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 امیرمؤید باوند و اتحاد ملی طبرستان
  مصطفی نوری

  
   ۶۵گفتگو شماره 

ھا در صفحات مازندران  اندازی روس قمری دور جدیدی از دست ١٣٣٢در آستانۀ جنگ جھانی اول و بھار سال 

ھایی که از دیرباز در جریان بود ولی در پی واقعۀ اولتیماتوم روسیه در مخالفت   اندازی  آغاز شد؛ مجموعه دست

دست قوای روسیه شتاب و ابعادی  ھای وسیعی از شمال ایران به با مورگان شوستر و اشغال عملی بخش

ھای ادارۀ مالیۀ مازندران با مضمون مداخلۀ اتباع روس در بعضی از امالک  بررسی گزارش. بیش از پیش یافت

ھا، برخی از  دھد که در کنار تالش روزافزون روس ھا نشان می مازندران به بھانۀ خریداری یا اجارۀ آن

. دادند رای فروش یا اجارۀ امالک خود به اتباع روس اشتیاق نشان میمنصبان و خوانین آن نواحی نیز ب صاحب

ساله از  ٩٩اندازی به امالک خالصۀ استرآباد که با دستاویز اجارۀ  در این میان ژنرال پاتاپف عالوه بر دست

 . قمری بلوک شیرگاه را نیز اشغال کرد ١٣٣٢سپھدار تنکابنی صورت گرفت، در شعبان 

این حوزه قبل از انقالب . رفت از اھمیتی استراتژیک برخوردار بود مازندران به شمار میشیرگاه که دروازۀ 

مشروطه تیول فوج سوادکوه بود و دولت پس از الغاء تیول در دوران مشروطه، امالک خالصۀ آنجا را به 

عالوه بر آن شیرگاه . داد خان سرتیپ فرزند امیرمؤید باوند اجاره می هللا منصبان آن سامان از جمله سیف صاحب

ً در آنجا خرده مالک بودند ھا به حساب می قشالق سوادکوھی   . آمد و آنان عمدتا

ھا به شیرگاه، روز  در نخستین گزارش ورود روس) شھر فعلی شاھی بعدی و قائم(آباد  به نوشتۀ حاکم علی

و به ... ا ضبط بلوک شیرگاه است شغل آنھ... «: رجب، ژنرال پاتاپف با ده نفر از ھمراھان وارد آنجا شدند ٢٩

  » .عدد ھر دھی بیدق ھمراه غالم اگنط بود که در تمام دھات نصب نمایند

این ماجرا در حالی رخ داد که دو ماه قبل از آن، مسیو ھینسِن رئیس گمرکات و مفتش کل مالیة مازندران با 

خان سرتیپ اجاره  هللا ه بود، آنجا را به سیفداری کل، بلوک شیرگاه را خالصه قلمداد کرد عنایت به اینکه خزانه

بلوک شیرگاه را به » مجعوله«الدوله به استناد یک فرمان  خان بنان اما اندک زمانی بعد میرزا کریم. داده بود

امالک اربابی اھالی سوادکوه را ... «ژنرال روس عالوه بر تمامی دھات خالصة دولت . ژنرال پاتاپف واگذارکرد

اگرچه برای حل و فصل این مناقشه مکاتباتی بین وزارت خارجه، » .ق دولت بھیه را نصب نموداشغال و بیر

  . بخشی از آن حاصل نشد داری و وزارت مالیه ودیگر مقامات رد و بدل شد، اما نتایج رضایت خزانه

  مداخالت روسیه

طرفی از سوی دولت ایران  بیرغم اعالن  ھمزمان با این اتفاقات، آتش جنگ جھانی اول برافروخته شد و علی

ّی شدن رویارویی عثمانی ١٣٣٢ذیحجۀ / ١٩١۴در اول نوامبر  ھا با متفقین و در پی آن حملۀ  قمری، جد

در ادامۀ این . ھا در جبھۀ قفقاز، دامنۀ جنگ به خاک ایران کشیده شد سپاھیان عثمانی به مواضع روس
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به نمایندگی از ساری بر کرسی نمایندگی مجلس  خان امیرمؤید سوادکوھی تحوالت در حالی که اسماعیل

ّالِ مایشاء مشغول ... «. گذاشت شورای ملی تکیه زده بود، اوضاع مازندران رو به وخامت  اگنت روس به طور فع

خان  عباس. ھا نسبت به نزدیکان امیرمؤید فزونی یافت بود و شدت عمل روس» ...اجرای مقاصد خود 

این اقدام احتماالً . مؤید در اوایل شعبان به فرمان اگنط بارفروش بازداشت شدالممالک پسر بزرگ امیر سھم

ھا  روس. ھایِ رسیده مبنی بر تدارک حملۀ ھواداران امیرمؤید به شیرگاه واکنشی بود نسبت به برخی گزارش

ی بار خان سوادکوھی برآمده مبلغی پول و س سفارت عثمانی به مقام تحریک اسماعیل... «مدعی بودند که 

خان مشارالیه و بستگان او برضد روسیه اقدام  اسلحه به سوادکوه فرستاده است که به وسیلۀ اسماعیل

  » .نمایند

ھا برای جلوگیری  در این میان در اوج رویارویی و تحرکات ھواداران آلمان و عثمانی در تھران و دیگر والیات، روس

به ھمین منظور قوای روس در . ھدید و یا اشغال تھران گرفتندگونه تحرکات، تصمیم به ت از خطرات احتمالی این

در پی آن، ماجرای . قمری از انزلی به سوی تھران رھسپار شده و تا کرج پیشروی کردند ١٣٣٣اواخر ذیحجه 

ھا، امیرمؤید سوادکوھی که  رغم تھدید روس به. پیش آمد و مجلس شورای ملی تعطیل شد» مھاجرت«

. را در مجلس بر عھده داشت، به ھمراھی شیخ ابراھیم زنجانی به مازندران بازگشتریاست کمیسیون نظام 

  . استقرار دوبارۀ امیرمؤید در سوادکوه برگی دیگر از تحوالت آن صفحات را رقم زد

به محض ورود امیرمؤید، مسیو کوالک، اگنط کنسولگری روسیه در مازندران به عبدالحسین نوری کارگزار وزارت 

ھمین دو روزه چھار ھزار و پانصد نفر قزاق به امر دولت روس ... «: ه در مازندران خاطرنشان ساختامورخارج

ً به  وارد مازندران خواھد شد که عدۀ مختصری را در بارفروش و ساری و مشھدسر بگذارند، بقیه را مسلما

ھا در روزھای  عد روسچندی ب» .سمت شیرگاه و سوادکوه خواھند فرستاد که امیرمؤید را دستگیر نمایند

شصت نفر سالدات به بلوک شیرگاه فرستادند تا از ناچالینک گرمانویچ مباشر ژنرال  ١٣٣۴نخست ماه صفر 

در چنین موقع ... «کارگزار مازندران از وزارت خارجه درخواست کرد ترتیبی اتخاذ شود تا . پاتاپف محافظت نمایند

  » .ھا ندھند ویی آویخته شده است، بھانه به دست روسباریکی که سیاست و استقالل مازندران به م

فرمانفرما . وزرایی رسید الممالک به ریاست میرزا فرمانفرما به جای مستوفی درخالل این رویدادھا عبدالحسین

از قرار معلوم توقف شما در ... «: در مقام جلوگیری از درگیری در آن حوزه به امیرمؤید خاطرنشان ساخت

و در عین حال به » جلب بعضی حوادث غیرمترقبه و آمدن نظامیان روس به آن نقطه خواھد شد سوادکوه باعث

اعتضادالسلطنه حکمران مازندران دستور داد به ھر ترتیبی حتی با استفاده از قشون محلی، امیرمؤید را به 

ابت تمکین اولیای دولت امیرمؤید در پاسخ به مکاتباتی از این دست ضمن اظھار تأسف از ب. تھران روانه سازد

مملکت ایران منحصر به تھران نیست بلکه مازندران و خراسان و ... «: به منویات سفارت روس تأکید کرد

سعادت یک ملت و بقای استقالل یک مملکت به این ... آذربایجان و سایر والیات جزو تغییرناپذیر ایران است 
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ً برخالف اعالن... شکل غیرممکن است  طرفی دولت حرکتی نخواھم کرد ولی در صورتی که آنھا  بی بنده ابدا

ِ قدرت و توانایی خود از تجاوزات آنھا جلوگیری کنم   » .تعرض و تجاوزی به حدود بنده نمایند ناگزیرم به قَدر

ھا از ورود نزدیکان امیرمؤید از سوادکوه به  ھا استمرار داشت آن درخالل ایامی که کشمکش امیرمؤید با روس

از قرار ... «: ای صریح به امیرمؤید خاطرنشان ساخت ژنرال پاتاپف در نامه. کردند مازندران جلوگیریدشت 

خاطر شریف مطمئن باشد که من ... مسموع جنابعالی در حق اینجانب و شیرگاه خیال نامناسبی داشته 

خود اوقات خودتان را  شما بی... شیرگاه را از دست نخواھم داد، به میل و خیال جنابعالی برگزار نخواھم کرد 

ِ دوستی و اتحادِ « و به امیرمؤید پیشنھاد داد » کنید ھا می ای آنتریک صرف پاره با دولت روس و » از در

  . مأمورینش درآید

ھا که اینک قوای درخور توجھی در ایران داشتند و  در نتیجۀ چیرگی فزایندۀ روس ١٣٣۴الثانی  در اواخر ربیع

مالً سرکوب کرده بودند، محمدولی خان سپھساالر اعظم که اختالفات مسبوق به حرکت مھاجرت را ع

رفِ تھدید را برای کشاندن امیرمؤید به . ای با امیرمؤید داشت به ریاست وزرا رسید سابقه وی ھنگامی که صِ

ن از امر متمردی«تھران کارساز ندید، اردوی نظامی به ریاست مظفرخان اعلم سردار انتصار برای قلع و قمع 

ھای تنکابن فارغ شد و به مرزھای  حساب این اردو ھنگامی که از تسویه. به صفحات مازندران فرستاد» دولت 

  . نشینی قوای روس از آن حدود مواجه شد و به تھران بازگشت سوادکوه رسید با عقب

  سران ترکمن  پناھندگی

ایی که به نحوی بیش از پیش بر رویارویی موجود ھای تزاری در مازندران، ماجر ھای پایانی حضور روس در ماه

ھا  شدن سران ترکمن به امیرمؤید پس از یک رشته زد و خورد با روس زد، پناھنده ھا و امیرمؤید دامن  میان روس

  . بود ١٩١۶دسامبر / ١٣٣۵ھا در محرم  و شکست ترکمن

جھانی، مقامات روسیه جھت تأمین  ھا با قوای روس ھنگامی آغاز شد که در اواسط جنگ اول درگیری ترکمن

تا پیش از آن تاریخ چنین رسمی معمول . ھای آسیای مرکزی نیز دست به کار شدند نیرو برای بسیج مسلمان

ھای مستعمرۀ امپراتوری برای کار در پشت جبھه  م فرمان بسیج مردان سرزمین١٩١۶ژوئیۀ  ٢۵در . نبود

کوروپاتکین والی ترکستان نیز در . ھا را فراھم آورد مله ترکمنموجبات نگرانی شدید مسلمانان آن حوزه از ج

در واکنش بدین اقدام، شورش گسترده و خونینی در آن . سطح آسیای مرکزی به اجرای این فرمان کمربست

رئیس نظمیۀ سرخس اسکلوگورسکی . نشین ایران نیز شد ھای ترکمن حدود رخ داد که تبعات آن دامنگیر حوزه

رد ولی کارگر نخواھیم داد... «اوف که اعالم کرده بود  قلیچ کمک دستور داد تا ُ را » ھمه ما در اینجا خواھیم م

ھای چاروا تبعۀ روس به زیر اترک مھاجرت کردند و  در پی تشدید عملیات نظامیان روس، ترکمن. دستگیر کنند

نبردھای  ١٣٣۴واسط شوال ا/ ١٩١۶از اواسط اوت . در محدودة بین استراباد و گنبدقابوس سکنی گزیدند

اواخر / در ماه نوامبر. ھا روز به روز رو به فزونی نھاد ھا ساکن در ایران با روس گاه بین ترکمن پراکنده و گاه و بی
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ھای مسلح شورشی ھم شامل  ھا نیز به جنبش پیوستند و در واقع در این مرحله گروه حجه جعفربای ذی

ژنرال مادریتوف  ١٣٣۵محرم / ١٩١۶در ماه دسامبر . ای تبعۀ روسیهھ شد و ھم ترکمن ھای ایران می ترکمن

کوروپاتکین نخستین ھدف این . والی ایالت سیردریا با شمار زیادی قوای نظامی مأمور سرکوبی آنان شد

سپاه روس با شدت تمام شورش را سرکوب کرده و به تاراج اموال . تھاجم را نابودی سران ترکمن اعالم کرد

  . صحرای ایران پرداختند رکمنآنھا در ت

رفت در  اگرچه وزارت خارجۀ ایران پس از این رویدادھا که در واقع تعرض به تمامیت ارضی ایران نیز به شمار می

ھا بازگردانده شود اما عمالً  شدۀ ترکمن ای اعتراضی از سفارت روس خواست تا اموال و احشام غارت نامه

رت نگرفت؛ چرا که دستگاه حاکمه در آن وانفسای جنگ به شدت ضعیف اقدامی مؤثر در حمایت از آنان صو

پس از این لشکرکشی و درھم شکسته شدن مقاومت،گروھی از سران طوایف ترکمن در . شده بود

  . قمری از راه ھزارجریب به سوادکوه پناه بردند ١٣٣۵االول  جمادی

در . ایل آتابای بود، آنان را در پناه خود گرفتامیرمؤید که مادرش ھاجرخانم دختر حاج محمدقلی ترکمان از 

نخستین واکنش به این رویداد معتمدالدوله که چند ماه قبل حکمران مازندران شده بود، به امیرمؤید 

خاطرنشان ساخت که اگنط دولت روس در بارفروش خواسته است که سران ترکمن به بارفروش فرستاده 

ھا از امیرمؤید خواست تا  ورخارجه در مازندران نیز تحت فشار شدید روسوحیدالسلطنه کارگزار وزارت ام. شوند

  . ھرچه زودتر مطالبات اگنط را برآورده سازد

البته ... «: ای خاطرنشان ساخت تا حدی که طی نامه. چند روز بعد اصرار معتمدالدوله شدت بیشتری یافت

. تسلیم قونسولگری دولت محترم بھیۀ روس بشوندھای مزبور را روانه فرمائید که  الزم است به فوریت ترکمن

» .در عالم ایران دوستی البته راضی نخواھید بود که برای چھار نفر یک صفحۀ مازندران دچار زحمت بشوند

نگرانی مقامات دولتی از آن جھت بود که اگنت قنسولگری در بندرجز تھدید کرده بود اگر اشخاص یادشده 

ً اقدام الزمه را به عمل آورده و قوۀ . ..«تحویل دولت روس نگردند  نمایندگان نظامی دولت امپراتوری شخصا

  » .الزمه برای اجرای این مسئله روانۀ مازندران خواھند نمود

ِ امیرمؤید به این تھدیدات، خطاب به معتمدالدوله نکاتی چند به چشم می نظر تاریخی  خورد که از نقطه در پاسخ

امیرمؤید اگرچه از اظھارات مأموران روس تعجب چندانی نکرده بود، اما . است ای برخوردار از اھمیت ویژه

ّر و تأسف خود را در برابر موضع فرمائید  متأسفم که مرقوم می«: گیری حکمران مازندران پنھان کند نتوانست تحی

و ] بوده[یۀ ایران بنابر تقاضای مأمورین دولت بھیه روس این چند نفر رؤسای تراکمه که رعیت و تبعیت دولت عل

با این که ساکن سرحد و ھمه چیزشان در تعرض و تھدید دولت امپراتوری است و امروز در مقابل تجاوزات 

ّت خود قیام و اقدام نموده قشون دولت روس و عدم احترام به بی اند و  طرفی دولت علیۀ ایران به وظیفۀ ایرانی

ّت به منزل بنده آمدند ...  را کت بسته تسلیم و تحویل مأمورین دولت روس نمایم که ... اینک به نام ایرانی

ھا  برای این که اگر در حدود عدل و انصاف دو کلمه حرف حساب اظھار کنیم شاید به روس! اعدامشان کرده



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

ھا با دست  ھای ایرانی را به روس وی تسلیم ترکمن» !برخورده قشون بفرستند و خانۀ ما را خراب کنند

ھا در نواحی شمالی  رفت، تصدیق حکومت روس ایران به شمار می» مظھر دولت«که  حکمران مازندران

ماند، و عقیده داشت  باقی نمی» ...دیگر استقالل مملکت و بقای ملیتی برای ایران و ایرانی ... «دانست که 

جا را با صاحب آن قشون به صحرای ترکمان فرستاده، آن رعایا و ساکنین بی... «ھا که  که در برابر روس

با تمام قوا فرد فرد ایرانی علت توقف و ورود قشون اجنبی را ... «بایست  ، می»ترین شکلی قصابی کردند فجیع

در خاک مملکت خویش سؤال و پرتست کرده و وسیلۀ خروج و عدم مداخالت آنھا ولو با فنای صدھا ھزار از 

ھا در آن حوزه  ه به تحوالت جاری در روسیه و بروز ناآرامیدر ادامه، امیرمؤید با اشار. فراھم آورند» ...افراد ملت 

توانند در یک چنین  باز مأمورین دولت علیه نمی... «نویسد که با وجود اوضاع داخلی نابسامان روسیه  می

ھا در خطر است به قدر یک ارزن شجاعت به خرج داده در حدود حقوق مشروعه  موقعی که ھمه چیز روس

وی که حکمران را آزاد گذاشت تا یادداشت او را برای رفع مسئولیت به کنسول » .دخودشان دفاع نماین

حال بنده به ھر کجا  ای علی... «: گیری روشن و مشخص خود را اعالم کرد  استرآباد بفرستد، در پایان، موضع

برای منتھی شود ھیچ اھمیتی نداده و یک مو نخواھم گذاشت از سر رؤسای تراکمه که پس از مجاھدت 

بقای مملکت به قدر و فھم خودشان نمودند و به منزل بنده وارد شدند کم شود و با جان خود و اوالدم آنھا را با 

  » .الطاف حضرت باری تعالی نگھداری خواھم نمود

پرستی و حفظ استقالل و تمامیت ارضی  امیرمؤید که در شرایطی نظیر ماجرای یادشده ھمواره با رویکرد وطن

تا انقالب روسیه از آنان پذیرایی نمودند و بعد از انقالب روسیه با نھایت ... «رفت  استقبال خطر می ایران به

  » .دلگرمی آنھا را روانۀ اوطان خودشان نمودند

  زوال روسیه

گونه که اشاره شد یک دگرگونی بزرگ  در خالل ایامی که سران ترکمن میھمان سردار سوادکوھی بودند ھمان

ھای کم و بیش مستمر امیرمؤید و  روز انقالب روسیه و ھمچنین یک عامل داخلی یعنی تالشخارجی یعنی ب

  .اطرافیانش ماجرای دخالت ژنرال پاتاپف در بلوک شیرگاه را یکسره کرد

ھای روسیه در نھایت منجر به سقوط نظام تزاری  اعتصابات عمومی و ناآرامی ١٢٩۶فروردین / ١٩١٧در مارس 

نیروھای روسی از کشور و سخن از اتخاذ راه و روشی متفاوت از طرف دولت جدید روسیه خروج تدریجی . شد

تالطم حاصل از این ھیجان نخست موجب سقوط کابینۀ . موجی از امیدواری را در دل ایرانیان به وجود آورد

ج تمامی قوای الدوله شد و در پی آن لغو معاھدات تحمیلی روسیه، پایان دادن به کاپیتوالسیون و خرو وثوق

  . بیگانه نیز در دستور کار قرار گرفت

قمری امیرمؤید به ھمراه جمعی از علما و نظامیان مازندران ضمن اشاره به  ١٣٣۵/خورشیدی ١٢٩۶در بھار 

الوزراء وقت  برخی تجاوزات مأموران سابق دولت روسیه از جمله ماجرای بلوک شیرگاه از عالءالسلطنه رئیس

با سفیر دولت بھیه مذاکره فرمایند که به مأموران خود تعلیمات در رعایت حقوق بین .. .«درخواست کرد تا 
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  » .از تجاوزات مأمورین سابقه و اتباع خارجه جلوگیری نمایند... دولتین داده 

شدن چند درب دکان اتباع روس در بارفروش که احتماالً با اشارۀ امیرمؤید صورت گرفته بود  به آتش کشیده

سو به  قنسول روسیه در استرآباد در اوایل اردیبھشت صد نفر سالدات با دو عراده توپ از راه قره باعث شد

ھایی نیز برای تشکیل یک کمیتۀ دفاع ملی در ساری از طرف   در این میان تالش. سمت بارفروش بفرستد

اقدامات امیرمؤید برضد ای از  ای نرسید اما گوشه امیرمؤید صورت پذیرفت که اگرچه به نتیجة قابل مالحظه

  . ھا را نمایان ساخت روس

برای خاتمه  ١٩١٧اوت /١٢٩۶در حالی که مذاکرات دیپلماتیک بین سفارت روس و وزارت خارجه در اواسط مرداد 

ھای عملی امیرمؤید و ھوادارانش در بیرون راندن  دادن به مداخالت ژنرال پاتاپف در جریان بود نخستین تالش

ھا با توجه رویدادھای انقالب روسیه در تدارک  چندی بعد روس. کوه به زد و خورد انجامیدھا از سواد روس

در ھمان حال افراد امیرمؤید بلوک شیرگاه را تصرف کردند و پرچم . نشینی و بازگشت به وطن خود بودند عقب

ی روس را از شیرگاه کنده ھا امیرمؤید بیرق... «: نوسید هللا خان می که سیف چنان. ھا را به آتش کشیدند روس

  . »و مباشرین ژنرال پاتاپف، ناچالینک گرمانویچ و سایرین را از شیرگاه خارج کرد

  خطر انگلیس

. ھا را بر آن داشت تا تمھیداتی برای پر کردن این شکاف بیندیشند خروج تدریجی قوای روس از ایران، انگلیسی

ھا به صورت پیشروی به سمت ایران،  ء حاصل از خروج روسبرداری آلمان و عثمانی از خال عالوه بر خطر بھره

ھا با این تحرک جدید و تبدیل این جنگ به یک کارزار ضد  قفقاز و آسیای میانه، امکان ھمراھی بلشویک

اوایل دی / ١٩١٧به ھمین جھت در اواخر دسامبر . امپریالیستی برضد منافع بریتانیا در شرق نیز وجود داشت

النھرین تحت  یتانیا در مقام مقابله با این احتماالت، قوایی محدود، اما موتوریزه را از حوزۀ بینمقامات بر ١٢٩۶

  . انزلی راھی باکو کردند - فرماندھی ژنرال دنسترویل از محور کرمانشاه

رمؤید در عالوه بر این اقدامات، تاآنجا که به حوزۀ شمال ایران مربوط بود مالقات نمایندگان دولت بریتانیا با امی

ھای آنان برای برقراری یک نظم جدید و مقابله با خطرھای احتمالی  کوھستان سوادکوه از دیگر تالش

خان سرتیپ ھنگامی که قوای عثمانی در شرف  هللا ھای سیف بنا به یادداشت. آمد گفته به حساب می پیش

ای برای  آمد که با آقای امیرمؤید معاھدهای به سوادکوه  از طرف دولت انگلیس نماینده... «ورود به باکو بودند 

جلوگیری از ورود قشون عثمانی به سواحل بحر خزر بنمایند که در واقع آقای امیرمؤید با قشون دولت انگلیس 

صد و پنجاه  حتی در ضمن معاھده یک. موافقت نموده و مانع از ورود قشون عثمانی به سواحل بحر خزر شوند

ً به  خان ضمن اشاره به حضور  هللا سیف» .سوادکوه آورده بودند که به آقای امیرمؤید بدھندھزار تومان مقدما

امیرمؤید به ... «دھد که  خان در آن ھنگام در سوادکوه که شاھد این ماجرا بود ادامه می قلی سرتیپ مھدی

» .دت جواب کردندھیچ وجه حاضر حتی برای شروع مذاکرات نشدند و نمایندۀ دولت انگلستان را با نھایت برو

بدبختی و طرد و تبعید و حبس زمان ... «خان نخستین نتیجۀ این رویداد بعدھا به صورت  هللا به گفتۀ سیف
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وی حوادث و اتفاقاتی که در دورۀ روی کار آمدن » .ھا بوده است الدوله، با آن ھمه اردوکشی و خسارات  وثوق

داند که امیرمؤید به سینۀ  داد را نیز نتیجۀ دستِ ردی می رضاخان سردارسپه برای امیرمؤید و خاندان او روی

  . ھا زد انگلیسی

  اتحاد ملی طبرستان

چنانکه اشاره شد پس از خروج قوای روس، بریتانیا درصدد برآمد تا جانشین نیروھای تخلیه شده در شمال 

در ١٣٣۶اواسط صفر / ١٢٩۶ر ھای قوای قزاق از اواسط آذ  ایران گردد، به ھمین منظور عالوه بر تأمین ھزینه

در حقیقت . قزوین نیروی نظامی خود را از اواخر ھمین ماه به سمت شمال ایران گسیل داشتند -محور انزلی

ھای متخاصم به تدریج رو به شمال ایران و حتی فراسوی مرزھای  در این مرحله از جنگ، صحنۀ رویارویی قدرت

جنگل مانع از حرکت قوای اعزامی بریتانیا به سمت باکو  نیروھای ١٢٩۶در اواسط دی . شمال منتقل شد

بدین ترتیب نیروھای . شدند که در نھایت در پی زد و خوردھایی چند از ژنرال دنسترویل شکست خوردند

  .بریتانیا تا حدود مرزھای مازندران پیشروی کرده بودند

تحرکاتی مشابه در کار بود؛ ظھیرالملک  گیری نوعی مقاومت محلی در گیالن، در مازندران نیز ھمزمان با شکل

ھمه را به اتحاد با ... «الممالک پس از بازگشت از نبردھای تنکابن  حکمران مازندران مدعی بود که سھم

در این موقع سردارجلیل و ھمراھان و اعوانش درصدد برآمدند که رسولی به گیالن نزد . ھا دعوت نمود جنگلی

ید میرزاعلی، سردارجلیل و ساالرافخم با یکدیگر ھمعقیده شده تصویب نمودند آقاس. خان بفرستند میرزاکوچک

ً » .که میرزا لطفعلی مجداالطباء با این سمت به طرف گیالن و جنگل رفته طلب مساعدت نموده ظاھرا

یز درنامۀ رئیس قشون مازندران به وزارت جنگ ن. ساالرفاتح مأموریت مجداالطباء را به اطالع امیرمؤید رساند

  . خورد منصبان در رقابت با امیرمؤید به چشم می ھای سردارجلیل و مذاکرات او با صاحب اشاراتی به تالش

به شاھزاده  ١٢٩۶اواسط آبان / ١٣٣۶این رویدادھا زمانی اتفاق افتاد که حکمرانی مازندران از اواسط محرم 

در مازندران در حال رخ دادن بود وی عمالً تا با این وجود با توجه به حوادثی که . عضدالسلطان تفویض شده بود

آمد فراتر رود و در آنجا به حل  ماه نتوانست از فیروزکوه که مرز مازندران به حساب می نخستین روزھای دی

تعلیمات در حفظ انتظام طرق و ... «اختالفات بین اھالی، انتصاب ارشدالسلطان به نیابت حکومت فیروزکوه و 

چندی بعد وی رھسپار مازندران شد و در بارفروش . مشغول بود» ...یع حمل و نقل جنس شوارع و وسایل تسر

  . سکنی گزید

قدری برای عدم رضایت عموم از سبک رفتار کارکنان دایرة حکومت ... «در این ھنگام اوضاع سیاسی مازندران 

ی را که نشان از ناآرامی ھای زمزمه» ...شاھزاده عضدالسلطان، قدری ھم به واسطۀ دسایس متنفذین محلی 

  . کرد بود تجربه می
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ً انتشار خبر بازداشت شاھزاده سلیمان میرزا اسکندری که به ایل سنجابی پناه برده بود، در اواخر بھمن  ظاھرا

ای داشت و  به دست نیروھای انگلیس، که در کل کشور بازتاب گسترده ١٣٣۶االول  اوایل جمادی/  ١٢٩۶

در ھمان اوقات . تری واداشت نگلیسی شد، در مازندران نیز ملّیون را به اقدامات گستردهساز تحرکی ضد ا زمینه

اکبر مجتھد ساروی با سردارجلیل صلح کند و  العلماء و شیخ علی امیرمؤید درصدد برآمده بود به وسیلۀ شریف

سیدمیرزاعلی و امیردیوان  العلماء و شریف... «به ھمین مقصود بنا به یادداشت ظھیرالملک . پیمان اتحاد ببندد

نظام پسر سردارجلیل به قریۀ نوکندکا ملکی سردارجلیل  الملک برای انجام این مقصود به اتفاق شکوه و معتصم

پس از توقف دو شبانه روز . رفته و امیرمؤید ھم پسران خود را برداشته برای مالقات به قریۀ مزبوره وارد شدند

ً در ساری به منزل شخصی سر الملک که از  آقا شیرازی و مستعان در این موقع حاج. دارجلیل ورود نمودندعموما

اھالی را به اتحاد ملی در زمینۀ خیاالت امیرمؤید ... تھران حرکت کرده بودند بالفاصله خود را به ساری رسانده 

ز علمای ساری را با با معیت سردارجلیل و سایر سرکردگان مازندران، غالب ا... دعوت نمودند تا آنکه امیرمؤید 

اکبر مجتھد  قیام و اقدام کردند و ھیئتی که مرکب بود از شیخ علی» اتحاد طبرستان«خود ھمراه و به نام 

العلماء، حاج میرزا غالمحسین مجتھد، ثقةاالسالم، حاج شیخ عبدالرحیم، سیدمیرزا علی  ساروی، شریف

الملک، حاج محمدباقر، حاج  ن امیردیوان، معتصمخا نقی الملک، علی مجتھد، شیخ محمدجان، شاھزاده عظیم

اکبر مجتھد تشکیل داده و به  کاظم، افتخارالتجار، سید محمد صراف، شیخ مھدی، فخرالعارفین پسر شیخ علی

عنوان شورای مملکتی به نام انجمن طبرستان به امور اھالی رسیدگی و نیز برای رتق و فتق امور لشکری، 

  » .ت امیرمؤید دایر و مفتوح گردیدکمیسیون نظامی تحت ریاس

سازد که  میرزا در صفحات شمالی خاطرنشان می خان در اشاره به بازتاب بازداشت شاھزاده سلیمان هللا سیف

خان رؤسای آن ادارات را  مرحوم میرزاکوچک. ھا ادارۀ بانک و ادارۀ سیاسی داشتند در رشت انگلیسی... «

امیرمؤید به نام نھضت ... ای نبود  ھا ھیچ شعبه از طرف انگلیسی... رآباد ولی در مازندران و است... دستگیر 

خانه ساری عموم علما و  ھزار تومان قرض نمود، شھرھای مازندران را تعطیل و در تلگراف طبرستان قریب سی

ّت  و تنفر از اقدام رؤساء تحصن اختیار نموده، چند روز مخابره حضوری با مرکز داشتند و از ھیچ گونه اثبات ایرانی

  » .ھا قصور و خودداری ننمودند انگلیس

ھا در صفحات شمالی اگرچه تنھا عامل اتحاد سران  دوراندیشی نسبت به تبعات نفوذ فزایندۀ انگلیسی

ای که از طرف  در الیحه. ترین عوامل یاد کرد توان از آن به عنوان یکی از اساسی مازندران نبود اما بدون شک می

ضعف دولت : طاب به اھالی مازندران در آستانۀ این اتحاد تنظیم شده بود، این نکته تصریح شدامیرمؤید خ

ھای روس و انگلیس که موجب وخامت فزایندۀ اوضاع، تزلزل امنیت و انتظام و در  مرکزی به واسطۀ سیاست

... «ه خود نتیجه ضعف سیاست داخلی و خارجی کشور شد، اعضاء اتحاد ملی طبرستان را بر آن داشت ک

مرکز متبوع خود .. «شوند و » ...دار  امنیت و انتظام داخلی طبرستان را با عوائد مستقیم و غیرمستقیم عھده
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» ...را در چنین کشمکش حیاتی و جزر و مد پرپیچ و تاب امروز از تحمیل مالی و تأمین و انتظام محلی آسوده 

ھیچ ... «: مشی سیاسی خاص است تخاذ ھرگونه خطیکی از نکات جالب این الیحه احتراز از ا. نمایند

کنیم مگر به نام حفظ موقعیت و صیانت خانه و کاشانه و عیال و اوالد خود تا وقتی که  سیاستی را تعقیب نمی

و اطمینان خاطر ] نماید[سیاست مرکز روشن و با اصولی که استقالل و اعتبارات مملکت را اعاده و تأمین 

در ادامۀ این الیحه، پایبندی اتحاد طبرستان به منافع ملی و تمامیت ارضی ایران مورد » .عمومی را جلب کند

البته در آن حال طبرستان یک قطعۀ الینفک مملکت عزیز و وطن محبوب ما ایران، و ... «: تأکید قرار گرفته است

مفاد این الیحه اساس  ».بردار مرکز خواھد بود طبرستانی با تمام معانی و مفھوم ملت مطیع و رعیت فرمان

  . شد» اتحاد ملی طبرستان«انعقاد اتحاد میان امیرمؤید و سرداران مازندران و پایۀ تشکیل 

مھمترین عوامل مؤثری ... «اکبر طبری خطاب به ھیئت وزراء را پذیرفت که  توان اظھارات شیخ علی بنابراین می

دیشه از اھتمام دولت انگلیس در تغییر وضعیت ایران که ملت طبرستان را وادار به نھضت استقالل وطن نمود ان

انجمن ملی طبرستان که رسالت » .و اقدام به اصالحات داخله بوده و بس... دولت ... و عقیم گذاشتن نظریات 

شمرد، از  برمی» ...خدمت به دولت علیه و اجرای قوانین موضوعه و جلوگیری از تعدیات ... «خود را 

الممالک خواست تا مراقبت  ھران از جمله محمدعلی نوری، حاجی ملک آملی و منتخبھای مقیم ت طبرستانی

  » .مبادا مفسدین القاء شبھه به اولیای امور بنمایند... «نمایند 

نویسد پس از تشکیل اتحاد طبرستان دستور اخراج شاھزاده عضدالسلطان حکمران مازندران  ظھیرالملک می

در اواسط ھمین ماه به . وی در اسفندماه عزم بازگشت کرد. ن بود صادر شدکه در آن ھنگام در بارفروش ساک

نظامیان مأمور اجرای فرامین حکومتی که در بارفروش متوقف . فیروزکوه رسید و اندکی بعد عازم تھران شد

  . بودند،نیز در ھمین ھنگام از طرف وزارت جنگ به تھران احضار شدند

را به رئیس  -پسر امیرموید -الممالک به عنوان حاکم مازندران، و سھم اتحاد ملی طبرستان، سردارجلیل را

قشون مازندران برگزید، و تصویب کرد یک عشر از عایدات مالکین پس از وضع مخارج و مالیات دیوانی و دو عشر 

نجام این ا. از عایدات موقوفات را دریافت نمایند که مطابق نظر ھیئت اتحاد ملی به مصرف مخارج الزم برسانند

تصمیم به عھدۀ مقتدرالسلطان رئیس سابق خالصجات و اعتمادالوزاره معاون سابق مالیۀ مازندران گذاشته 

  . شد

الرعایا مأموریت داد تا برای تشکیل شعبۀ آن ھیئت به بارفروش برود و دوازده نفر  ھیئت اتحاد ملی به معین

رستان نیز دستور داد نیروی کافی برای مساعدت با او به ھیئت مجریه ملی طب. عضو به این منظور معین نماید

... «برای حفظ انتظام ساری نیز به ھیئت مجریه دستور داد . و مراقبت از نظم و امنیت بارفروش اعزام نمایند

حقوق یک » .چھارصد نفر پیاده و دویست نفر سواره به ترتیبی که مقتضی و صالح بدانید در شھر حاضر کنید

ً به طور سرشکن بین صاحب منصبان تقسیم می ی نظامی میماھۀ این قوا   . شد  بایست عجالتا

. با گرانی ارزاق و بروز نارضایتی عمومی نیز ھمراه بود ١٣٣۶رجب  -االخر  جمادی/ خورشیدی  ١٢٩٧آغاز سال 
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طبرستان شده کم تا اواخر فروردین غیر از امیرمکرم الریجانی تمامی سرکردگان مازندران وارد اتحاد ملی  دست

در روزھای پایانی فروردین ماه . بودند و حاجی مؤیدالسلطان سوادکوھی به حکمرانی بارفروش منصوب شد

آقا سید میرزاعلی ساروی نمایندۀ ... «در این گردھمایی . بیک بارفروش برگذار شد نشستی درمسجدکاظم

ً از سوءتدبیر کارکنان و مأمورین دولتی شرحی اظھار داشته سپس از  انجمن اتحاد طبرستان به منبر رفته بدوا

مقاصد و آمال ھیئت اتحاد طبرستان در تھیۀ وسایل آسایش اھالی و دعوت اھالی به اتحاد و در خاتمه قدری 

محمد رضا تجدد [زاده العراقین ھا نمودند بعد از ایشان آقای شیخ شکنانۀ انگلیسی اظھار تنفر از اقدامات حق

  » .ھمان زمینه نطق کردند و مجلس خاتمه یافتبه منبر رفته در] بعدی

 ١٩جویی دربارة ارزاق کمیسیونی تشکیل دادند و در  چند روز بعد، اعضاء رؤسای ادارات دولتی برای چاره

ً ارزاق داخله به خارجه حمل نشود تا خوراک اھالی را کامالً ... «فروردین کمیسیون یادشده دستور داد  که ابدا

پس از صدور این حکم فقرا در ھر . یاده از مصارف محلی موجود است قراری برای آن داده شودبازدید کرده اگر ز

ً گرفته در منزل نایب   . کردند می» ...الحکومه توقیف  معبر، بار برنجی دیده ولو به عنوان ایالت فورا

  گسترش نفوذ

ده و طی تلگرافی خواستار دیدار با ده به مشھدسر آم در این بین ساالرفاتح و سیدقوام نمایندۀ جنگل از تیرک

الملک،  ھیئت اتحادیه ملی حرکت امیرمؤید را به صالح ندانسته و سیدمیرزاعلی، معتصم. امیرمؤید شدند

پس ... «: نویسد چنانکه ظھیرالملک می. خان عمواوغلی را به دیدار آنان فرستاد خان سرتیپ و حسین هللا سیف

ھا تا مدت یک ماه مازندران را به حال خود گذارده و در امور آن مداخله  لیاز مالقات قرار بر این شد که جنگ

  » .ننمایند تا اتحادیه طبرستان در ظرف این مدت موفق به اصالح داخلی آن بشود

پس از این مالقات ھیئت اتحاد طبرستان به فکر توسعۀ حوزۀ نفوذ خود برآمده و سعی کردند خوانین استرآباد 

پیشنھاد اتحاد ملی طبرستان . در نتیجه یک رشته تلگراف بین طرفین رد و بدل شد. مراه نمایندرا نیز با خود ھ

مبنی بر اعزم سوار به استرآباد اگرچه از طرف رؤساء و خوانین آن والیت چون نظرخان ساالراشرف، 

ار گرفته بود اما التجار، میرزامھدی مجتھد و حاج محمدرحیم تاجر مشتاقانه مورد پذیرش قر علی وکیل رمضان

این مخالفت مانع از . خان ملک ساعدالسلطنه به دلیل نبود آذوقه در استرآباد با آن به مخالفت برخاست مھدی

ای که به ھمین منظور تشکیل شده بود  آن نشد که مناسبات آنان ادامه یابد؛ علما و خوانین استرآباد در جلسه

ھمراھی با ھیئت اتحاد ملی طبرستان را مورد ارزیابی قرار عالوه بر چگونگی تھیه و توزیع برنج مسئلۀ 

دو نمایندۀ اتحاد ملی طبرستان؛ یعنی سیدعباس  ١٢٩٧طولی نکشید که در اواسط اردیبھشت . اند داده

ھا را  برای استقبال آنھا در بازار جار کشیدند و دکان. خان عمواغلی وارد استراباد شدند العلماء و حسین شریف

  . آنان در منزل میرزامھدی مجتھد سکنی گزیدند. عی به بیرون شھر رفتندبسته و جم
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. تشکیل شد» انجمن ملی جرجان«اردیبھشت پس از تشکیل جلساتی در منزل ساعدالسلطنه  ٢٢و  ٢١در 

اندکی بعد تلگرافی از طرف انجمن تھیه شد تا به ھیئت دولت مخابره نمایند و در آن حکمرانی ساعدالسلطنه 

ً اقداماتی از این دست، نتیجۀ روشنی به بار نیاورد. اولیای امور مطالبه نمایند را از از سوی دیگر در . اما ظاھرا

شاه ساری به نام قشون ملی تحت تعلیم  حالی که دویست نفر سوار سرکردگان مازندران در باغ

رای مصارف اردو از تجار شھر خان قرار داشتند، ھیئت اتحاد ملی تصمیم گرفت ده ھزار تومان وجه ب قلی مھدی

ّه با مھرھای سردارجلیل، سرداررفیع و امیرمؤید به تجار داده شد   . ساری قرض نماید و در مقابل اسناد ذم

الممالک که تحصیالت خود را در آلمان و فرانسه به  در روزھای پایانی اردیبھشت ماه، ذکاءالدوله فرزند مھندس

ذکاءالدوله پس از این انتصاب کفالت امور حکومت را به . ندران منصوب شدانجام رسانده بود به حکمرانی ماز

که احتراز از مداخله مستقیم در » مرام جمعیت طبرستان«اگرچه امیرمؤید نخست با اشاره به . امیرمؤید سپرد

یل کف«ھای بعد از وی به عنوان  دوایر و ادارات دولتی بود کفالت حکومت را نپذیرفت اما در اسناد ماه

اطاعت و انقیاد خود و سایر رؤسای ... «در خالل این ایام امیرمؤید طی تلگرافی . یاد شد» حکمفرمای مازندران

  » .محلی و عموم اھالی را در مقابل اوامر دولت اشعار داشته بود

ّ   اکبر طبری به وزیر داخله در ھمین ایام نوشته است بھتر می ای که شیخ علی از محتوای نامه ت باطنی توان نی

مقصود جمعیت و ملت مازندران این نبود که شاھزاده ...«: گیری اتحاد ملی طبرستان را دریافت شکل

عضدالسلطان منفصل و آقای ذکاءالدوله مأمور شوند، بلکه مراد این نکته است که دولت علیه از این آب و خاک 

غیرمستقیم و فواید گمرکی استفاده  و دسترنج این جمعیت سالی معادل یک کرور تومان مالیات مستقیم و

. دارد و در برابر به ھیچ وجه موجبات آسایش ھمین جمعیت رنجبر و آبادی ھمین مملکت زرخیز را توجه ندارد

  » .ھای مازندران و حال فالکت عمومی بھترین شاھد است چنانچه خرابی پل تجن و راه

درپی این منصب،  در اوایل اردیبھشت و تغییر پی از سوی دیگر در حالی که با عزیمت رئیس قشون مازندران

الممالک و بعضی از سران محلی برای تصاحب ریاست قشون مازندران به طور فزاینده  رقابت سرداررفیع، سھم

السلطان نوری به ذکاءالدوله گوشزد کرد، بھتر است تا زمانی که تصمیم قطعی در مسئلۀ  در جریان بود، نظام

  . امات اتخاذ نشده به آن حدود عزیمت ننمایدمازندران از طرف مق

به واسطۀ جنگ، کمی باران و آفت سن، مسئلۀ تأمین ارزاق به یکی از  ١٢٩۶با فراگیر شدنِ قحطی در سال 

 ١٢٩۶اگرچه با حمل سی ھزار خروار برنج مازندران در پاییز سال . ھای دولت تبدیل شده بود مھمترین دغدغه

 ١٢٩٧س تا حدودی خطر قحطی طھران را رفع کرد اما این تمھیدات خود، در بھار توسط تجارتخانۀ طومانیان

  . باعث گرانی برنج در مازندران شد

اواخر زمستان که ھمزمان است با اعالم موجودیت اتحاد ملی طبرستان، اقدام قھارخان گماشتۀ 

روش و رئیس مالیه باعث آقا تاجر تھرانی مقیم بارف ھای حسن الممالک در جلوگیری از حمل برنج سھم
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خان  ھنگامی که امیرمؤید کفالت حکومت ذکاءالدوله را برعھده داشت نجفقلی. نارضایتی اولیای امور گردید

امیرمؤید در اجابت . الوزراء و نیز وزیر داخله از او خواستند که در حمل برنج به تھران اھتمام نماید بختیاری رئیس

صادر شود تا ... امر اکید در عدم مداخله و جلوگیری مأمورین عرض راه ... «این تقاضا از وزیر داخله خواست 

مکاتباتی از . ».مالدارھا از روی رغبت و بدون اضطراب از معطلی بین راه حاضر برای حمل محموالت خود بشوند

  .نماید این دست ھمراھی امیرمؤید با مقامات دولتی را تا حدودی روشن می

ھای مقیم تھران، به سمت نمایندگی از  لی طبرستان برآن شد که ھفت نفر از مازندرانیدر ھمین ایام اتحاد م

دار تعیین این عده بود در اواسط خرداد در یک  السلطان نوری که خود عھده نظام. طرف انجمن تعیین شوند

ز این دست توضیحاتی ا. ھای اھالی مازندران را تشریح کرد مالقات خصوصی با احمدشاه منویات و خواسته

قائدین اجتماعی مازندران ھمه از مستخدمین امین و صدیق دولت و پادشاه بوده و منظوری جز تمرکز ... «: که

، نتوانست موجبات اعتماد آخرین شاه قاجار را به اتحاد ملی »یک قوۀ انتظامی در مملکت نداشته و ندارد

مادی ناشی از اظھارنظرھای نشریۀ جنگل نسبت به اعت احتماالً جوانبی چند از این بی. طبرستان فراھم آورد

اگر اظھارات ظھیرالملک را بپذیریم که در خالل ھمین دوران مجداالطباء و شیخ محمدحسن . سلطنت بود

ً موفقی در ائتالف بین جنگل و مازندرانی رشتی نمایندۀ جنگل به ساری وارد شدند و تالش ھا  ھای نسبتا

ان مازندران در تدارک کمک نظامی به جنگل برای مقابله با قوای روسیه صورت دادند تا جایی که سردار

در جریان ماجرای اتحاد ملی، . شود برآمدند، سوءظن و نگرانی احمدشاه تا حدودی قابل درک می

  . السلطان نوری تالش فراوانی برای برقراری روابط حسنۀ دولت با سران مازندران داشت نظام

  عقاب دوسر

. شد) مجارستان(لدوله به حکمرانی مازندران موجب مسرت سفارت آلمان و نیز سفارت اتریش و انتخاب ذکاءا

ھای جنگ تعداد زیادی از اسرای آلمانی و اتریشی در آسیای میانه زندانی بودند و اینک با انقالب  در سال

به یک  -انقالبیون روسیه با حمایت یا بدون حمایت  -روسیه امکان بسیج این نیروی آموزش دیده بر ضد متفقین 

وزیرمختار اتریش و ھنگری در اواسط خرداد ضمن حمایت از انتخاب ذکاءالدوله از . خطر جدی بدل شده بود

کنند به آنھا  موقعی که سربازھای قشون اطریش و ھنگری ما از ناحیۀ شما عبور می... «امیرمؤید خواست 

در روزھای پایانی خرداد ادمونت کوپ فیزولس نمایندۀ » .کنیدکمک بکنید و سھولت امتداد حرکت آنھا را فراھم 

رئیس ایالت مازندران و ملت مازندرانی، «ای را با امیرمؤید که اینک  مختار امپراتوری اتریش و ھنگری معاھده

از طرف . شد در شھر بارفروش به امضاء رساند قلمداد می» فرماندۀ کل تمام قوای ملی ایالت مازندران

در این معاھده که آن را . االختیار برای مذاکره معین شد خان زمانی به عنوان نمایندۀ تام د دکتر حسنامیرمؤی

دادن تحوالت ایران دانست،  الشعاع قرار ھای سعی و تالش دول مرکز برای تحت توان یکی از آخرین پرده می

اعالن » ...یش و ھنگری و متحدینش ھای ایالت و ملت مازندران و اطر علیه کلیۀ دشمن... «ھدف اصلی، اتحاد

شد و طرفین متعھد شدند در برابر دشمنان مشترک به یاری ھم بشتابند؛ امیرمؤید عبور و مرور اتباع اتریش و 
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ھنگری و متحدانش را در خاک مازندران تسھیل نماید؛ امپراتوری اطریش و ھنگری نیز موجبات ورود و زندگی 

ای از نظامیان خود که به واسطۀ جنگ در ترکستان  اھم آورد؛ امپراتوری عدهھا را در آن کشور فر مازندرانی

محبوس بودند را با ساز و برگ نظامی از راه بندر مشھدسر به مازندران بفرستد؛ گارد ملی مازندران با اسلحه 

سازی شاھنشاھی اطریش و  دارالصنایع اسلحه«ھای کھنۀ گارد ملی در  امپراتوری مسلح شود و سالح

مرمت شود؛ برای تعلیمات نظامی قوای ملی مازندران، صاحبمنصبان اطریش و ھنگری به مازندران » ھنگری

اعزام شوند؛ دستجات اطریش و ھنگری و قوای ملی مازندران تحت فرماندھی امیرمؤید باشد؛ برای اطمینان 

در . مازندران موقوف باشد قوای اطریش و ھنگری و جلوگیری از شایعات، توقف کلیۀ اتباع خارجه مظنون در

المللی حالیه نمایندۀ صلح دولت شاھنشاھی اطریش و  صلح عمومی جنگ بین... «موقع مذاکرات راجع به 

ھنگری فوائد این ایالت و ھمراھی ایران را در نظر داشته و در موقع لزوم، ایران ھم مقری در آن مجلس برای 

بته این ترتیب نیز مانند بسیاری از ترتیبات مشابھی که در آن ال» .مذاکرات پلیتیکی آتیۀ خود خواھند داشت

چندی بعد که افسر اتریشی در باکو گرفتار مقامات . ھا از سوی دول مرکز عنوان شد به جایی نرسید سال

الملل، این معاھده امکانی برای اجراء  الوقوع جنگ بین بریتانیا شد این موضوع نیز منتفی گشت و با پایان قریب

  .افتنی

پس از پایان جنگ جھانی اول و انتصاب اعتضادالسلطنه به حکمرانی مازندران، در حالی که مقامات محلی 

برای اعادة اقتدار دولت مرکزی در آن حدود دست به یک رشته اقداماتی زده بودند، مناسبات بین امیرمؤید و 

این روند ھنگامی به بحران . اشتسردارجلیل، یعنی دو متحد اصلی نھضت ملی طبرستان رو به وخامت گذ

بین افراد سردارجلیل و رعایای رکابدار کَال درگیری رخ  ١٣٣٧االول  اواخر ربیع/  ١٢٩٧انجامید که در اوایل بھمن 

رضا متحصن  ای از رعایا توسط افراد سردارجلیل، سرکردگان آنان در امامزاده یوسف پس از دستگیری عده. داد

ً در حمایت از رعایای آن سامان و یا به این بھانه،در . شرایط بحرانی قرار گرفتشدند و شھر بارفروش در  ظاھرا

ِ سردارجلیل رفته، چند رأس اسب و اثاثیة خانة مباشر آنجا ... «اواسط بھمن کسان امیرمؤید به نوکندکا مِلکی

الدوله  وثوق. تاراج کردند» ...شلتوک متعلق به سردار جلیل را ... و انبار شلتوک را شکسته،... را غارت کردند 

گونه اقدامات بر حذر دارد  الوزرا مراتب اعتراض خود را به امیرمؤید اعالم کرد و دستور داد افرادش را از این رییس

الدوله نیت  ای به وثوق  در ھمان روزھا سردار جلیل در نامه. و جمعیتی را که گرد خود فراھم آورده متفرق کند

  . قلمداد کرد» استقالل مازندران یا سلطنت « در ماجرای اتحاد ملی طبرستانباطنی امیرمؤید را 

بندی آنھا در  تر شدن اوضاع و ازدیاد روزافزون قوای نظامی سرکردگان ھوادار ھر دو جناح در ساری و صف وخیم

الدوله  آمد، وثوق پیشدر رویارویی با این . عیار حکایت داشت الوقوع و تمام برابر ھم، از وقوع یک زد و خورد قریب

این تدبیر، یعنی اعزام ظھیرالملک مدیر کل وزارت امور خارجه به . تدبیری اندیشید تا کار به مخاصمه نکشد

بود و چندی بعد انتصاب او به » ...رسیدگی به اختالفات و مطالعه در اوضاع فعلی مازندران ... «مازندران برای 

ر اعادة تدریجی اقتدار مرکز بر آن سامان و رشته رویدادھایی چون حکمرانی آن والیت، خود سرآغازی شد ب
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  .تبعید و خلع سالح سرکردگان مازندران؛ موضوعی که بررسی آن از حوصله این یادداشت فراتر می رود

توان حرکتی دیگر دانست  اتحاد ملی طبرستان را که عمالً ھمزمان با پایان جنگ جھانی از ھم فروپاشید می

ھا با توجه به افول قدرت دولت در بسیاری از دیگر نقاط مملکت برای جلوگیری از  ه در آن سالمشابه آنچ

الدوله و پایان جنگ جھانی که فرصتی  با روی کار آمدن وثوق. مداخالت فزاینده قدرتھای خارجی شکل گرفت

اتحاد ملی طبرستان شد جھت اعاده حاکمیت ملی، بروز اختالفات بین سرکردگان آن صفحات مھر پایانی بر 

ھای نخست جنگ جھانی اول مقاومت در برابر مداخالت روسھا در کانون توجه قرار  در یک نگاه کلی در سال. زد

نشینی قوای تزاری از ایران، نوبت به تمھیداتی برای مقابله با  و عقب ١٩١٧داشت اما با وقوع انقالب اکتبر 

  . بود» اتحاد ملی طبرستان«گیری  سید و حاصل آن شکلھای مأموران بریتانیای کبیر ر خواھی زیاده

  ھا یادداشت

داری کل مورخۀ  گزارش رئیس کل مالیۀ مشھدسر به خزانه( ٢۴٠-۴٨١١سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، . 

  )١٩١۴ژون  ١۴

می ق؛ کتابخانۀ مجلس شورای اسال١٣٣٢-ک۴۵-پ۵مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، . 

٩/١٩/١٨٧/٣  

؛ ١٣٣٢میزان  ١٨داری کل به وزارت مالیه مورخ گزارش خزانه( ٢۴٠-۴٨١١سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، . 

  )ق١٣٣٢ذیقعدۀ  ١۶داری کل  خان سرتیپ به خزانه هللا نامۀ سیف

  )قمری ١٣٣٢آباد به وزارت داخله به تاریخ غرۀ شعبان  گزارش حاکم علی(ھمان . 

  )قمری ١٣٣٢قعدۀ  ذی ۶داری کل  خان سرتیپ به خزانه هللا مۀ سیفنا(ھمان . 

  )١٣٣٢حجۀ  ذی ١۵و  ١٣٣٢شعبان  ٢٢داری کل  نامۀ وزیر مالیه به خزانه(ھمان . 

  )١٣٣٣شعبان  ١١تلگراف دبیرافخم به حکومت مازندران ( ١٣٣٢-ک۴۵-پ۵٣-١٢مرکز اسناد وزارت امورخارجه، . 

، ١٣۶٩سازمان اسناد ملی ایران، : ناد وزارت داخله، به کوشش کاوه بیات، تھرانایران و جنگ جھانی اول، اس. 

  ٢٣٢ص 

مقدم،  گزیدۀ اسناد دریای خزر و مناطق شمالی ایران در جنگ جھانی اول، به کوشش محمدناصر نصیری. 

  ٣٣، ص١٣٧۴وزارت امورخارجه، : تھران

خان سرتیپ  هللا ھای سیف ین دفتر و نیز یادداشتای از ا نسخه( ٧٧دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، ص . 

وکیوس باوند به مرحمت خانم بھارک باوند و نیز یادداشتھایی از آریاپارت شروین باوند، مجموعه اسناد گردآوری 

  .)شده توسط ونداد باوند و نادر باوند در نزد نگارنده موجود است

گزارش کارگزار وزارت خارجۀ (ق ١٣٣٣-ک۴۶-پ١۴-۵مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه . 

  )١٣٣۴محرم  ٢٩مازندران 

  ھمانجا. 
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؛ مجموعه اسناد نادر باوند ١٢۴-١٢٨، ص ١٣٧٨نی، : محمد ترکمان، اسناد امیرمؤید سوادکوھی، تھران. 

  )۶٣٣٣٣و  ١۵٠٧١ھای فرمانفرما و امیرمؤید نمرۀ  کتابچۀ تلگراف(

  ) ھای امیرمؤید و فرمانفرما بچۀ تلگرافکتا(مجموعه اسناد نادر باوند . 

  ٣٧دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، ص . 

  )نامۀ ژنرال پاتاپف به امیرمؤید(مجموعه اسناد ونداد باوند . 

؛ مخابرات استرآباد، به کوشش ایرج افشار و محمدرسول ٣۵دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، ص. 

ق ؛ ١٣٣۶-ک۴۶-پ١٠؛ مرکز اسناد وزارت امور خارجه  ۴٩٠، ص١، ج١٣۶٣نشر تاریخ ایران، : دریاگشت، تھران

  ١۶،۴ھای سرتیپ سیف هللا خان سرتیپ، صص  رساله اسناد و یادداشت

دفتر مطالعات سیاسی و : ، تھران٢ارازمحمد سارلی، تاریخ ترکمن، ج: برای اطالع بیشتر بنگرید به. 

  ١٧٣-١٨١، صص ١٣٨٣المللی،  بین

  ٣٨؛ دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، ص۵٢،ش ١٣٣۵الثانی  جمادی ١٢، روزنامۀ ایران. 

  ٣١٠، ص١٣۴۵اثر، : ، ساری٢؛ اسماعیل مھجوری، تاریخ مازندران، ج٣ھای کیوس باوند، ص دفتر یادداشت. 

  ٣٢، ش١٣٣۵االول  ربیع ٢۴روزنامۀ ایران، . 

باوند، نامۀ وحیدالسلطنه به امیرمؤید به تاریخ ؛ مجموعه اسناد نادر ٣٨دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، ص. 

  ١٣٣۵االول  جمادی ١۴

  ٣٩دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، ص. 

  ھمانجا. 

  ٩١و  ٩٢دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، صص . 

  ١۵خان باوند، ص  هللا ھای سرتیپ سیف رسالۀ اسناد و یادداشت. 

  ۴٠٩، ص ١٣٣۶، ]نا بی]: [جا یب[الدوله سپھر، ایران در جنگ بزرگ،  مورخ.

  ۴٣دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، ص . 

  ۵۴٠مقصودلو، مخابرات استرآباد، ص. 

نامۀ  نامۀ امیراکرم الریجانی به امیرمؤید برای مھر و امضاء مرام( ١٢۶دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، ص . 

  )١٢٩۶خرداد /٣۵کمیتۀ ملی، شعبان 

  ٢/۶۴/٣١/٣٩٣-٧بخانۀ ملی ایران، سازمان اسناد و کتا. 

  ۴،١۶خان باوند، صص  هللا ھا سیف رسالۀ اسناد و یادداشت. 

  ١۴-١۵بیات، جنگ جھانی اول و ایران، صص . 

و  ١٣٧صفحه »دھه نخستین«؛ احسان طبری در ١٧-١٨خان باوند، صص  هللا ھا سیف رسالۀ اسناد و یادداشت. 

  .کنند روایت مشابھی را نقل می ۴۶صفحه » ه گرد یک درفشآریان ب«آریاپارت شروین باوند در کتاب
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   ٣۵-٣۶گزیدۀ اسناد دریای خزر، مدخل، صص . 

حکومت مازندران را  ١٩١٩الدوله و ماجرای قرارداد  ظھیرالملک در دورة بعد، یعنی ھمزمان با زمامداری وثوق.

  .برعھده داشت

سنبله  ٩الدوله  یرالملک حکمران مازندران به وثوقنامۀ ظھ(م - ١۴-٨٠٣-١و۴مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر، . 

  .به چاپ رسیده است ٢۶٢-٢۶۴، متن این سند در کتاب اسناد امیرمؤید سوادکوھی صفحات )١٢٨٩

  )١٠٠٨نمرۀ  ١٢٩۶دی  ١٠/ ٣۶جدی  ١٠مورخۀ ( ٢٩٣٠٠٢٩٩۴سازمان اسناد ملی ایران، . 

  ق١٣٣۶-ک۴۶-پ١٠ه، آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارج. 

  ١، ص۵٢، ش١٣٣۶االول  ربیع ٩ایران، . 

  ٢٩٢، ص٢مھجوری، تاریخ مازندران، ج. 

  ٣، ص٢٢١، ش١٣٣۶رجب  ٢۶ایران، . 

ھای بعد که امیرمکرم نیز به اتحاد  آقا شیرازی در ماجرای اتحاد ملی طبرستان موجب شد در ماه دخالت حاج. 

به اعتراض بزنند و از سران اتحاد یعنی؛ امیرمؤید، امیرمکرم، ھای مقیم مرکز دست  پیوسته بود طبرستانی

دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، صص . (الملک، ساالرفاتح در این زمینه توضیح بخواھند سردارجلیل، مصدق

١٠-١٠٩۵  

  پدر احسان طبری. 

  مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر، ھمان. 

نتلجنت سرویس انگلیس، ماک الرن کنسول انگلیس در گیالن و اشاره دارد به بازداشت کاپیتان نوئل عضو ا. 

  )١١٣فخرایی، سردار جنگل، ص. (میجر آکشوت رئیس بانک شاھنشاھی رشت به دست قوای جنگل

  ١٧خان باوند، ص  هللا ھای سرتیپ سیف رسالۀ اسناد و یادداشت. 

  ١٢٠-١١٧دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، صص . 

  ٣٠ھمان، ص . 

  ٢، ص١٣٣۶الثانی  جمادی ٢۶ن، ایرا. 

  مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر، ھمان. 

  ٢٠٠، نمره ١٣٣۶الثانی  جمادی ٢٩؛ ٢٠۶نمره  ١٣٣۶رجب  ۵؛ ١٩٨، نمره ١٣٣۶الثانی  جمادی ٢٧ایران، . 

  ؛ سازمان اسناد ملی ایران ۵٩١، ص ٢مقصودلو، مخابرات استرآباد، ج. 

الثانی  ربیع ٢۴، ١۵؛ مجموعه اسناد نادر باوند، نامۀ شمارۀ ٢٠٢ترکمان، اسناد امیرمؤید سوادکوھی، ص . 

١٣٣۶  

  ٣، ص٢٢١، شمارۀ ١٣٣۶رجب  ٢۶ایران، . 

  ھمانجا. 
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  مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر، ھمان. 

  .مقصودلو در مخابرات استرآباد او را خواھر زادۀ مرادخان سرتیپ باوند معرفی کرده است. 

  ۵٩٧-۵٩۵، صص ٢جمقصودلو، مخابرات استراباد، . 

  ٩٨؛ دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، ص ۵٩٩ھمان، ص . 

ّه به شمارۀ  نمونه. مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر، ھمان.  ن در آرشیو این مؤسسه -۶۴۶٧ای از این اسناد ذم

  .مالحظه شد

  ٢٢۶، نمره ١٣٣۶شعبان  ۵ایران، . 

  ٩۵و  ۶۶دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، صص . 

  ١، ص١٢٩٧جوزا  ٢/ ١٣٣۶شعبان  ٢٢ران، ای. 

  ۴١-۴٢دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، ص . 

جوزا  ٢الوزراء  تلگراف به رئیس( ١٧٠/٣-٩؛ مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر، ٢١۵، ش ١٣٣۶رجب  ٩ایران، . 

١٢٩٧(  

  ۵٩دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، ص . 

-۴٩٩، صص ٢، ج١٣٧١زوار، : مستوفی، شرح زندگانی من، تھرانعبدهللا : برای اطالع بیشتر بنگرید به . 

فداکاری « ١٢٩۶در رساندن برنج مورد نیاز تھران امیرمکرم الریجانی و پسرھایش در زمستان .۴٩۴

  )٣، ص١٨١، نمره ١٣٣۶االول  جمادی ٢٠ایران، .(بروز دادند» التصوری فوق

  ٧١، ۵١دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، صص . 

  ٣، ص١٣٣۶رمضان  ٣ران، ای. 

  ۵٨و  ۵٩دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، صص . 

این نامه در ) ٩٨سنبلۀ  ٩الدوله  نامۀ ظھیرالملک به وثوق( ٢١۴-٨٠٣-١-۴مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر، . 

  ٢۶٢-٢۶۶صص . کتاب اسناد امیرمؤید سوادکوھی به چاپ رسیده است

  ۵٩ دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، ص. 

  ۴٧ھمان، ص. 

  ٢٠۴-٢١١ترکمان، اسناد امیرمؤید سوادکوھی، صص . 

بیگی،  فورتسکیو، ترجمة محمدعلی کاظم. س. ، ل)امیرمؤید سوادکوھی(ھایی از تاریخ مازندران،  گوشه. 

فورتسکیو، رجال تھران و برخی والیات شمال غرب ایران، . س.؛ل ٩،ص ٧١، ش١٣٨٧بارفروش، اردیبھشت 

  ٧۶، ص ١٣٧٩مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، : بیگی، تھران ی کاظمترجمة محمدعل

گزارش رییس مالیه (١/٢۴/٩/٧/٢۴٠؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران٣٣٧، ص١٣٣٧صفر  ٢۴ایران، . 

  )١٢٩٧جدی  ٢٠مازندران به وزیر مالیه، 
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١٨ 
 

  ٢، ص١٣٣٧الثانی  ربیع ٢٨رعد، . 

  ٣١ؤید سوادکوھی، ص دفتر مکاتبات امیرم. 

  ١٨٩،٢٣٠؛ ترکمان،اسناد امیرمؤید سوادکوھی،صص۴۵-۴۶ھمان، صص . 

  ۴۵،۵٩،۶٠دفتر مکاتبات امیرمؤید سوادکوھی، صص . 

  


