
 

 تیر ماه روز سقوط استبداد صغیر 22به مناسبت 
 

 :با عنوان آن سخنرانینشست مشروطه و گزارشی از 

 مشروطه ی گیالنی؛ احیاء کننده ی مشروطه ی ایرانی                        

 ناصر عظیمی                                                                                                                     

مشروطه ی گیالنی در بازگرداندن مشروطه ی ایرانی ، نقش بی بدیلی بوده است که تاریخ نویسان تاریخی نقش 

ستارخان  ،تبریز مشروطه ی آن را زیر سایه ی مبارزات قهرمانانه ی مجاهدین  نیزو حتا ما گیالنیان معاصر ایرانی 

در این میان تنها فریدون آدمیت به نظر می رسد . تاریخی آن را نادیده گرفته ایمباقرخان قرار داده و اهمیت  و

کوتاهی  ره کرده واشا بدان دست زدند، یتاریخی کار سترگی که مجاهدین مشروطه ی گیالن بوده که به اهمیت

تح می دانیم که ] در آستانه ی ف:»  . او گفته استاست متذکر شدهنیز در همین رابطه را تاریخ نویسان ایرانی 

بود، چه رسد به اینکه در فکر گرفتن پایتخت باشد یا عزل محمد علی  هتهران[ تبریز موضع دفاعی بخود گرفت

ز نجمن ایالتی تبریاز عهده برآمدند. حتی چنانکه خواهیم دید ا انقالبیان گیالنشاه را بخواهد. این کار را 

) نه سپهدار  اردوی ملیبر آن شد که ملّیون را از حرکت به سوی تهران باز دارد. اما فرماندهان حقیقی 

تنکابنی( آن رای را طرد کردند. نکتۀ با معنی دیگر اینکه، مشارکت اردوی بختیاریان در فتح پایتخت، عکس 

، ورنه بختیاریان ، نخست قصد آمدن به تهران را نداشتند بلکه  مجاهدان گیالنی بود در برابر پیشروی العمل

در پی این بودند که فرمانروایی خود را در منطقۀ اصفهان به دولت مرکزی تحمیل گردانند. به عبارت دیگر 

ه نویسان مشروطیت ب) حقیقتی که تاریخ تعیین کردند مجاهدان گیالنیسیاست حرکت انقالبی را 

  .«روشنی تمیز نداده ا ند

ا پایان ت به گیالناول  ورود شاه عباس تاریخ گیالن) از آغازِ» نگارنده ی این سطور در تدوین جلد دوم کتاب   

تحت که تاب ک این فصلی ازدر این موضوع شد و  تاریخی نیز برای نخستین بار متوجه ی اهمیت « انقالب جنگل(

ی و در بررس پرداختهنکته ی مهم  آمده به این« اء کننده ی مشروطه ی ایرانیی؛ احطه ی گیالنیمشرو» عنوان 

در  ما گیالنی اداجد فرینانآ نقش کتاب نیز آن را نه به دلیل گیالنی بودن بلکه به واقع به دلیل اهمیت تاریخی

و ند وقتی دوست ارجماز این رو  . استه برجسته کرد و به استناد اسناد غیر قابل انکار احیاء مشروطه در ایران

جلسه ی  یکمی خواهد پیشنهاد کرد که مدیر سایت انسانشناسی و فرهنگ  دکتر ناصرفکوهیفرزانه ام 



ته ی مشروطه داش و از من دعوت کرد که یک سخنرانی در باره را به بحث مشروطه اختصاص دهدانسانشناسی 

یت تاریخ معاصر گیالن و ایران را برای سخنرانی انتخاب کردم و همین واقعمن موقع را غنیمت شمرده و باشم، 

 قرار دادم. « مشروطه ی گیالنی؛ احیاء کننده ی مشروطه ی ایرانی »نام آن را 

تنوع م سی و فرهنگ در طول چند سال اخیر نشست های هفتگی برگزار می کند که در آن مباحث بسیاراانسانشن 

از ساعت  )این نشست هابدین گونه است که طی سه ساعت رایج این نشست ها گوناگون انجام می گیرد. سنت  و

سپس  ،نمایش داده می شود نشست ابتدا یک فیلم مستند در ارتباط با موضوع، (هر یک شنبه بعد از ظهر 7تا  4

عت ک سابه مدت ی مرتبط با موضوع فیلمساز برای ده دقیقه در باره ی فیلم صحبت می کند. آن گاه سخنرانی

ه ببا شرکت فیلمساز، سخنران و دکتر فکوهی ن به مدت نیم ساعت در یک پانل اانجام می شود و سپس در پای

 پرسش های حضار پاسخ گفته می شود.

 

یزار آزاده ب» سرکار خانم ما فیلم مستند هم شهری فرزانه ی گیالنی ابتدا  5931اسفند  51در نسشت مشروطه در  

نمایش داده شد. خانم بیزار گیتی در این فیلم تالش کرده است نشان دهد « نیمه ی پنهان ماه» تحت عنوان  «گیتی

پا به پای مردان کوشیده در تحوالت مشروطه از اواخر دوره ی قاجاری و از جمله زنان ، تصور عمومیکه برخالف 

 انهواهخی مطالبات برابر برای ،برو بودندبا آن رودر فعالیت های اجتماعی  کهی وجود محدودیت های و بااند 

حقوق سب کاولین گام ها را برای تالش هایی که با موانع بسیار روبرو بوده، وجود با و  تالش بی وقفه ای داشته اند

دقیقه نیز  02نمایش این فیلم مستند با تشویق حاضران روبرو شد و خانم بیزار گیتی به مدت  زنان برداشته اند.برابر 

 باره ی نحوه ی ساختن فیلم و دشواری های آن سخن گفت. در 



سوط و از آن جایی که فرصت بحث مفصل و مب سخنرانی این نشست توسط نگارنده انجام شدچنان که گفته شد  

 و سخنرانی نیز به صورت پاورپوینت ارائه نی این نشست ها فراهم نشددر این نشست به دلیل محدودیت های زما

رای خوانندگان ب) البته بسط یافته تر( سخنرانی محتوای بازنویسی شده ی آن این جا  در ،ددر کار نبو شد و نوشته ای

 .ارائه می شودتیر ماه روز سقوط استبداد صغیر  00به مناسبت  سایت انسانشناسی و فرهنگ فرهیخته ی

 در رشت روز واقعه 

در رشت  صغیرخورشیدی یعنی حدود سه ماه بعد از شروع استبداد  5027در اوایل پاییز که « کمتیه ی ستار« 

یک  م زد،را رق روز واقعه یعنی نقطه ی عزیمت سقوط استبداد صغیر ،آن تشکیل چهار ماه بعد از وتشکیل شد 

که چهره ای کاملن متفاوت از )خواه مشروطه جوان ون انقالبی .بوجود آورد تاریخ معاصر ایران تحول بزرگ در

بهمن از یوغ  53ز گیالن را در رو ،تحت رهبری کمیته ی ستار، (رهبران مرحله ی نخست انقالب مشروطه داشتند

یخی آن به تا کنون اهمیت تار بی تردید که ندگشودسر فصل جدیدی در تاریخ گیالن و ایران  استبداد رهانیده و

چند  و تحت رهبری یبا کمک اجتماعیون عامیون قفقازکمیته ی ستار  ،در این روز. درستی بیان نشده است

س از آن پ ،به همراه یفرم خان گیالنی از جمله معزالسلطان، میرزاکریم خان رشتی و میرزا حسین خان کسمایی

بنا یز نمقدمات حمله به تهران برای بازگرداندن مجلس و مشروطه را  به مشروطه بازگرداندند،ایالت گیالن را که 

  . ندنهاد

دتای انقالبی در رشت انجام شد یک کوخورشیدی  5027بهمن  53در  در روز واقعه یعنیروز واقعه چه بود؟  

 یالنیمشروطه خواه گجوان به دست انقالبیون  یعنی سردار افخم  در گیالن محمد علی شاه خشنِ حاکم  در آن که

هنسال و ک ،این بود که به مانند رهبران مرحله ی نخست مشروطهجدید ویژگی خاص این انقالبیون کشته شد. 

 مصمم برای برای پدید آوردن تحوالتیمهمتر این که  تحصیالت جدید و  دارایسنتی نبودند بلکه همه جوان و 

ازمان داده سماهرانه به گونه ای  کمیته ی ستار تشکیالت این اقدام توسطبودند. در جامعه ی ایران نوین و مدرن 

کارشناس  «کواوسین» بلکه به گفته ی  ندسردار افخم از آن اطالعی حاصل نکرد ماموران مخفیبود که نه فقط شده 

یر نیز با همه ی خبرچنیانش در رشت و انزلی غافلگ ، این کنسولگریبسیار زیرک کنسولگری روسیه در رشت

 رویآن چه را که به آن فکر می کردم  » بهمن یعنی یک روز بعد از روز واقعه نوشت: 02اوسینکو در روز . شد

داد و حادثه ای بزرگ در رشت پدید آمد. سردار افخم را کشتند. پیش تر خبرهایی در باره ی تالش گروهی 

از این زمان رشت و تمام گیالن به دست مشروطه  «.برای برهم ریزی وضعیت آرام گشته ی رشت رسیده بود

 .دندیبه چیزی جز سقوط استبداد صغیر نمی اندیش هک افتاد یخواهان

 



 

 حرکت به سوی تهران 

ایران از  رهاییرا برای  پس از استقرار کامل در سراسر گیالن حرکت به سوی تهرانبالفاصله مجاهدین مشروطه 

در دستور کار خود قرار دادند. در  مطلقه ی محمد علی شاهی که این زمان استبداد صغیر خوانده می شد، استبداد

تبریز در حال مقاومت در شهر قهرمان هشت ماه بود که مجاهدان  خورشیدی، 5027بهمن  53یعنی در  این زمان

پیش تر در  تبریز اکنون اصفهان نیزکهشهر عالوه بر  .نشده بودنده و تسلیم مقابل محاصره ی نیروهای استبداد بود

به و  خورشیدی توسط نیروهای بختیاری از دست حاکم محمد علی شاهی بیرون آمده 5027دی ماه  3

عالوه بر   5027در این زمان  یعنی در بهمن  .، از قلمرو استبداد صغیر خارج شده بودندزادیخواهان پیوسته بودآ

ی  در شرایط دشوارمحاصرهنیز خارج از قلمرو استبداد صغیر قرار داشت اما این شهر تبریز ،  و اصفهان گیالن

قوط نکند و این سبه دست استبداد هشت ماهه نمی توانست هیچ اقدامی بکند وتنها تالشش این بود که شهر تبریز 

ه برافروخت رامشروطه خواهان ایران مهم را با همه ی همت مجاهدانش انجام می داد تا مهمترین شعله ی مقاومت 

و چهل روز پیش از مجاهدین مشروطه ی گیالنی  . اما اصفهان که وضعیت بسیار بهتری داشتردنگهدا و شعله ور

انی که تا زم دامی در جهت حرکت به تهران و براندازی استبداد نداشتاق به دالیلی هیچ دست به اقدام زده بود،

 شهر قزوین را بهاد شدن اصفهان به دست بختیاری ها، پنج ماه بعد از آز حدود مجاهدین مشروطه ی گیالنی،

مجاهدان مشروطه ی گیالنی بالفاصله پس از به دست گرفتن ن بود که آاهمیت قضیه در  تصرف خود درآوردند.

، همت خود را در برانداختن استبداد صغیر با قاطعیت اعالم کردند و حرکت به  5027قدرت در گیالن در بهمن 

مجاهدین مشروطه ی گیالنی با چهرهایی مصمم و اراده هایی پوالدین فقط به سقوط  تهران را آغاز نمودند.

 اندیشیدند. استبداد در تهران می

 ولین هدفِ مرحله ای مشروطه خواهان گیالنیتصرف قزوین ا

ر به دست گرفتن قدرت د از همان روزهای نخستِخواهان گیالنی مشروطه نیروهای نظامی  چنان که گفته شد   

دند و اعالم کر مطلقه ی محمد علی شاهی یعنی استبداد صغیر استبدادختن اندابرقصدشان را برای  گیالن،

کل واقعی شتشکیل دادند که به تدریج رای حمله به تهران در رشت ب «کمیسیون جنگ»تشکیالتی تحت عنوان 

دسته به فرماندهی  52 دریک نیروی کارآمد به خود گرفت . به طوری که در آستانه ی تصرف شهر مهم قزوین 

سازماندهی برای حمله به تهران  .در آمدسواره  022پیاده و حدود نفر   5422نظامی و در حدود  ی فرمانده 52

گرفت و این  شکل واقعی به خود 5027 اواخر بهمنعد از روز واقعه یعنی سقوط استبداد در گیالن از ب بالفاصله

نشان می دهد که مشروطه خواهان گیالنی برای هدف محدود و کوته بینانه ی محلی مبارزه نمی کردند بلکه برای 



ی رهایی کل ایران از استبداد، آنان را روح بزرگ مجاهدان گیالنی براآنان رهایی کل ایران از استبداد مهم بود. 

 ه ی نوروزدر آستان کنسولگری روسیه در رشت  نان این زمانِکاز کار اوسینکوبی قرار کرده بود. به طوری که 

رشت خالی شد. همه رفتند. از سوار و پیاده تا نیروی » :» نوشت که نه اشادر خاطرات روز 5027اسفند 07در 

 . «باشند[ یعنی مجاهدین مشروطه کمک کننده به آن ها] 

 نیز می گفتند،  «وی ملیدار» و مرحله ای مشروطه خواهان گیالنی که این زمان به آن ها در ایران هدف نخست    

ه . مهمترین آن ها این بود کداشتنددر پیش  یهای فراوان دشواریآنان  ،تصرف قزوین بود. در مسیر حملهابتدا 

پیش  وهینهای ک هاز گردنبه ویژه مرتفع تر و به نقاط  زمین های کم ارتفاع گیالنباید از  مجاهدین گیالنی می

شواری د برای آن ها آسان نبود.در این مسیر سرباالیی  و پیدا بود که جنگیدن  می رفتندباال  ن،قزویاز تصرف 

می  را مثل کف دستکه تمام منطقه  مهم دیگر این بود که تمام عشایر ساکن در این محور از جمله غیاثوندی ها

نیروهای دولتی برای جلوگیری از پیشروی مجاهدین مشروطه ی گیالنی  و در کنار ضدمشروطه شناختند همه

ان زیبای گیالن دست کشیده و ج بهاراز نوروز و صف کشیده بودند. اما مجاهدین اردوی ملی با جان فشانی زیاد 

ند و مقاومت های نیروهای دولتی و عشایر طرفدار دولت را باال رفت ی سخت و پرپیچ و خم  دنهاز این گربر کف 

به تصرف خود  رساندند و این روستا را نیزکیلومتری قزوین  92در  اقا بابدر هم شکستند و خود را به روستای آ

یعنی خورشیدی   5022اردیبهشت  51 شبنیمه  درپس از مدت کوتاهی مجاهدین مشروطه ی گیالنی  .درآوردند

ود،  چراغانی کرده ببه پاس این تولد را  فردای آن روز تولد محمد علی شاه بود و حاکم قزوین شهردر شبی که 

شهر  خورشیدی 5022اردیبهشت51شهر را به تصرف خود درآوردند. روز  ،شبانه یساآبرق یک حمله ی در 

رشت حرکت کرده از  5027که از اوایل اسفند  قرار داشت مشروطه ی اردوی ملی  نین در دست مجاهدیقزو

فاتح و ساالر تصرف قزوین کسانی چون یپرم خان، نبرددر نبردهای قبل از تصرف قزوین و از جمله در  .بودند

  برای آزادی و مشروطه از خود به نمایش گذاشتند. با اراده و استوار کوچک خان چهره های مصمم و

اردیبهشت محمد علی شاه اعالمیه  51در همان روز پس از تصرف قزوین توسط مجاهدین مشروطه ی گیالنی،  

رار می برقدوباره فت که از امروز مشروطه را در کشور در یک عقب نشینی آشکار گصادر کرد و در تهران  ای 

جاهدین م کند و پس از چند ماه انتخابات مجلس دوم را نیز برگزار خواهد کرد. پیدا بود که این از اولین نتایج کار

. اما مجاهدین به قول و قرار های محمد علی شاه می کرد عقب نشینیعلی شاه را وادار به  گیالنی بود که محمد

ز چند روز بعد سپهدار تنکابنی نیز ا ومصمم شدند که به راه خود تا سقوط استبداد ادامه دهند. داشتنداعتماد ن

  رشت به آنان در قزوین پیوست.

 



 عامل ناهشیار تاریخ ! در دامِقهرمان،  تبریز

 تا این زمان غیراستبداد ص دایابتتبریز یعنی شهری که از  شش روز قبل از تصرف قزوین توسط مجاهدین گیالنی،

 3ر روز د و مشعل امید به آزادی را  شعله ور نگهداشته بود،  مقاومت کرده  جانانه در مقابل استبداد یدر مقاومت

ریز تبلحظاتی که  و در واقع درست در سقوط کرد و مدآدر روسیه ارتش اشغال  بهخورشیدی  5022اردیبهشت 

 خارج شد. یتاریخ عاملیت نقش آفرینی تاریخی خود را تکمیل کند برای همیشه از گردونه ی ستمی بایقهرمان 

 ط دولتی شهر توس ده ماهه هدر اثر محاصرها سولگری آن وکن و انگلیس این بهانه که اتباع آن کشور روسیه به

یز را قصد حمله به تبر ،در خطر استدر اثر خشونت های به وقوع پیوسته در شهر امنیت فقدان ذوقه و آ و نبود

تا دندان  ، این کشور با ارتشندبه روسیه نشان دادو انگلیس با چراغ سبزی که محمد علی شاه نمود و سرانجام نیز 

هدین مشروطه ی از تصرف قزوین به دست مجا شش روز قبلیعنی دقیقن  5022اردیبهشت  3در مسلح خود 

نی ستارخان ی یعتبریز مقاومت مجاهدین مشروطه خواه تبریز سقوطبا ، تبریز را به تصرف خود درآورد. گیالنی

کسی را  یگرد و شهر به دست ارتش روسیه افتاد که جانبدار محمد علی شاه بود و از بین رفت به کلی و باقرخان

ار دان به دیحتا ستارخبه گفته ی کسروی در یک شرایط دشوارو ناگزیر  نبود. در دفاع از مشروطه یارای حرکتی

رمانده ی نظامی روسیه رفت و از مجاهدین تبریزی نیز خواست که کسی اقدامی علیه ارتش روسیه فزنارسکی 

خلع سالح شدند و وحشی گری های ارتش اشغال گر روسیه در شهر تبریز  تبریز انجام ندهد. به زودی مجاهدین

انجمن ندهان و فرما ستارخان، باقرخان و سید حسن تقی زاده یعنی اصلی ترین رهبرانچنان عرصه را تنگ کرد که 

رفته و در  (شهبندری عثمانی ]به ناگزیر به کنسولگری عثمانی حاضر در شهرمشروطه خواه رهبران  و ملیون تبریز

هبران مجاهدین تبریز به ویژه ستارخان و باقرخان با وجود همه ی اراده ای که در ر شدند. در واقع نآن جا متحص

وجود داشت، عامل ناهشیار تاریخی مقاومت این مشعل داران بزرگ مشروطه را مقاومت در برابر استبداد برای 

اکنون ن رو از ای .ناتمام گذاشت و آنان پرچم مبارزه با استبداد را به یاران گیالنی و بختیاری خود واگذار کردند

ه قصد حرکت بمصمم تر از همیشه  گاه های آزادیخواهان ایران به مجاهدین مشروطه ی گیالنی بود که همه ی ن

 .و در قزوین یعنی در نزدیکی تهران اردو زده بودند سوی دژ استبداد محمد علی شاهی را داشتند

 مخالفت های تقی زاده با حمله به تهران!!

که قصد ادامه ی حرکت به سوی تهران و سقوط استبداد پس از تصرف قزوین زمانی مجاهدین مشروطه ی گیالنی 

با مخالفت های متعددی روبرو شدند. اولین مخالفت چنان که انتظار می رفت از جانب روسیه  را داشتند، به ناگاه

 باتو انتخا هتپذیرفو انگلیس پیش کشیده شد. به ویژه روسیه استدالل می کرد حاال که محمد علی شاه مشروطه را 

ه و انگلیس محسوب می شود و روسیعلیه دولت یاغیگری  ،دیگر رفتن به تهران ، بنابراین مجلس را نیز قبول کرده



 ور مکرربه ط روسیه به تهدید و تطمیع از این رو بپذیرند. در حمله به تهران نمی توانند این حرکت مجاهدین را 

 ده ورشت ش وبا ارتش خود وارد انزلی بازنگردند  رشت بهمجاهدین مشروطه ی گیالنی اگر اعالم می کرد که 

 قزوین نیزدر در همین راستا  . اشغال خواهد کردنیز قزوین و تهران را  سپس به طرف تهران حرکت کرده و

 ازتا مجاهدین گیالنی را از حمله به تهران ب کنسولگری روسیه همه کار یعنی از تهدید و تطمیع کوتاهی نکرد

اگر آن ها موفق به این کار می شدند، این دومین تهدید علیه استبداد صغیر را نیز بعد از . رگرداندداشته به گیالن ب

من و ض راس نیروهای اردوی ملی قرار گرفته بودسپهدار آغاز کردند که در آن ها از تبریز از بین می بردند.

  . کردند پیشنهادنیز بود،  یصنافع شخم برای سپهدار واجدمشخصی که  موردتهدید، 

حمله به محاصره و برای 5027در تابستان الزم است یادآوری کنیم که سپهدار تنکابنی از طرف محمد علی شاه    

ی  ه، اما سپهدار پس از مدتی جبهدر هم بشکندتبریز فرستاده شده بود تا مقاومت مشروطه خواهان را در آن شهر 

ا بنکابن بازگشت و در تنکابن یعنی ملک موروثی خود نیز نیروهای دولتی را ترک کرد و از طریق گیالن به ت

 ستانه یآسپهدار از چشم محمد علی شاه دور نماند و در  وطه خواهان روابطی نزدیک برقرار کرد. این کارِرمش

سراسر  او را در ، امالکاو از تمام مناصب حکومتی  یطی نامه ای به سپهدار ضمن برکنار تکودتای انقالبی رش

دار پیشنهاد پهو انگلیس به س ین نمایندگان روسیهاعالم نمود. حاال در قزو« خالصه» وه نفع دولت مصادره کشور ب

واسطه خواهند شد تا او امالک خود را بازپس گیرد و در این راه حاضرند پیش محمد علی شاه می کردند که آنان 

انداخته  دو دلی در دل سپهدار همین تهدید و تطمیع ها .البته تهدید را نیز فراموش نکردندتضمین نیز بدهند.آنان 

تنها چیزی که سنگ راه می شد،دو دلیهای سپهدار بود که تا می توانست »  که کسروی می نویسدبه طوری  بود. 

ای موافقت بر ازگیالنی  مجاهدینِ با توجه به اراده ی مصممپهدار اما س«. [ را می گرفتهرانجلو رفتن ] به ت

 .در نتیجه فشار روسیه حاصلی برای آنان به دنبال نداشت و  سرباز زدبرگشتن مجاهدین به گیالن 

  بلکه ران نبودهرفتن مجاهدین گیالنی برای حمله به تر تنها مانع اما به گفته ی کسروی فقط دو دلی های سپهدا 
توسط  زمان این که تبریز نیز شنیده می شدشهر انجمن  از حاال حمله به تهران  امخالفت ب با کمال تعجباکنون 

این  و انجمندر راس مجاهدین مشروطه ی تبریز که  یتقی زاده یعنی فرد بانفوذ .روسیه به اشغال درآمده بود
به تبریز که شهر اردیبهشت  3حاال یعنی بعد از  ،و در واقع ایدئولوگ این نهاد مبارز بود زمان آن شهر قرار داشت

نتفی مجانب این شهر  ت استبدادی محمد علی شاه به کلی ازاشغال ارتش روسیه درآمده و مقاومت بر علیه دول
صمم به اصرار از مجاهدین م و ستارخان، باقرخان و تقی زاده به کنسولگری عثمانی پناهنده شده بودند شده بود
. ظر کنندبرگردند و از حمله به دژ استبداد صرفن از مسیر حرکت به تهرانکه  می خواستند مستقر در قزوین گیالنیِ

به مجاهدین گیالنی کمک می کرد تا جبهه ای دیگر علیه  هتقی زاده ای که آن هم ،این از عجایب تاریخ است 
مطلقه  دادباست یاستبداد بگشایند ، حاال که نه فقط چنین جبهه ای گشوده شده بود بلکه به طور مرتب خاکریزها

تقی زاده  خالفتبا م ندج و تهران رسیده بودرا یکی پس از دیگر فروریخته و به پشت دروازه های کر ی صغیر



یعنی  تارما می دانیم که کمیته ی سیعنی پرنفوذترین فرد در راس مقاومت مشروطه خواهان تبریز قرار گرفته بود. 
با الهام از نام مبارز نستوه آذری یعنی ستارخان نام گذاری شده بود.  ت رهبری کننده ی مجاهدین گیالنیتشکیال

ه ای کاش شهری دیگری بر علیه استبداد قیام می کرد تا دولت بازهم می دانیم که ستار خان بارها گفته بود ک
دست کم از قول کسروی می دانیم که ستارخان در همچنین  استبدادی نتواند این همه به تبریز فشار وارد کند.

  به تهران مخالفتی نداشت. گیالنی ی مجاهدین مشروطه خواه مورد حمله
و به دست گرفتن گیالن توسط مشروطه خواهان،  5027 بهمن 53ری کنیم پس از کودتای انقالبی رشت در یادآو

 ضمن  ، خورشیدی  5027اسفند  به تاریخ نیمه ی اول( ادر نامه ای به معزالسلطان ) سردار محی و ستارخانتقی زاده 
سته بود خوا کمیته ی ستار را به عهده داشت،که رهبری  ااز سردار محی ،مجاهدین گیالنیخوشحالی از اقدام ابراز 

ه به معزالسلطان ب و ستارخان تقی زاده. و آنان نیز چنین کرده بودند کنند عملقزوین سریع تر و تسخیرکه در حمله 
تلگرافات زیارت، اسباب تشکر و سرور شد. از خداوند خواهانیم که آن  –جناب معزالسلطان :»که  ندنوشته بود

  .«تقی زاده ، ستارخان -در تسخیر قزوین عجله فرماییدرا تایید نماید.  جناب و مجاهدین گیالن

ام می چرا او با اصرار تم چه بود؟برای عدم حمله به پایتخت استدالل تقی زاده   اما پرسش ناگزیر این است که

ه حرکت ب خواست که مجاهدین مشروطه ی گیالنی از همان راهی که آمده اند دوباره به گیالن بازگردند و از

یالنی مشروطه ی گ راده یا مصمم و باتقی زاده برای مجاهدین  و سقوط استبداد صغیر دست بردارند؟ هرانسوی ت

ک که اگر شما به تهران نزدی چنین استدالل می کرددر سر داشتند  استبداد محمد علی شاهی را که هوای سقوط 

ان آمده و به طرف تهر بلکه فقط گیالن را اشغال می کندشوید، روسیه به مانند تبریز از گیالن وارد شده و نه 

ن دلیل ایبه ظاهر . می شوداز این هم بدتر وضع  در نتیجه و قزوین وتهران را نیز همانند تبریز اشغال خواهد کرد

 تفاوتیمکسروی اما نظربود که در تلگراف ها به مجاهدین مستقر در قزوین می نوشت. لفت تقی زادهمخااصلی 

شغال ا پس ازچون  بلکه دارد و می گوید که تقی زاده منظور دیگری داشت و هدف او وطن دوستی نبوده است

ز دور ا ، برای او دشوار بود که در محاصره ارتش روسیه گرفتار آمده بود و ی از دست او بر نمی آمدتبریز کار

آقایان تقی زاده و مساوات و  :» باشد رهبری خود بدون دخالت و ی گیالنی و شاهد پیروزی مجاهدین مشروطه

نامبرداریِ مجاهدان را برنتافته، همیشه میکوشیدند جانفشانیهای آنان را خوار  ،همدستان ایشان، اینان از بسیار پیش

و بی ارج نمایند و از نام و آوازه شان بکاهند و این هنگام] زمان حمله ی مجاهدین گیالنی از قزوین به تهران[ 

و جانبازان  جاهدانکوشش بیشتر نموده، میخواستند نگذارند، شورش همچنان پیش رفته و آخرین فیروزی بنام م

در آید و بسیار بهتر می شمردند که با گفتگو و دست اندرکارِ خود ایشان بپایان برسد و آخرین نتیجه از ایشان 

 «.باشد. اینها چیزهایست که رفتار های دیرترشان نیز آن را بیگمان می گرداند

ن و آماده و مصمم برای حمله به مستقر در قزوی کشاکشی شدید بین مجاهدین مشروطه ی گیالنیِدر هر حال 
 رمخانروی، یفی کس به طوری که به گفته و تقی زاده در تلگرام هایی که برای هم می فرستادند در گرفت. تهران

د آیا کرده ،آشکار پرسی تلگراف» در قزوین  قف های طوالنیوپس از دو دلی ها و ت در پرسشی چالش برانگیز



بسوی تهران راهی شویم یا نه؟!. این پرسش مایۀ پیکاری در انجمن ایالتی] تبریز[ گردید. زیرا نمایندگان انجمن و 
[ را روا نمی شماردند و چنین عنوان مینمودند  هرانو مساوات راهی شدن] مجاهدین گیالنی به تآقایان تقی زاده 

جامد. ولی نیند و کار بجنگ با ایشان می اان روس بجلوگیری در می آیاگر تکانی از شورشیان دیده شود، سپاهی
ده او ار سرانجام مقاومت . در هر حال«ستارخان و دیگران میگفتند از ترس چنان پیش آمدی نمی توان از پا نشست

ر دتقی زاده ی مجاهدین گیالنی موفق شد تا تقی زاده را دست کم از مواضع خود به بی طرفی سوق دهد. 
نی گیال نبه مجاهدییعنی نزدیک به چهل روز بعد از تصرف قزوین   خورشیدی 5022خرداد  05در  تلگرافی که 

که نجات  می گویند...  :»نوشت به تنه و طعنه ای نامه ی خود از  یدر بخش فرستاد، نظر خود را اندکی تغییر داد. او
 ]ایران فقط در هجوم ملت به طهران و قطع دائرۀ فساد و قلع مادۀ استبداد است و بس و از روس و انگلیس و فالن

واسطۀ طهران هم روی این رای] عقب نشینی مجاهدین به گیالن و یا حمله به  ، هیچ ترس نیست. بلی کمیتۀهم[
ل ناقص [ و من هم به داللت عقو به دو بخش تقسیم شده اند تهران [ منقسم شدند] یعنی مواضع متفاوت گرفته اند

در  اصراری ]ولی[ ابداً[ هستم. رشتو یا قصور مدارک خودم، از فرقۀ اولی ] عقب نشینی مجاهدین گیالنی به 
عقیدۀ خود ندارم و استبداد نمی کنم و همیشه گفتم که من یک رای دارم. شما هم در میان خود با عقالی طهران 
شور کنید و هر چه می خواهید عمل نمائید و هیچ وقت مسئولیت حکم و تعیین تکلیف قطعی را قبول نکرده و 

وطه با واگذاری تصمیم به مجاهدین مشرتقی زاده  د که . بدین ترتیب بو«این بارگران را به دوش نخواهم گرفت
 و ضمن تاکید بر نظرات سابق خود مبنی بر عدم موافقت با حمله به تهران، موضع خود را تعدیل کرد و ی گیالنی
 .گشودرا ی مجاهدین گیالنی به تهران راه حمله 

  
 ارادت مجاهدین مشروطه ی گیالنی به تقی زاده

ممکن است این پرسش پیش آمده باشد که چرا می باید نظر تقی زاده این همه برای مجاهدین مشروطه ی   
دهد که  نشان میاین دوره از تاریخ معاصر ایران بررسی اسناد گیالنی و رهبران کمیته ی ستار مهم بوده باشد. 

ن جاهدیم ی ستار بسیار مهم بود و مخالفت تقی زاده و به طورکلی نظرات او برای مجاهدین مشروطه ی کمیته
لی کمیته یعنی یکی از رهبران اص گیالنی ارادت بسیار به تقی زاده داشتند. نامه نگاری های میرزا کریم خان رشتی

در آغاز تشکیل کمیته ی ستار یعنی  5027از پاریس و باکو و تفلیس به تقی زاده در لندن در پاییز سال ی ستار 
نامه  . اینبه خوبی این ارادت را نشان می دهد اواستبداد صغیر و کمک گرفتن از  ج قدرتاو زمانشت و در ردر 

ان نش نامه ای در دست است کههمچنین  به تفصیل آورده است. «اوراق تازه یاب مشروطه »ها را ایرج افشار در
میرزا حسین خان کسمایی روزنامه نگار عضو کمیته ی ستار در گیالن و ایدئولوگ این کمیته نیز ارادتی  می دهد

 ر اینمحمد علی شاهی د دبه تقی زاده داشت. او در نامه ای که پس از به دست گرفتن رشت و سقوط استبدا وافر
... » گوید: نوشته می از رشتسردار افخم  شهر به تقی زاده و مجاهدین تبریز در تنها یک هفته بعد از کشته شدن

مفتخر است، در ربع ساعت آنتراکت یعنی وقت تنفس، اینک که در جرگۀ سربازان ملی گیالن به سمت قراولی 

در دل شب با فضای آذربایجان و قلوب پر محبت آذربایجانیان و هیکل دلیر و رئوف آقا تقی زاده ارواحنا فداه 
 یعنی یکی دیگر از رهبران کمیته ی ستار را و ستارخان به معزالسلطان تقی زادهنامه ی   .«راز و نیاز دارم ...

قی مخالفت و موافقت ت بنابرایننیز پیش تر دیدیم که از او می خواست که هر چه زودتر به قزوین حمله کند. 
 هران بسیار مهم بودداشت برای مجاهدین گیالنی در حمله به تبر مشروطه خواهان گیالنی زاده با نفوذی که 



از این  .و آنان مایل بودند که او را قانع کنند که حمله به دژ استبداد به نفع همه است از جمله مجاهدین تبریز
گیالنی در قزوین فرستاد  نبه مجاهدیخورشیدی  2111خرداد  12در  تقی زاده ارسال تلگرامی که عد ازرو ب

و در آن مجاهدین را مخیر کرد که هر کاری می خواهند انجام دهند و مسئولیت آن را بپذیرند، راه حمله به 
 دژ استبداد باز شد.

 
 بختیاری ها پیشگام ولی متفرق و مردد

ز انی اصفهان یعزاد کرد یک منطقه پس از تبریزی ها گام نخست را در آ ها حقیقت آن است که  بختیاری 
اکم حبنابراین می توان گفت که آنان در این زمینه حتا از گیالنیان نیز جلوتر بودند. . 2استبداد صغیر برداشتند

الدوله که همانند سردار افخم در گیالن پس از استبداد صغیر  مستبد محمد علی شاه در اصفهان یعنی اقبال
در شهر اصفهان مرتکب شد که گروهی از مردم شهر  چنان رفتار خشونت آمیزیحاکم اصفهان شده بود، 

در یک بست نشستند و پس از چند روز این شهر جد شاه خورشیدی در مس 2117دی ماه  7ن در اصفها
 که این زمان صمصمام السلطنه بختیاریبا  در شهر فی مدافع مشروطهاهنگی از طریق حاج آقا نوراهلل نجهم

) خورشیدی 2117دی ماه  9در را  ، شهر اصفهانبختیاری برکنار کرده بود محمد علی شاه او را از ریاست ایل
از سیطره ی استبداد صغیر آزاد کردند. بعد از آن که شهر به دست  روز پیش تر از گیالنیان( 04یعنی دقیقن 

اقبال الدوله حاکم مستبد محمد علی شاه به کنسولگری روسیه رفت و در  بختیاری های مسلح سقوط کرد،
  د علی شاه افتاد.مدست مخالفان محبه روز پیش تر از رشت  04بدین ترتیب اصفهان . شد نن جا متحصآ

بعدها رهبری بختیاری ها در حمله به که یعنی همان کسی در این زمان علیقلی خان سردار اسعد بختیاری    
ختیاری ببرادر بزرگ صمصام السلطنه او . ساکن شده بوددر ایران نبود بلکه در اروپا تهران را به عهده گرفت، 

ه ب صمصام السلطنه پس از به دست گرفتن شهر اصفهان. شهر اصفهان را در اختیار خود داشتاکنون که بود 
شتی با کراهی ایران شد. ابتدا پس از مدتی نیز سردار اسعد پیغام داد که به ایران بیاید. در اروپا سردار اسعد 

در آن جا به ایران آمد و از طریق خرمشهر امروزی پا به خاک ایران گذاشت. او به هندوستان رفت و سپس از 
ر د .بست اتحاددوستی و عقد  مالقات کرد و با او این منطقه یبا شیخ خزئل حاکم بی چون و چراخوزستان 

 دسردار اسعه نظر می رسد که . بعقد کردقرارداد دوستی مننیز در فارس با رهبران ایل قشقایی  همین زمان
 ،دو ایل بزرگ در اطراف ایل بختیاری که رهبرانشان از طرفداران محمد علی شاه بودند ت از طرفمی خواس

یعنی روز بعد  خورشیدی 2111اردیبهشت  21در سپس سردار اسعد بختیاری . در پشت جبهه مطمئن باشد
ن از تصرف قزوی یک روزد. در واقع این زمان اناصفهان رسخود را به  از تصرف قزوین به دست مجاهدین گیالنی

 از اشغال تبریز به دست روس ها گذشته بود. به دست مجاهدین گیالنی و یک هفته
 رای دست زدن بهرفتن این شهر با دو مشکل اساسی ببه دست گو بختیاری ها از همان آغاز قیام در اصفهان  

ن برای تصمیم گیری در حمله به دژ آنادلیل تاخیریک اقدام ملی همانند مجاهدین گیالنی روبرو بودند. 
ضدیت با محمد علی شاه دچار  ین بود که آن ها در حمایت واولین مشکل ا بود.مشکل اد نیز همین دو داستب

لت دست محمد شاه و گروه دیگر از موافقان و آ ستگی عمیقی بودند. گروهی از آن ها مخالف محمد علید دو
از تر اما مهم بود که این اختالفات در یک ساختار ایلی می توانست مشکلی مهم باشد.پیدا  علی شاه بودند.

ه کمیت جوانِ همانند مجاهدین که خوانین بختیاری اختالف درونی، مشکل مهمتری وجود داشت و آن این بود 
انزلی طی دست کم یک دهه پرورش  –در تبریز و رشت  ی ستار با فرهنگ انقالبی و روح آزادیخواهی که

ثر از انقالب های فرانسه و فرهنگ متاآشنایی چندانی نداشتند. این روح آزادیخواهی مدرن که  ند،یافته بود
                                                           

قرار داشتند که مرکز آن اصفهان بود. این واحد  بختیاری و اصفهان در یک ایالت ناحیه ی  یاد آوری کنیم که این زمان از نظر تقسیمات کشوری،   1

 خورشیدی نیز ادامه یافت. 2334سیاسی تا دهه ی  –ری اوحدت و  یکپارچگی اد



انزلی و تهران یعنی نقاط تماس با دنیای  –تبریز، رشت  ی چونرن اروپایی و قفقازی بود در شهرهایدنیای مد
که در ناحیه ی ده بود و جنبشی برای آزادی و قانون و مشروطه خواهی به ارمغان آورده بودمدرن روحی دمی

ار اسعد تنها سرد در میان بختیاری ها .ایل نشین بختیاری یا وجود نداشت و یا نفوذ بسیار اندکی یافته بود
 رن،مد فرهنگ ،یای مدرن زندگی در آن دیار مردی آشنا با دن بختیاری بود که به سبب رفت و آمد به اروپا و

قانون و آزادیخواهی رایج در این زمان بود. از این رو بختیاری ها گرفتار کشاکش های زیاد در بین خود بودند 
برخالف مجاهدین گیالنی که از همان روزهای نخست عزم حرکت به تهران برای برانداختن استبداد صغیر و 

هدی مگرفته و راهی تهران شدند.  به حرکتی ملی و فرا محلی تصمیمتنها با آمدن سردار اسعد بود که داشتند، 
مشروطیت ایران در همین رابطه گفته است که به جز فرد سردار اسعد در انقالب ملک زاد نویسنده ی کتاب 

فرد دیگری آشنایی به اصول حکومت ملی و مبانی آزادیخواهی نداشت و روحشان از فلسفۀ » ایل بختیاری:
ان مشارکت اردوی بختیاری» :گفته شدنیز چنان که پیش تر از قول فریدون آدمیت «. ها دور بودنوین فرسنگ

ه ، ورنه بختیاریان، نخست قصد آمدن ب مجاهدان گیالندر فتح پایتخت، عکس العملی بود در برابر پیشروی 
ه دولت مرکزی تحمیل تهران را نداشتند بلکه در پی این بودند که فرمانروایی خود را در منطقۀ اصفهان ب

 «. گردانند
در این  ،خورشیدی 2111اردیبهشت  21بعد از رسیدن به اصفهان در می گوید که در هر حال سردار اسعد 

 2111خرداد  34هجری قمری یعنی  2317 الثانی جمادی اول شهر حدود یک ماه متوقف شده و سپس در
دار تنکابنی هبه طور روزانه با سپست. او می نویسد که در این زمان از اصفهان راهی تهران شده اخورشیدی 

تبریز  ر روز با سپهدار وو مجاهدین رشت وارد قزوین شدند، هدر همان موقع که سپهدار » در تماس بوده است:
 که بر سر حمایت از توانست خوانین مختلف بختیاری را متحد کندسرانجام او  «.مخابره تلگرانی داشتیم

باالخره بختیاریها شروع به حرکت :» ادوارد براون می نویسد محمد علی شاه دچار تفرقه بودند.  روطه ومش
و  [ آنها مجدداً در اصفهان گرد آمده بودندخورشیدی 2111خرداد 11ژوئن]  21کردند. طی چند روز قبل از 

ضمین اجرای برنامه مشروطیت به سوی علناً اظهار داشت قصد دارد، برای ت» در آن روز رهبر آنها، سردار اسعد،
تن از افراد، شروع به پیشروی به  144های برجسته، در معیت  روز بعد چهار تن از خان«. تهران پیشروی کند

توصیف نمود. وی]خبرنگار تایمز[ « نابخشودنی» کردند؛ اقدامی که خبرنگار تایمز آن را  ] تهران[سوی شمال
و مایوس ساختن شدید ]بختیاری ها[  پس از شش ماه بلوف زدن:» چهار روز بعد با لحنی تلخ نوشت

 ت از برقراریلحظه ای که همه چیز حکایدر  ()بختیاریها ها اکنون تصور می رود که آن ون]مشروطه خواه[،یمل
وی نمایند. احتماالً این اقدام تهران پیشر یبه سو حمد علی شاه[ دارد،مجدد و نزدیک رژیم مشروطه]توسط م

[ می باشد، اما نباید این مسئله را نادیده گرفت ه]مشروطه خوا نزد ملیون« حفظ ابرو» رس جهت شی دیرالت
اریها بختی که اقدام بختیاریها موجب حیرت فراوان دربار گردیده است. زیرا تاکنون دربار هیچ درکی از مقاصد

 «. نداشت
خورشیدی،  2111 دزمان یعنی در اواخر خردا نیاک دربار از مقاصد بختیاری ها تا پیداست که فقدان در  

 هیچ نشانهاز طرف بخشی از رهبران ایل بختیاری، محمد علی شاه به جز مخالفت با  نشان از آن داشت که 
. بنابراین هنگامی که آنان شروع به حرکت به سوی دیده نشده بود ندر حمله به تهرا نی آشکاری از تمایل آنا

. به حساب آوردوطه ی تایمز آن را موجب حیرت دربار محمد علی شاهی خبرنگار ضد مشر تهران کردند،
به از قزوین که مجاهدین گیالنی دیگر مصمم به حرکت 2111در اواخر خرداد  نییعپیداست که این زمان 

مشروطه ی گیالنی و سپهدار تنکابنی بوده  دیندر اثر مساعی مجاهبودند، و در حال حرکت سوی تهران شده 
ارتباطات روزانه نیز برقرار  سردار اسعد و خودِ و به گفته ی ادوارد براونسردار اسعد مذاکره داشته  بااست که 

  به ویژه سردار اسعد نیز قرار گفت. ی بخیتاری وهایکرده بودند، حمله به تهران در دستور کار نیرو



برسند.  که آنان با هم به تهرانار و مدار سپهدار با سردار اسعد به گونه ای تنظیم شده بود ردر هرحال ق 
» :داشتند. ادوارد براون می نویسد که در پیش آنان زودتر از اصفهان حرکت کردند زیرا راه دورتری  نیبنابرا
 214مایلی] 14که در  تیرماه[ ، گزارش شد، طالیه داران سپاه بختیاری در قم هستند 1ژوئن] 13در 

ه قزوین نیز مجدداً توسط شمار عظیمی از افراد]تازه نفس[ سپهدار کیلومتری[ جنوب تهران واقع است درحالیک
و هدف خود  هدار[ در ارتباط روزانه با یکدیگر بودندپاشغال گردید و این دو نیرو]نیروهای سردار اسعد و س
با توجه به شجاعت مثال زدنی بختیاری ها در توان  «.یعنی حرکت همزمان به سوی پایتخت را اعالم داشتند

ندگان نمایامی، این اتحاد با مجاهدین گیالنی موجب هراس بیشتر استبدادیان و مدافعان آنان شد. از این رو نظ
و عزم جدی او در همدستی با مجاهدین مشروطه  از آگاهی از حضور سردار اسعد در قم پسروس و انگلیس 

د اما بازدارن نین گیالنی و آمدن به تهرادبه قم رفتند تا او را از اتحاد با مجاهی گیالنی برای حمله به تهران 
ه بستگیالنی  نشد که با مجاهدی هاییقرار و لقو اجرای سردار اسعد جواب مساعدی به آن ها نداد و مصمم به

بعد از این تالش بیهوده ی نمایندگان دو کشور، سردار اسعد همزمان با مجاهدین گیالنی از قم به سوی  بود.
 تهران حرکت کرد.

 
 سقوط استبداد یوبه سپیش 

ا سپس حرکت ر و قم رسیدند رکردند تا نیروهای سردار اسعد به بمجاهدین انقالبی مشروطه ی گیالنی ص
 از کارشناساناوسینکو . حرکت نمودند هرانخورشیدی از قزوین به طرف ت 2111تیر ماه  5در . آنان شروع کردند

روسیه با همه ی تماس ها و تهدیدها  نا امیدی نوشت کهتیر ماه خود با  1دریادداشت روز کنسولگری روسیه 
اس آن همه گفتگو و تم » : نتوانسته بود اراده ی مجاهدین مشروطه خواه گیالن را در حمله به تهران تغییر دهد

ثمری نداد و امروز خبر رسید که نیروهای  به گیالن[ مشروطه مجاهدینرداندن ] برای بازگهای آشکار و پنهان
 «. اردو زده در قزوین، راهی تهران هستند گیالنیِ

ر مسیر کرج دزیرا هیچ مقاومت سختی در  .به سرعت برق و باد پیش رفتند مجاهدین مشروطه ی گیالنی    
رهبران دسته های ینگی امام در نزدیکی هشتگرد امروزی دوباره همه روستای در آنان . یدندمقابل خود ند

م کردند. آن ها گفتند که پس از خود را به هنگام تصرف کرج اعالبرنامه ی با هم جمع شدند و مجاهدین 
در حمله به دژ تا اقدامات گروه های مختلف مجاهدین خواهد شد تصرف کرج دوباره جلسه ای دیگر برگزار 

 با هم هماهنگ شود. استبداد 
    تصرف کرج و تهدید و تردیدهای دوباره در حمله به تهران

به  حمله جهت ی کرج  تصرف شد اما برای رفتن به آن طرف رودخانه توسط مجاهدین گیالنی کرج به آسانی
 دربه کرج آمده بود و  خود نیز. لیاخوف روسی این زمان دبا مقاومت سخت قزاقان لیاخوف روبرو شدنتهران 

در کرج برای چند روزی متوقف شدند. در این جا بود که سفارت خانه های روس  نمیان آنان حضور داشت. آنا
و انگلیس به آخرین تالش های خود دست زدند تا مجاهدین مشروطه ی گیالنی را برای برگشتن به گیالن 

ته مشروطه را پذیرفخود اردیبهشت  25، در اعالمیه ی می کردند که محمد علی شاه  لکنند. آنان استدال قانع
سپهدار نیز در این زمینه  روس و انگلیس، دیدهایبا تشدید ته نوعی یاغیگری است. و آمدن آن ها به تهران

در این آخرین او را نیز به مواضع سخت تر کشاند.  گیالنی مجاهدینمصمم دچار دودلی شده بود اما اراده ی 
مایندگان سفارت خانه های روس و سپهدار از طریق نمصالحه جویانه ی درخواست های روزهای استبداد، 

مخالفت کرد. مجاهدین تصمیم گرفتنند او با این درخواست ها  باز هم ده شد ولی ه دااانگلیس به محمد علی ش
جاده ی قدیم کرج نامیده می شود  است و هرانزی کرج به توکه از راه اصلی کرج به تهران که همین جاده امر



به  جنوب به طرف . آنانردندراه دیگر برای حمله انتخاب کدر نتیجه و  صرفنظر کنند رانبرای رفتن به ته
ن یعنی آ که در یکی از روستاهای رفتند، شهریار خوانده می شود روزهآن روز که ام «علی شاه عوض»  سمت

ملکی داشت. آنان به طرف قره تپه رفتند و در آن جا با سردار اسعد و  تنکابنی سپهدار ،قره تپهروستای 
 مالقات ،بودند تجمع نمودهتوقف و نزدیکی یعنی در قاسم آباد  نیروهای او که در روستای دیگری در همان

نزدیکی شهریار خورشیدی در  2111نیمه ی دوم تیرماه حاال نیروهای مجاهدین گیالنی و بختیاری در  کردند.
که خود را به آنجا رسانده بودند با نیز نیروهای دولتی جمع شده و قصد حمله به تهران را داشتند. با هم 

هدین مجا و به جنگ سختی پرداختند . جنگ سه روز طول کشید در نزدکی روستای بادامک مجاهدین گیالنی
سردار اسعد از یک طرف و محمد  وسرانجام با توجه به مذاکراتی که بین سپهدار گیالنی تلفات زیادی دادند. 

 ،مصالحه به بن رسیدو کار در قره تپه انجام شد نجی گری روس و انگلیس از طرف دیگر اعلی شاه به می
رگرم سدر محل م شدند . یک گروه نیروهای دولتی را یبه دو گروه تقسگیالنی و بختیاری نیروهای مجاهدین 

به سوی تهران حرکت سردار اسعد نیروهای دولتی را دور زده  هبری سپهدار ورکردند و دسته ی دیگر به 
صبحگاه از دیوار شمالی تهران یعنی از دروازه ی یوسف آباد که امروزه در . آنان شبانه حرکت کردند و کردند

 11صبح روز  1در ساعت تقاطع خیابان انقالب و خیابان حافظ واقع شده و به آن چهاراه کالج نیز می گویند، 
ند، که غافلگیر شده بوداستبداد صغیر  نیروهای بدین ترتیبوارد شهر تهران شدند و خورشیدی  2111اه تیر م

سرانجام به زودی تسلیم شدند و در نتیجه شهر به دست مجاهدین  انجام دادندپس از مقاومت بیهوده ای که 
 مشروطهبود که ز این روز بور شد به سفارت روسیه پناهنده شود. او محمد علی شاه مج سقوط کردمشروطه 

اوایل اسفند  مجاهدین مشروطه ی گیالنی در توسطبه دست مشروطه خواهان که نقطه ی عزیمت آن دوباره 
موقعیت دروازه ی یوسف آباد که مجاهدین  2در نقشه  احیاء شد.، شده بودشروع  خورشیدی از رشت 2117

 تبداد صغیر را به زیر کشیدند نمایانده شده است.گیالنی و بختیاری از آن دروازه وارد تهران شدند و اس
 



 
 
نمایانده شده است. در این نقشه محدوده خورشیدی  2301روی نقشه تهران در سال . موقعیت دروازه ی یوسف آباد  2نقشه   

نیز نوشته  ی دیوار تهران در دوره ی شاه تهماسب و ناصرالدین شاه نیز مشخص شده است. اسامی برخی خیابان های امروزی
شده است. دروازه یوسف آباد امروزه در جایی در تقاطع خیابان انقالب و حافظ امروزی) چهارراه کالج( واقع شده بود) ماخذ اصلی 

 نقشه: اطلس تهران قدیم به کوشش رضا شیرازیان(

 

 ستارخان و باقرخان در تهران
 2111اردیبهشت  9در بعد از اشغال تبریز به دست ارتش روسیه  ستارخان و باقرخانچنان که گفته شد ،   

رداد در نیمه ی خ، رار مردم تبریزبا اص به گفته ی کسروی تهو الب و سپس بیم از دستگیری توسط روس ها
قوط سپس از  بعدها هم در تبریز اقامت داشتند . تا این که همان سال در شهبندری عثمانی بست نشستند. 

 2111مشروطه در آبان ماه دوم مجلس  استبداد و تبعید محمد علی شاه و جانشینی احمد شاه خردسال،
. این سرکار آمددر ایران ی دوم شد و دولت مشروطه  تشکیل از سقوط استبداد یعنی حدود چهار ماه بعد

و زنده نگهداشتن و قهرمانی هایشان در مقاومت ده ماهه ی تبریز  باقرخان ستارخان وبرای تمجید از  دولت
خورشیدی[  2111در اسفند ماه]» به گفته ی کسروی: .کردبه تهران دعوت مبارزه ی مشروطه خواهی  مپرچ

 خورشیدی 2111اسفند] 11آنجا گردند... باری روز  هران رسیده از سردار و ساالر خواستند روانۀتلگرافهایی از ت
[ در تبریز یکی ازروزهای پرجوشی بود. تبریزیان دو تنی را که در سخت ترین روزهای گرفتاری پشت و پناه 

ن می بتهرا، وست میداشتندود بیشتر دی از ایشان دیده بودند و از جان خدلیرآنهمه مردانگی وخود شناخته و 
یعنی هشت ماه و نیم بعد از فتح خورشیدی  2119ماه فروردین  0در رهسپار تهران شدند و  آنان«. فرستادند



نفر از مجاهدان 244وارد تهران شدند و استقبالی بی نظیر که تا آن زمان سابقه نداشت از آنان به همراه تهران 
 به عمل آمد. یتبریز

 
  تیرماه 22روز تاریخی 

نه و احیاء مشروطه در ایران یعنی روز سقوط استبداد محمد علی شاهی خورشیدی  8211تیرماه  22روز تاریخی  
ین روز احیرت انگیز است که  یران نیز از اهمیت برخوردار است.امعاصر فقط برای تاریخ گیالنیان بلکه برای تاریخ 

برای ایران و ایرانی آبیاری  آزادی و قانون را نهالخون خود نثار با  نه فقط در ایران بلکه حتا در گیالن که پدران ما
عنی قانون ی مشروطهاصلی  مطالبات یکی از آن هم در زمانی که هنوز  است.شده  سپرده یفراموشبه بوته ی نیز  کردند

قطه ی ن بود که ن مشروطه ی گیالنی یبه همت مجاهدوریم که به یاد بیا به تمام و کمال تحقق نیافته است. واهیخ
زادیخواهان از جمله تبریز آو همه ی تالش های  صغیر که مشروطه را برانداخته بوداستبداد دیو سقوط عزیمت 

را که منادی آزادی و قانون  و مشروطه ه شددیبه زیر کشبا پای مردی و اراده ای مصمم  ،قهرمان را سرکوب کرده بود
 . ردخواهی بود دو باره احیاء ک

 

 
خورشیدی در کاخ موزه ی  8211تیرماه  22. نقاشی سقوط استبداد صغیر و پیروزی مجاهدین مشروطه در روز  8تصویر  

بر اسب  سوارسعدآباد . در این نقاشی سپهدار تنکابنی فرمانده ی مجاهدی گیالنی و سردار اسعد فرمانده ی مجاهدین بختیاری 
 در وسط جمعیت دیده می شوند.

 
کیلومتر راه از رشت تا تهران را با همه ی خطراتی  053 گیالنی تحت رهبری کمیته ی ستارخواه ه مجاهدین مشروط

ی طبسیار و بدون کوچک ترین تردید و دودلی برای رهایی ملت با مشقت و دشواری ماه  5داشت در طول حدود که 



حتا نام شهیدان این امروز ما ار کردند. زادی و قانون و احیاء دوباره مشروطه نثآکردند و در این مسیر شهدایی برای 
ره ای تردید به خود راه ذکه پنج ماه در سرما و گرما با نثار خون خود  و مشروطه را نمی دانیم یقافله ساالر آزاد

تیرماه هر  22چرا نباید روز که پرسش مقدر این است . ندادند و برگی زرین در تاریخ معاصر ایران برجای گذاشتند
به نام مشروطه ی گیالنی در گیالن جشن گرفته شود تا نام این قهرمانان قانون و آزادی دست کم در گیالن سال 

 به عنوان پروژه ای ناتمام باقی مانده است.آزادی و قانونی که همین امروز نیز  .؟بماندزنده همواره 


