان به خواهیمشروطه و قانون و آزادی

 تنها هابختیاری میان در. بود یافته اندکی بسیار نفوذ یا و نداشت وجود یا بختیاری



 

 

  دیار، آن در زندگی و اروپا به آمد و رفت سبب به که بود بختیاری اسعد سردار

 در رایج خواهیِآزادی و قانون مدرن، فرهنگ مدرن، دنیای با آشنا مردی

 بودند خود بین در زیاد هایکشاکش گرفتار ها بختیاری رو این از. بود زمانآن

 تهران به حرکت عزم نخست روزهای همان از که گیالنی مجاهدین برخالف و

 به تصمیم که بود اسعد سردار آمدن با تنها داشتند، صغیر استبداد برانداختن برای

 ینویسنده زادهملک مهدی. شدند تهران راهی و گرفته فرامحلی و ملّی حرکتی

 فردِ جزبه که است گفته رابطه همین در ایران مشروطیت انقالب کتاب

 مبانی و ملّی حکومت اصول به آشنایی دیگری فرد»: بختیاری ایل در سرداراسعد

 «بود دور هافرسنگ نوین، یفلسفه از روحشان و نداشت خواهیآزادی

: شد گفته هم آدمیّت فریدون قول از ترپیش کهچنان(. 1081: 5ج زاده،ملک)

 پیشروی برابر در بود العملیعکس پایتخت، فتح در بختیاریان اردوی مشارکت»

 در بلکه نداشتند را تهران به آمدن قصد نخست بختیاریان، نه ور گیالن، مجاهدان

 مرکزی دولت به را اصفهان یمنطقه در را خود فرمانروایی که بودند این پی

  .«گردانند تحمیل

 خ 1288 اردیبهشت 16 در اصفهان به رسیدن از پس اسعد سردار حال هر در

 یغره در سپس و شده متوقف ماه یک حدود شهر این در که گویدمی

 شده تهران راهی اصفهان از خ، 1288 خرداد 30 یعنی ق، 1327 الثانیجمادی

 سپهدار با روزانه طوربه زمانآن در که نویسدمی او(. 35: 1387 کسروی،) است

 وارد رشت مجاهدین و سپهدار که موقع همان در»: است بوده تماس در تنکابنی

: 5ج زاده،ملک) «داشتیم تلگرافی مخابره تبریز و سپهدار با روز هر شدند، قزوین

 اثر در اصفهان تصرف از پس بختیاری نیروهای  که بود حالی در این(. 1098

 توانست سرانجام اسعد سردار اما شدند، متفرق مدتی از پس درونی، اختالفات

 و مشروطه از حمایت سر بر که کند متحد را بختیاری مختلف خوانین دوباره



 

 

 هابختیاری باالخره»: نویسدمی براون ادوارد. بودند تفرقه دچار شاه،محمدعلی

[ خ 1288خرداد 26]  ژوئن 16 از پیش روز چند طی. کردند حرکت به شروع

 اسعد، سردار ها،آن رهبر روز آن در و بودند آمده گرد اصفهان در مجدداً هاآن

 سوی به مشروطیت یبرنامه اجرای تضمین برای دارد، قصد داشت اظهار علناً»

 از تن 800 معیت در برجسته، هایخان از تن چهار بعد روز. «کند پیشروی تهران

 را آن تایمز خبرنگار که اقدامی کردند؛ شمال سوی به پیشروی به شروع افراد،

 تلخ لحنی با بعد روز چهار[ تایمز خبرنگار] وی. نمود توصیف «نابخشودنی»

 ملّیون شدید ساختن مأیوس و[ هابختیاری] زدن بلوف ماه شش از پس»: نوشت

 همه که ایلحظه در( هابختیاری) هاآن که رودمی تصور اکنون ،[خواهمشروطه]

[ شاهمحمدعلی توسط] مشروطه رژیم نزدیک و مجدد برقراری از حکایت چیز

 جهت دیررس تالشی اقدام این احتماالً. نمایند پیشروی تهران سوی به دارد،

 نادیده را مسئله این نباید اما باشد،می[ خواهمشروطه] ملیون نزد «آبرو حفظ»

 زیرا. است گردیده دربار فراوان حیرت موجب هابختیاری اقدام که گرفت

  .(289: براون) «نداشت هابختیاری مقاصد از درکی هیچ دربار تاکنون

 اواخر در یعنی زمان،آن تا هابختیاری مقاصدِ از دربار درکِ فقدان که پیداست  

 طرف از شاهمحمدعلی با مخالفت جزبه که داشت آن از نشان خ، 1288 خرداد

 به حمله در آنان تمایل از آشکاری ینشانه هیچ بختیاری، ایل رهبران از بخشی

 تهران سوی به حرکت به شروع آنان که هنگامی بنابراین. بود نشده دیده تهران

 آبرو حفظ جهت دیررس تالشی» را آن تایمز ی ضدمشروطه خبرنگار کردند،

 حساببه شاهیمحمدعلی دربار حیرت موجب البته و« [خواهمشروطه] ملّیون نزد

 گیالنی مجاهدین که خ 1288 خرداد اواخر در یعنی زمان،آن که پیداست. آورد

 قزوین از حرکت به مصمم اکنون و کرده حرکت تهران سوی به آن از پیش هاماه

 سپهدار و گیالنی یمشروطه مجاهدین مساعی اثر در بودند، پایتخت فتح برای



 

 

 بختیاری هاینیروی کار دستور در را تهران به حمله اسعد، سردار که بود تنکابنی

  .بود داده قرار

 با آنان که بودشده تنظیم ایگونهبه اسعد سردار با سپهدار مدار و قرار هرحال در

 راه زیرا کردند حرکت اصفهان از زودتر آنان بنابراین. برسند تهران به هم

 ،[ تیرماه 2]  ژوئن23 در»: نویسدمی براون ادوارد. داشتند پیش در دورتری

 120] مایلی 80 در که هستند قم در بختیاری سپاه دارانطالیه شد، گزارش

 شمار توسط مجدداً نیز قزوین کهدرحالی است، واقع تهران جنوب[ کیلومتری

 سردار نیروهای] نیرو دو این و گردید اشغال سپهدار[ نفستازه] افراد از عظیمی

 حرکت یعنی خود، هدف و بودند یکدیگر با روزانه ارتباط در[ سپهدار و اسعد

 شجاعتِ به توجه با(. 289: همان) «داشتند اعالم را پایتخت سوی به زمانهم

 هراس موجب گیالنی مجاهدین با اتحاد این نظامی، توان در هابختیاری زدنیمثال

 از پس انگلیس و روس نمایندگان رواین از. شد آنان مدافعان و استبدادیان بیشتر

 مجاهدین با دستیهم در او جدی عزم و قم در اسعد سردار حضور از آگاهی

 مجاهدین با اتحاد از را او تا رفتند قم به تهران، به حمله برای گیالنی یمشروطه

 نداد هاآن به مساعدی جواب اسعد سردار اما بازدارند، تهران به آمدن و گیالنی

 چنان. بود بسته گیالنی مجاهدین با که شد قرارهایی و قول اجرای به مصمم و

 بودند نتوانسته و آورده عمل به قزوین در را اقدام همین ترپیش آنان دیدیم که

 این از پس. کنند گیالن به بازگشت به راضی را سپهدار و گیالنی مجاهدین

 مجاهدین با زمانهم اسعد سردار کشور، دو نمایندگان یبیهوده هایتالش

 .کرد حرکت تهران سوی به قم از گیالنی،

 

 استبداد سقوط و تهران سویبه پیش



 

 

 قزوین، از مجاهدین بازگرداندن برای هایشتالش از نتیجهبی روسیه سرانجام

 به کمدست یا و گیالن اشغال یحربه به البته و شد مجاهدین حرکت ناظر فقط

 در اوسینکو. شود کار این مانع بتواند ارعاب با شاید تا زد دست آن یشایعه

 پنهان و آشکار هایتماس و گفتگو همه آن»: نوشت خود ماه تیر 5 روز یادداشت

 راهی قزوین، در زده اردو گیالنیِ نیروهای که رسید خبر امروز و نداد ثمری

 بندرانزلی نزدیکیِ در که روسی نیروهای که نویسدمی بیم با او. «هستند تهران

 هیجان به رشت مردم تا است شده باعث بودند، ایران خاک به شدن پیاده یآماده

 هایکشتی در ما نیروهای رشت، در ما کنسولگری به رسیده خبرِ در»: درآیند

 شدنشان پیاده احتمال و آمادگی خبرِ. هستند شدن پیاده یآماده دریا، در منتظر

 ناآرامی ایجاد از خبری لحظه هر و آورده هیجان به را رشت مردم ایران، خاک در

 برخی و اندشده جمع مردم مسجدها بیشترِ در که رسیده خبر. رسدمی رشت در

 تحریک به منبرها بر هستند، ما بگیرحقوق هاآن از بعضی حتی که مالهایی از

 این دلیل و گرفتم تماس هاآن از یکی با پیش ساعتی. هستند مشغول مردم

 صورت این غیر در چون کنیم تالش ما بگذارید داد جواب. پرسیدم را کارشان

 نخواهند قبول را ما حرف حساس لحظات در و گرفت خواهند فاصله ما از مردم

 (.50ـ 49: اوسینکو) «هستیم شما مواظب نترسید،. کرد

 خ 1288 تیرماه 5 در قزوین، در توقف ماه دو از بیش از پس مجاهدین سرانجام

 که رسدمی نظربه. کردند آغاز را استبداد سرنگونی برای تهران سویبه حرکت

 تهدید با که روسیه نهیِ. بودند کرده غلبه تهران به رفتن از نهی دو بر مجاهدین

 مجاهدین پایداری و گفتگو و مباحثه در سرانجام که زادهتقی نهیِ و بود همراه

. بگیرید تصمیم خواهیدمی که هرطور که گفت و آمد کوتاه گیالنی، یمشروطه

 نظرِ تعدیل با رسدمی نظربه. گیرمنمی عهده به من را رشت به بازگشت مسئولیت

 در را گیالنی مجاهدین اردوی اشنامه در زادهتقی سرانجام که این و زادهتقی



 

 

 گیالن مجاهدین که این دلیلبه) بود گذاشته آزاد تهران به حمله عدم یا حمله

 شد باز تهران به حمله برای راه  ،(کردندمی حساب خیلی زادهتقی نظرات روی

. رسید تصویب به قزوین در گیالنی مجاهدین اکثریت نظر با تهران به حمله و

 برای الزم هماهنگی بختیاری اسعد سردار با گیالنی مجاهدین حرکت، از پیش

 طرفبه حرکت یآماده هم اسعد سردار نتیجه در و دادند انجام تهران به حمله

   .شد تهران

 سویبه تهرانیان ویژهبه ایرانیان، یهمه هایچشم اکنون که گیالنی مجاهدین

 برای همیشه از ترمصمم تهران، به حمله تصویب از پس بود، شده دوخته هاآن

 طبق قزوین، از حرکت از پس هاآن. شدند روان تهران سویبه استبداد، ریزیفرو

 شدند جمع دوباره امروزی هشتگردِ نزدیکی در «امامینگی» روستای در قبلی قرار

 که شد ریزیبرنامه مجاهدین، سران نشستِ یک در فاتح، ساالر یگفته به و

 شکست هادولتی و شد فتح کرج اگر که قراردادیم همگی»: کنند عمل چگونه

 که دیگری ینقشه روی از مجدداً نکرده، تجاوز کرج از ملّی اردوی خوردند،

 امضاء همگی را مجلسصورت. شود رفتار کرد، خواهند تعیین مجلسی همچو

 گزارش تاریخی، شرایط این در(. 83: فاتح ساالر) «نمودیم سپهدار تسلیم کرده،

 نشان و است جالب بسیار نیز رشت کنسولگری در اوسینکو یلحظه به لحظه

 بود داده قرار حوادث معرض در را خود کامل طوربه چگونه روسیه که دهدمی

 ماه، تیر 8 در او. بزند دست خواهانمشروطه علیه عملی کارِ هیچبه تا نبود قادر و

 خبرها»: نوشت تهران طرفبه قزوین از مجاهدین حرکت از پس روز سه یعنی

 حفظ برای هاییتلگرام تهران در سفارتمان از دایم که این با. است آورهراس

 شدن پیاده از هنوز. دارد ادامه[ رشت] شهر در هانگرانی ولی رسد،می آرامش

 گرفته کار این برای تصمیمی هنوز گویا و نیست خبری انزلی در[ ما های] نیرو



 

 

 امامینگی به را خود تهران راهیِ هایگیالنی که رسید خبری. است نشده

 .(50: همان) «اندرسانده

 مجاهدین نیروهای که بود این تهران طرفبه قزوین از حرکت جالب نکات از

 دولتیان جانب از توجهیقابل مقاومت هیچ با کرج تا کیلومتر 120 یفاصله در

 مواضع سرعت به دولتی نیروهای داشت، وجود مقاومتی هم اگر و نشدند روبرو

 در تنها که بودند برده پی گویی. کردندمی نشینیعقب و کرده ترک را خود

. کنند متوقف را گیالنی مجاهدین بتوانند شاید تا بگیرند سنگر باید تهران اطراف

 آسا،برق یحمله یک در امامینگی روستای نشستِ از پس مجاهدین حال هر در

 مجاهدین دستبه هم کرج پل و کردند تصرف خ 1288 تیرماه 12 در را کرج

 امام،ینگی توافق برخالف و خودسرانه خانیپرم سپهدار، یگفته به اما افتاد،

 مجاهدین از نفر چند شدن کشته و درگیری موجب و کرده دنبال را هاقزاق

 تهران طرفبه کرج یرودخانه اطراف در مجاهدین حال هر در. شد ملّی اردوی

 زیادی تردیدهای که مقاومتی. شدند روبرو هاقزاق جانب از سختی مقاومت با

 مقاومت، این در فاتح، ساالر یگفته به. آورد وجود تهران به پیشروی در

 مکرر طوربه هم مجلس بستن توپ به مسبب و هاقزاق یفرمانده یعنی لیاخوف،

. دادمی را الزم دستورات و کردمی بازدید کرج در هاقزاق و دولتیان یجبهه از

 که زمانی یعنی خ، 1288 اردیبهشت 20در و بود مغرور بسیار زمانآن لیاخوف

 تایمز یروزنامه به بودند متوقف قزوین در هنوز گیالنی یمشروطه مجاهدین

: بکوبد هم در را انقالبیون تواندمی قزاق از دسته یک با تنها که بود گفته لندن

 این در. کندمی درج را لیاخوف با ایمصاحبه «تایمس» یروزنامه مه، ماه 10 در»

 کافی قزاق قوای از دسته یک که کندمی اظهار تمام غرور با لیاخوف مصاحبه

 (.64: پاولویچ) «بشکند درهم را بختیاری و انقالبیون متحد نیروی که است



 

 

 با قبلی قرار طبق هم بختیاری اسعد سردار نیروهای زمان همین در هرحال در 

 شده مستقر کریم رباط در و رسانده تهران نزدیکی به را خود گیالنی، مجاهدین

 و روس نمایندگان کرج، تصرف از پس که نویسدمی ارمنی خانیپرم. بودند

 اعطای به توجه با که بود شده داده اخطار آن در که بودند آورده اینامه انگلیس

 تصرف روز در که ایاعالمیه همان یعنی) شاهمحمدعلی طرف از مشروطیت

 و شده محسوب طلبیآشوب شما سرپیچیِ ،(بود شده صادر شاه طرف از قزوین

 به انگلیس و روس هایسفارتخانه نمایندگان»: شد خواهد ما دخالت موجب

 تقریباً آن مضمون که اینامه مزبور یسفارتخانه دو طرف از و آمدند ما حضور

 صادر مشروطیت اعطای بر مبنی فرمانی شاهنشاه»: دادند من به بود، قرار این از

 که طلبانیآشوب یجمله از کنید، سرپیچی موضوع این از شما اگر است، نموده

 صورت این در و شد خواهید قلمداد هستند، شهر ترتیب و نظم زدن برهم به مایل

: خانیپرم) «کرد خواهند مداخله شما داخلی امور در ناچاربه ما متبوع هایدولت

 سقوط از پیش روز 8 یعنی سپهدار، الثانیجمادی 16 روز هاییادداشت در(.  44

 ینماینده بارنوسکی دیروز»: خوانیممی رابطه همین در ماه تیر 14 برابر تهران،

 خیال ما که[ این] اعالن برای که آمدند انگلیسی میلتر یآتاشه نفریک و روس

 شنبه سه ظهر فردا تا که نمودیم پیشنهاد مطالب بعضی هم ما و داریم گرییاغی

 بعضی» که نویسدنمی سپهدار(. 264: تنکابنی سپهدار) «بدهند جواب است

 منتظر و داده انگلیس و روس نمایندگان به او که است بوده چه ی«پیشنهاد مطالب

 تیرماه 14 در اما. است بوده( تیر 15) الثانیجمادی 17 یعنی شنبه،سه روز جواب

 کاردار] چرچیل مستر»: نوشت خود یخارجه وزیر گری ادوارد به بارکلی سِر

 سپهدار و اسعد سردار پیشِ از استوکس ماژور و[ تهران در انگلیس سفارت

[ انگلیس و روس] سفارتین متحدالمآل مذاکرات معلوم قرار از. کردند مراجعت

 چندین تقاضای سپهدار. است نبخشیده اثری ملتیان رؤسای از کدام هیچبه



 

 

 منتظر[ ماه تیر 15 شنبه سه همان] ظهر فردا تا است داده قول و کرده پیشنهاد

 به دیگر اینامه در روز همین در سپس بارکلی(. 129: آبیکتاب) «بشود جواب

 یخارجه وزیر به زیر شرح به مورد هشت در را سپهدار تقاضاهای گری، ادوارد

 :است داده اطالع خود

 برای نفر پنجاه و صد با هرکدام اسعد سردار و او که شود داده اجازه .1

 .بیایند طهران به ذیل مطالب یمذاکره

 .نمایند خارج ایران خاک از را خود قشون جوار،هم دُوَل .2

 معین را وزراء والیات، هایانجمن نشده، منعقد مجلس که مدتی تا .3

 .نمایند

 خائن را آنان وجود و ندارند اطمینان هاآن از مردم که را اشخاصی .4

 .نمایند بلدنفی پندارند،می

 هاآن اند،شده مسلح تازگیبه و نبودند قشون در سابقاً که را اشخاصی .5

 .نمایند سالح خلع را

 .شود گذاشته جنگ وزیر حکم تحت در قشون .6

 .شوند انتخاب محلی هایانجمن تصویب به محل حکّام .7

 .بشود معزول تلگراف و پست وزیر  .8

 دولت به پیشنهاد را او تقاضای که دادیم اطالع سپهدار به من روس همکار و من

 دولتین پروگرام تحت در پیشنهاد این 7 و 4 یماده چون. نمودیم خود یمتبوعه

 پیشنهاد اال و کرد خواهیم پیشنهاد شاه به را هاآن ما بشوند راضی ایشان اگر است،

 .(139: همان) «است اثربی کلیبه ما



 

 

 تدارک در و مصمم تهران به حمله در گیالنی مجاهدین زمانآن در 

 این گویای خوبیبه سپهدار تیرماه 16 روزِ یادداشت. بودند جدید هایتاکتیک

 در البته و اندداده تغییر تهران به حمله برای را او تاکتیک مجاهدین که است

 اخطاری براساس انگلیس و روس یحمله از او زدن غُر و ترس یادداشت همین

 16]  الثانیجمادی 18 شنبه چهار امروز»: است آشکار کامالً بودند، داده که

 حرکت باید که کردم اصرار[ مجاهدین] همراهان به هرچه دیروز. است[ تیرماه

 پیش خیر خداوند. ریختند دیگری طرح. کردند انکار نموده، تهران سمت به

 تهران طرفبه. شد انزلی وارد روس قشون که رسید تلگرافات امروز. بیاورد

 این خیر تو خداوندا،. رسانید اینجا به را کار همراهان، اهمالِ این. کندمی حرکت

 چه عاقبت و شنوندنمی حرف غیور مجاهدین این دانمنمی. بیاور پیش را ملت

 کمی بعدش، روزهای هاییادداشت در سپهدار(. 264: تنکابنی سپهدار) «کنند

 پیشنهادی انگلیس، و روس نمایندگان به پیشنهاد از منظورش که کندمی روشن

. شد اقامت کرج در هم جمعه و پنجشنبه»: است بوده شاهمحمدعلی به صلح برای

 برای آمدند[ دوباره] انگلیسی میلتر و بارنوسکی انگلیس، و روس هاینماینده

 قراتپه در بیایند وزراء از نفر سه دو کردیم عرض و شدیم راضی هم ما اصالح،

 و سی. بردند نوشتیم، هم را اصالح صورت و آئیممی آنجا به هم[ ما] ما، مِلک

 عرایض شاه که آمد جواب معین ساعت در. دادیم قرار وقت هم ساعت شش

 حرکت اخبار. نداده همراهان به گوش دیگر من که شد این و پذیرندنمی را شما

 .(265: همان) «دادم قراتپه به

 پیش در ایبرنامه چه تهران در خود سفارت یوسیلهبه روسیه دولت اکنون

 نیروهای غروب هاینزدیکی»: نوشت تیرماه 12 در اوسینکو داشت؟

 به تهران سفارت از] مکرراً بارچند خبر این. رسیدند کرج به خانولیمحمد

 متاسفانه لفظ[ رشت] کنسولگری به ما سفارت تلگرام در. شد فرستاده[ رشت



 

 

 اشغال برای روسیه چرا که این از است ناراحت اوسینکو سپس« .است چشمگیر

 دانمنمی و تعجبم در[ ما] العملعکس عدم از»: زندنمی دست کاری به گیالن

 دست در برای حداقل انزلی، در ما نیروی به شدن پیاده دستورِ هم هنور چرا

 از روسیه هم کرج در اما(. 52: اوسینکو) «است نشده داده گیالن امور گرفتن

 هم هاانگلیسی اینجا در. بود نیامده کوتاه رشت به سپهدار بازگرداند برای تالش

 کمک با ما دولت تالش»: نوشت اوسینکو تیرماه 15 در. بودند شده متحد او با

 به بازگشتن به کردنش راضی و خانولیمحمد با تماس برای انگلیس سفارت

 به[ تهران از] نکراسف سوی از تلگرامی در دیروز[. دارد ادامه] رشت

 کرج و تهران در رمانوسکی یوقفهبی تالش از وی رشت، در مانکنسولگری

 رشت[ ... بود] کرده یاد رشت به بازگشتن به خانولیمحمد کردن راضی برای

 انتظار در که بینیمی را مردم زنم،می پرسه آن در وقتی و است عجیبی انتظار در

 (.52: همان) «هستند تهران سقوط خبرِ رسیدنِ

 تهران نزدیکی در خود مجاهدین از گیالن، مردم انتظار تنها این که پیداست  

 این چنینهم بلکه فروریزند، را استبداد و کنند وارد را آخر یضربه که نبود

 مردم توقعِ همین. بود مجاهدین از  مشروطه مدافع مردمِ این بدیهی توقعِ حداقل

 در رشت به بازگشتن و سازش برای را کار که بود انزلی و رشت ویژهبه و گیالن

 به بازگشتن یعنی کار، این مصدر کسی اگر. کردمی دشوار پیروزی یآستانه

 .بود خیانت شد،می متهم که چیزی کمترین به شد،می رشت

 هم خود هاییادداشت به را اتفاقات این یلحظه به لحظه خبرهای که اوسینکو 

 تهدید رسید، پیش لحظه چند که خبری در»: نوشت تیرماه 17 در کرده وارد

 برگردد یا که داده پیغام خانولیمحمد به ما سفیر. بود شده نقل ما یسفارتخانه

 اخطار همین زیاد، احتمال به(. 53: همان) «باشد روسیه نیروهای دخالت منتظر یا و

 امروز»: نوشت خود یادداشت در و کرد نگران را تنکابنی سپهدار که بود



 

 

 همراهان به هرچه دیروز. است[ ماه تیر 16]  الثانیجمادی 18 چهارشنبه

. کردند انکار نموده، تهران سمت به حرکت باید که کردم اصرار[ مجاهدین]

 قشون که رسید تلگرافات امروز. بیاورد پیش خیر خداوند. ریختند دیگری طرح

 را کار همراهان اهمالِ این. کندمی حرکت تهران طرفبه. شد انزلی وارد روس

 آخرین واقع در این. «بیاور پیش را ملت این خیر تو خداوندا،. رسانید اینجا به

 عملی و واقعی مبنای هیچ البته و بود گرفته پیش در روسیه که بود ترفندی

 زدن دست بدون خواستمی و زدمی «بلوف» روسیه دیگر عبارتبه. نداشت

 یادداشت در. کند نشینیعقب به وادار را گیالنی مجاهدین ترس روی از عملی،به

 گوشه از مجاهدین به کمک برای مردم بسیج از اوسینکو که بود ماه تیر 17 روز

 از نفر 1000 از بیش شماری که رسید خبر امروز»: است داده خبر گیالن کنار و

 به را خود[ هم] تالش از. اندافتاده راه به الهیجان از کسانی شامل گیالن مردم

 روز او(. 54: همان) «هستند تهران سویبه حرکت یآماده و اندرسانده رشت

 مجاهدین دستبه تهران سقوط از پیش روز چهار یا ماه تیر 18 یعنی بعد،

 از خبری تا رفتم انزلی به زود صبحِ امروز»: نوشت خود یادداشت در مشروطه،

 به ورود برای آماده که] ساحل به نزدیک هایآب در مستقر[ روسیه] نیروهای

 اوسینکو اما. «هستند عملیات به ورود یآماده همه. بگیرم[ هستند ایران خاک

 هراس به رشت و انزلی در مردم اشغالگری ضد هیجانات از آوریحیرت طرزبه

 مردم که امشنیده گفتمی یکی. دارد وجود عجیبی هیجان انزلی در»: بود افتاده

 نیروهای با اندکشان یاسحله با مردم میان درگیری ایجاد احتمال و هستند مسلح

 جمعی که شنیدم برگشتم که رشت به. دارد وجود ساحل در شدن پیاده از بعد ما،

 تصور بتوان که است آن از بدتر وضع و اندشده بندرانزلی راهیِ اسلحه با مردم از

 (.همان) «کرد



 

 

 پترزبورگ به هم را رشت کنسولگری از خود گزارش این اوسینکو تردیدبی 

 جا که پیداست عینهبه او گزارش از. است کرده ارسال تهران به هم و فرستاده

. است داده انتقال هم باالتر مراجع به را خود حس این تردیدبی و است خورده

 در شاهمحمدعلی از طرفداریبه نیرو کردن پیاده که دانستمی روسیه بنابراین

 روازاین. باشد داشته کشور این برای عواقبی چه تواندمی انزلی، سواحل

 نوع همین در باید را ایران خاک در نیرو کردن پیاده برای روسیه تردیدهای

 گیالن در اشغال ضد عمومی افکار و مقاومت سازماندهی که دانست هاگزارش

 و رشت در گراناشغال برابر در مقاومت از وحشت این اگر. بود آورده پدید

 وجود تردیدی ،(است کرده گزارش را آن اوسینکو که چیزی) نبود انزلی

 پیش، ماه دو در آذربایجان و تبریز اشغال در روسیه موفق یتجربه که نداشت

 .شود اجرا هم گیالن در توانستمی

 

 تهران به حمله برای مشروطه مجاهدین پایگاه آخرین «تپهقره»

  عوضشاهعلی. بود عوضشاهعلی شرقیجنوب در روستایی تپهقره یا قراتپه

 گیالنی مجاهدین و بختیاری مجاهدین بود قرار. شودمی نامیده شهریار امروزه

 کنید نگاه) کنند ریزیبرنامه تهران به حمله مورد در و پیوندند به هم به جاآن در

 کرج معمول مسیر از خواستندنمی کنندهحمله نیروهای که بود پیدا(. 1  نقشه به

 مسیر تنکابنی، سپهدار نظر وجود با گیالنی مجاهدین گویا. کنند حمله تهران –

 رفتند جنوب طرفبه ابتدا هاآن نتیجه در. بودند کرده انتخاب را عوضشاهعلی

 دیگر و شاهمحمدعلی اما. دادند سازمان را خود یحمله تهران غربیجنوب از و

 آمیزمسالمت پیشنهادهای به حتا خواستندنمی و آمدندنمی کوتاه هم دولتیان

 قراتپه طرفبه شنبه روز که نویسدمی سپهدار نتیجه در. بدهند تن هم سپهدار



 

 

 تا اصفهان از که کرده، مالقات بختیاری اسعد سردار با جاآن در و کرده حرکت

 در مستقر دولتیانِ برای دوباره جاهمان از سپس. بود آمده جنگ بدون جاآن

 هم[ تپهقره] اینجا از»: فرستادند شاهمحمدعلی از اطاعت حتا و صلح پیغام تهران،

 دوری پارلمان، مجلس انعقاد پادشاه، اطاعت ما خیال که نوشتیم نامهصلح شرحی

 یک توسط به نوشتیم وزرا هیئت به هم را عریضه این سلطنت، یاریکه از اشرار

 .(266: تنکابنی سپهدار) «فرستادیم فرنگی نفر

 در سختی جنگ دولتی و قزاق نیروهای و گیالنی مجاهدین بین هنگام همین در

 گیالنی مجاهدین نزد جنگ این. بود شدید بسیار که درگرفت «بادامک» روستای

 که دهدمی نشان جنگ این مختلف هایگزارش. شد مشهور «بادامک جنگ» به

 اسعد سردار نیروهای که گویدمی سپهدار. کردندمی مقاومت سخت دولتی قوای

 تپهقره جنوب کیلومتری سه حدود در روستایی یعنی آباد،قاسم در هنوز زمانآن

 به بادامک جنگ در گیالنی مجاهدین نتیجه در(. 1  نقشه به کنید نگاه) بودند

 اسعد سردار نیروهای از عجله با سپهدار. جنگیدندمی دولتی قوای با تنهایی

 بالفاصله هم هاآن که گویدمی و بیایند گیالنی مجاهدین کمک به تا خواهدمی

 تلفات مجاهدین اند،رسیده اسعد سردار نیروهای که هنگامی ولی کرده حرکت

 نویسدمی سپهدار. است کشیده طول روز سه بادامک جنگ. بودند داده زیادی

 دستبه تهران سقوط از پیش روز یک یعنی الثانی،جمادی 23 شنبه سه روز که

 آخر»: است داده صلح پیغام دولتیان به اسعد سردار همراه به بازهم مجاهدین،

 سردار منزل رفتم من[ 1288 ماه تیر 21 برابر 1327 جمادالثانی 23] شنبهسه عصر

 ما به قِسم این چرا داریم،اصالح سر ما که نوشتیم باز هم دولت به. اسعد

: همان) «است علیحده جواب نرسد، جواب ساعت 24 اگر کنید؟می گیریسخت

 سردار مشورت به نتیجه در و نرسید تهران از جوابی که گویدمی سپهدار(. 268

 دولتی نیروهای بختیاری، و گیالنی مجاهدین نیروهای از بخشی با بختیاری، اسعد



 

 

 در دولتی نیروهای که این بدون خود، نیروهای دیگر بخشِ با و کرده مشغول را

 شبانه و زده دور را هاآن باشند، متوجه مستوفی احمدآباد و آبادیافت و بادامک

  .اندکرده حرکت تهران سویبه

 ورود قابل آن هایدروازه طریق از تنها و بود دیوار دارای هنوز زمانآن تهران

 :داشت ورودی یدروازه 13 و گوش هشت قدیم، پاریسِ از پیروی به و بود

 غرب به شرق از ترتیب به که داشت دروازه چهار جنوبی دیوار در  -

 و غار یدروازه عبدالعظیم،شاه یدروازه ماشین، یدروازه: از بودند عبارت

  .آبادخانی یدروازه

 جنوب به شمال از که داشت وجود دروازه سه هم شرقی دیوار در -

  .دوالب یدروازه و مشهد یدروازه تپه،دوشان یدروازه: از بودند عبارت

 عبارت جنوب به شمال از که بود دروازه سه دارای هم غربی دیوار در -

 .گمرک یدروازه و قزوین یدروازه شاه،باغ یدروازه: از بودند

. شدند تهران وارد سمت آن از مجاهدین که شمالی دیوار سرانجام و -

 یدروازه: از بودند عبارت غرب به شرق از که داشت دروازه سه هم دیوار این

 خیابان تقاطع امروزه که جایی یا آبادیوسف یدروازه و دولت یدروازه شمیران،

  (.2 نقشه) است معروف هم کالج چهاراه به و است حافظ و انقالب

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 مشروطه مجاهدین یحمله زمان در آن یسیزدگانه هایدروازه و تهران ینقشه. 2نقشه ی 

 و گیالنی یمشروطه مجاهدین ورود محل یعنی آباد،یوسف یدروازه نقشه این در. تهران به

 آبادیوسف یدروازه. است شده مشخص و برجسته زمان آن تهرانِ غربی شمال در بختیاری

 .است حافظ خیابان و انقالب خیابان تقاطع یا کالج چهاراه همان امروزه

 

 



 

 

 

 وارد آبادیوسف یدروازه از و شمالی دیوار از گرفتند تصمیم مجاهدین سران

 بختیاری اسعد سردار نیروهای و گیالنی مجاهدین نیروهای نتیجه در. شوند شهر

 در که آبادیوسف یدروازه از تهران، غرب یا جنوب هایدروازه از حمله جایبه

 دولتی نیروهای. شدند تهران شهر وارد غافلگیرانه صورتبه بود شمالی دیوار

 آبادیوسف یدروازه به بختیاری و گیالنی نیروهای که زمانی تا تهران شهرِ مدافع

 نتوانستند دیگر شدند، متوجه که هم زمانی و نشدند هاآن متوجه بودند، نرسیده

 نگهبانان یفرمانده با که شودمی گفته. دهند نشان خود از زیادی مقاومت

 با نتیجه در و بود شده گذاشته مقاومت عدم قرار قبل از آبادیوسف یدروازه

 داخل نیروهای. شدند سالحخلع و تسلیم سرعتبه نگهبانان مجاهدین، یحمله

 مجاهدین ترتیببدین. نداشتند چندانی آمادگی صبح، وقتِ آن در هم شهر

 کیلومتری 350پیماییِراه یک در بختیاری اسعد سردار نیروهای کمک با گیالنی

 صبح شش ساعت در سرانجام کشید، طول ماه پنج حدود که تهران، تا رشت از

 جوالی 13) خ 1288 ماه تیر 22 برابر ق، 1327الثانیجمادی 24 چهارشنبه روز

  .کردند فتح را تهران( م 1909

 وزیر گری ادوارد به تیرماه 22 در بارکلی تهران، به مجاهدین ورود از بعد

 به شد قطع و پاره آن سیم بعد که تلفن توسط به»: که داد خبر انگلیس یخارجه

 تصرف را شهر و شدند طهران وارد صبح امروز هافدایی که دادند اطالع من

: نوشت یادداشتش دفتر در تیرماه 22 در هم اوسینکو(. 140: روشن) «نمودند

 استبدادِ. بود شده تمام چیز همه آری(. 54ص) «است شده تمام چیز همه گویا»

 ایرانی یمشروطه و درآمد احتزاز به دوباره مشروطیت پرچم و فروریخت صغیر

  .شد احیاء



 

 

 

 تهران در باقرخان و ستارخان

 روسیه ارتش دست به تبریز اشغال از بعد باقرخان و ستارخان شد، گفته که چنان

 یگفته به البته و ها،روس توسط دستگیری از بیم سپس و 1288 اردیبهشت 9 در

 عثمانی شهبندری در سال همان خرداد ینیمه در تبریز، مردم اصرار با کسروی

 استبداد سقوط از پس که این تا. داشتند اقامت تبریز در هم بعدها. نشستند بست

 در مشروطه دوم مجلس خردسال، احمدشاه جانشینی و شاهمحمدعلی تبعید و

 دولت و شد تشکیل استبداد سقوط از پس ماه چهار حدود یعنی ،1288 ماه آبان

 و ستارخان از تمجید برای دولت این. آمد کار سرِ بر ایران در دوم یمشروطه

 دعوت تهران به را هاآن تبریز، یماهه ده مقاومتِ در هایشانقهرمانی و باقرخان

 رسیده تهران از هاییتلگراف[ خ 1288] ماه اسفند در»: کسروی یگفته به. کرد

[ خ 1288] اسفند 28 روز باری... گردند آنجا یروانه خواستند ساالر و سردار از

 ترینسخت در که را تنی دو تبریزیان. بود پرجوشی روزهای از یکی تبریز در

 ایشان از دلیری و مردانگی همهآن و شناخته خود پناه و پشت گرفتاری روزهای

. «فرستادندمی تهرانبه داشتند،می دوست بیشتر خود جان از و بودند دیده

 هشت یعنی خ، 1289 ماه فروردین 4 در و شدند تهران رهسپار آنان ترتیببدین

 زمان آن تا که نظیربی استقبالی و شدند تهران وارد تهران فتح از پس نیم و ماه

 .آمد عمل به همراهشان تبریزیِ مجاهدان نفر 100 و آنان از نداشت سابقه

 

  تیرماه 22 تاریخی روز

 و شاهیمحمدعلی استبداد سقوط روز یعنی خ، 1288 تیرماه 22 تاریخی روز 

 معاصر تاریخ برای بلکه گیالنیان تاریخ برای فقط نه ایران، در مشروطه احیاء



 

 

 در فقط نه روز این که است انگیزحیرت. است برخوردار اهمیت از هم ایران

 را قانون و آزادی نهال خود خون نثار با ما پدران که گیالن در حتا بلکه ایران،

 همآن. است شده سپرده فراموشی یبوته به کردند، آبیاری ایرانی و ایران برای

 یاد به. است نیافته تحقق کمال و تمام به مشروطه مطالبات هنوز که زمانی در

 سقوط عزیمت ینقطه که بود گیالنی یمشروطه مجاهدین همت به که بیاوریم

 خواهانآزادی هایتالش یهمه و بود برانداخته را مشروطه که صغیر استبدادِ دیوِ

 قول به مصممِ، یاراده و مردیپای با بود، کرده سرکوب را قهرمان تبریزِ جمله از

 منادی که را مشروطه و شد کشیده زیر به گیالنی، انقالبیان آدمیّت، فریدون

 گیالنی خواهمشروطه مجاهدینِ. کرد احیاء دوباره بود، خواهیقانون و آزادی

 یهمه با را تهران تا رشت از راه کیلومتر 350 ستّار، یکمیته رهبری تحت

 بدون و بسیار دشواری و مشقت با ماه 5 حدود طول در داشت که خطراتی

 مسیر این در و کردند طی ملت رهایی برای دودلی، و تردید ترینکوچک

 نام حتا ما. کردند نثار مشروطه دوباره احیاء و قانون و آزادی برای شهدایی

 گرما و سرما در ماه پنج که دانیمنمی را مشروطه و آزادی ساالرقافله این شهیدان

 معاصر تاریخ در زرین برگی و ندادند راه خود به تردید ایذره خود خون نثار با

  .گذاشتند برجای ایران

 در کمدست سال، هر تیرماهِ 22 روز نباید چرا که است این مقدّر پرسش اکنون

 و قانون قهرمانانِ این نام تا شود گرفته جشن گیالنی یمشروطه نام به گیالن

 ایپروژه عنوانبه هم امروز همین که قانونی و آزادی بماند؟ زنده همواره آزادی

 .است مانده باقی ناتمام

 اطمینان شاهمحمدعلی که هنگامی و خواهانمشروطه دست به تهران سقوط با 

 سفارت به است، کرده سقوط مشروطه مجاهدین دست به شهر که کرد حاصل

 ولیعهد عنوانبه مشروطه مجاهدین جانب از خردسالش فرزندِ. شد پناهنده روسیه



 

 

 فرهنگ دوران، آن در که دادمی نشان جایگزینی این. شد انتخاب او جانشین و

 را باال دستِ ایران سیاسی فرهنگ در گرایانه،اصالح نگاه با خواهیمشروطه

 سیاسی فرهنگ در بلشویکی نوع از انقالبی فرهنگ بعدها چهآن واقع در.  داشت

 کسانی جانب از حتا ایران، سیاسی فرهنگ در زمان آن هنوز شد، نهادینه ایران

 .نداشت غلبه بودند، نیز قفقازی عامیون اجتماعیون از متأثر که

 و انتخاب وزیران سرپرست عنوانبه سپهدار تهران، فتح از پس حال هر در 

 فریدون که طورهمان مشروطه واقع در. برقرارشد دوباره مشروطه و مجلس

 پس. بازگشت ایران به دوباره گیالنی مجاهدانِ دست به است، گفته هم آدمیّت

 .نامید ایران در مشروطه احیاکنندگان را گیالنی مجاهدین توانمی

                                                               

 پایان


