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ــر درصدد گزارش  ــنده ي اث ــت، نويس ــور كه از عنوان كتاب پيداس همان ط
بحران ها و تحوالتى است كه در پيوند با تكاپوهاى عشايرى و ايلياتى معاصر 
ــت. تحوالتى  ــته اس دوره ي رضاخان در منطقه ى آذربايجان به وقوع پيوس
ــرزمين به وضوح مى توان  ــى تاريخ اين س كه ژرفاى تأثيرات آن را با بررس
مشاهده كرد. اين درحالى است كه طهماسبى خود از شاهدان عينى بسيارى 
ــا از بازيگران و نقش آفرينان در رقم خوردن اين حوادث  از رخدادها و چه بس
بود. آذربايجان بستر اين دگرگونى ها، متأثر از آن چه رخ مى داد، گاه به عرش 
ــد و افول مى كرد و همواره  مى رفت و ترقى مى يافت و گاهى تضعيف مى ش

پرخروش بود.

درباره ى نويسنده
ــار و بازبينى اثر مذكور به قلم كاوه بيات صورت گرفته و در همين  پيش گفت
ــمت به معرفى نويسنده پرداخته شده است. عبداهللا خان امير طهماسبى  قس
همان كليد اطالعات پنهان، در قدرت گيرى رضاخان پس از كودتاى اسفند 
ــا آمد. عبداهللا خان فرمانده  ــوده و به تاريخ 1360 در تهران به دني 12991 ب

گارد و محافظ احمدشاه قاجار و مدتى مافوق رضاخان ميرپنج و سپس وزير 
جنگ رضاشاه و دولت فروغى شد و مدتى هم به فرماندارى كل آذربايجان 
مشغول بود. سرآغاز زندگانى سياسى وى در حقيقت از اواخر شهريور 1301 
بود، هنگامى كه طهماسبى پس از پشت سر نهادن فرازوفرودهايى به رياست 

لشكر شمال غرب قشون متحدالشكل نائل شد.
ــاه قاجار و تحويل گرفتن  ــكر طهماسبى در سرنگونى آخرين ش امير سرلش
ــواده ى وى از ايرانيانى بودند  ــت.2 خان ــاركت داش كاخ هاى قاجارى نيز مش
ــس از تصرف آن مناطق  ــمال رود ارس مهاجرت كرده بودند و پ ــه به ش ك
ــزاق بود و عبداهللا  ــيه، به تهران آمدند. پدرش جزو نيروهاى ق ــط روس توس
ــم او بود كه در جريان  ــه ي نظامى قزاق ها رفت. ه ــز در تهران به مدرس ني
حمله ى نيروهاى دولتى به قلعه ي چهريق و محاصره افراد اسماعيل سميتقو 
با نيروهاى تحت امر خود شركت نمود. طهماسبى اواخر شهريور سال 1301 
براى كسب فرماندهى كل قوا به تبريز رهسپار شد و اواخر اسفند همان سال 
ــدن نصرت اله خان يورتچى،  ــليم ش به اردبيل رفت كه ماحصل اقداماتش تس
رشيدالملك خلخالى و (بيوك خان سردار نصرت3) به قواى دولتى بود. عملكرد 
طهماسبى و تأثيرات ناشى از آن باعث افزايش محبوبيت و شهرت وى شد4 
ــعى كرد  ــت. چنان كه رضاخان س و دل نگرانى هاى رضاخان را به دنبال داش
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ــازد (پى نوشت ص  ــمال غرب بركنار س ــكر ش به تدريج وى را از امارت لش
ــت؛  ــايد دل نگرانى هاى رضاخان بيش از اين جاى تأمل داش 10 كتب)ـ  ش
ــبى در ارديبهشت 1305 و با  ــمكو پس از مالقات با امير طهماس چراكه س
ــت در حوالى صوماى به همراه خانواده اش  ــب اجازه از امير بود كه توانس كس
اسكان يابد (پى نوشت ص 11)ـ  تنزل قدرت عبداهللا خان با جانشينى سرتيپ 
ــت لشكر شمال غرب  ــين  خان آيرم به جاى وى در منصب رياس محمدحس
رقم خورد و طهماسبى همراه با رضاخان پس از مدتى به تهران بازگشت و 

به معاونت وزارت جنگ منصوب شد.
ــرانجام در روز 14 فروردين 1307 هنگامى كه وى به قصد سركشى  وى س

راه بروجرد ـ خرم آباد رفته بود با حمله ى عده اى از اكراد بسته شد. 

آثار عبداهللا خان اميرطهماسبى
ــور نظامى آثار  ــه در كنار ام ــل قلم بود؛ چنان ك ــر و اه ــخصى متفك وى ش
ــر درآورد. ازجمله: تاريخ  ــته ى تحري ــه اى به رش ــم اما قابل مالحض كم حج
ــرى كه در  ــران، 1305). اث ــاه كبير5  (ته ــاهى اعليحضرت رضاش شاهنش
ــتيم، مجموعه اى از مطالب و يادداشت هاى پراكنده ى  صدد معرفى اش هس
ــبى در خصوص اوضاع سياسى آذربايجان است كه كاوه بيات تحت  طهماس
ــت هايى از آشوب هاى عشايرى و سياسى روزنامه ى بهرام، به  عنوان يادداش
ــتان 1329 به صورت  صاحب امتيازى عبدالرحمن فرامرزى6 در پاييز و زمس
ــاره شده توسط  ــت هاى اش ــمتى از يادداش پاورقى مجموعه اى باعنوان (قس
ــبى پيرامون تحوالتى است كه در خطه ى آذربايجان قبل ورود  اميرطهماس
وى به آن جا رخ داد، ازجمله: شورش اسمعيل7 آقا شكاك (سمكو) در اروميه، 
ــيخ محمد خيابانى و مطالب و موارد متعدد ديگر. هم چنين نوشته ى  قيام ش
ناتمام او در خصوص اقبال السلطنه8 و علل سوءظن هاى طهماسبى به وى كه 
منجر به بازداشت اقبال السلطنه شد نيز قابل تأمل است. البته رسائل و جزوات 
ــى درباره ى تاريخچه ي ماكو و كتاب چه هايى با عنوان (تاريخ  و كتاب چه هاي

ساوجبالغ مكرى) از ديگر دست نوشته هاى وى به شمار مى آيد. 

درباره ى اثر 
كتاب ياداشت هايى از آشوب هاى عشايرى و سياسى آذربايجان داراى 9 فصل 
است. در فصل يكم نويسنده سعى كرده است نيم نگاهى داشته باشد به اين 
كه چگونه آذربايجان جوالنگاه رقابت هاى مكرر براى كسب قدرت و همواره 
ــت بوده است. دراين فصل  ــترى ملتهب در پى نوسانات قدرت و سياس بس
نويسنده رضاخان سردار سپه را ناجى آذربايجان معرفى مى نمايد و مى نويسد: 
ــردار سپه وزير جنگ و  ــرف اعظم س «در پرتو توجهات بندگان حضرت اش
فرمانده كل قشون، دامت عظمته لشكر شمال غرب، كه يكى از سازمان هاى 
ــارات اهالى به  ــت در مدت قليلى برخالف انتظ ــه ارتش نيرومند اس پنج گان
ــايش  ــر آذربايجان امنيت و آس انجام بزرگ ترين خدمات موفق و در سرتاس
ــتقل نموده» (ص 3 كتاب) (مختصرى از عمليات اسماعيل  ــقر و مس را مس
آقا سميتكو ) عنوان فصل دوم اثر و درواقع طوالنى ترين فصل كتاب است. 
در فصل نخست نويسنده مقدماتى جهت وسعت نظر در خصوص تحوالت 
ــائلى چون  ــد به مس آذربايجان فراهم نموده و اينك در فصل دوم مى كوش
شورش ها و بحران هاى ناشى از تكاپوهاى اقوام و طوايف جهت كسب قدرت 
ــف مى كند كه عده اى  ــاع آذربايجان را جگرخراش توصي ــردازد. وى اوض بپ

ــدن بحران دامن زده  ــعله ورتر ش ــان منطقه و اقليت هاى قومى به ش از بومي
ــر از اطاعت دولت برتافتند.  ــر پرورانيده و س ــتقالل خواهى در س و هواى اس
ــى ها را عاملى جهت سوءاستفاده و دست اندازى هاى همسايگان  وى سركش
ــه و كنار اشخاص متنفذ دم از  ايران قلمداد مى كند و مى گويد: «در هر گوش
ــرى  زده و از هرگونه تعديات فروگذارى نمى كردند كه باالخره باعث  خودس
ــتقالل دولت مى گرديد. چنان چه دولت همسايه اسالمى كه همه  تزلزل اس
ــاهد قضيه  ــتفاده مى كرد، تاريخ ش وقت از ضعف و اختالف داخلى ايران اس
ــتفاده از  ــابقه خود با اس ــد در اين موقع هم، نظر به تعقيب مقاصد س مى باش
موقع، قشون دولت مشارٌ اليها از طرف الهيجان به داخل ايران تخطى و يك 
قسمت از حدود را اشغال نمودند...» (ص 5 كتاب) در اين بين، مذاكراتى بين 
دولت ايران با دول همسايه از جمله تركيه در سال 1322 ق جهت تحقيق بر 
سر مسائل مرزى صورت مى گيرد، كه منجر به تشكيل كميسيونى مى شود. 
ــيون ايران را احتشام السلطنه و هيئت كميسيون تركيه را زكى  هئيت كميس
ــا اداره مى كنند و انعقاد معاهده نيز در سلدوز الهيجان انجام مى پذيرد.  پاش
در ادامه نويسنده وارد بحث تكميلى مسائل مرزى با عنوان (تحوالت مرزى) 
مى شود و اذعان مى دارد كه دگرگونى هاى مرزى ناشى از عصيانگرى اقوام 
ازجمله برخى از كردهاى ساكن منطقه است و مى نويسد: «به واسطه ي اين كه 
ــدود را تهديد و حائز كمال اهميت  ــدت عصيان و تمرد اكراد وضعيات ح ش
ــه آن ها گرديد». از طرف ديگر، تخطى  ــكات و تنبي بود، دولت مجبور به اس
ــدن اوضاع منطقه و ترغيب  تركيه از معاهده ي فى مابين باعث بحرانى تر ش
بيشتر عشاير و قوميت ها، ازجمله اكراد براى كسب استقالل و قدرت بيشتر 
ــد. دامنه تجاوزات تركيه تا كوه آغرى (آرارات)، يعنى منتها اليه سرحد  مى ش
ــرانجام  ــده پا فراتر نهادند كه س ايران و تركيه پيش رفت و از حدود تعيين ش
در سال 1333 ق طى معاهده ى ديگرى حقانيت ايران درخصوص سرحدات 
ــى و اثبات گرديد. مسأله ي بعدى (مداخله روسيه) است  مزكور مجدداً بررس
ــه گذرى كوتاه بر مداخالت بيگانگان ازجمله ارتش و دولت تزارى و ورود  ك
ــائل موجبات تجاوز جماعتى ارتودكس به جان  آن ها به تبريز دارد. اين مس
ــبى در اين باره مى نويسد:  ــاكنين مسلمان رضائيه مى شود. طهماس و مال س
ــنه 1331 در رضائيه هم نفوذ ارتودوكس مذهب، به واسطه ي حمايت  «در س
خليفه ارخاندريث روس و تمركز ارتش تزارى رو به تزايد گذاشته و با عناوين 
مختلف متعرض جان و مال مسلمان ها شده بود.) (ص 8 كتاب) در مقوله ي 
بعدى با عنوان (جنگ جهانى9) طهماسبى موضع گيرى بى طرفانه ى ايران را 
ــكيل  ــى مى كند و وقايع و رخدادهايى چون تش در قبال جنگ جهانى بررس
ــخ 1333 و حمله ي  ــجاع الدوله10 به تاري ــط حاجى ش اردوى مياندوآب، توس
ــدن كنسول روس را از نظر مى گذراند.  ــته ش تركان به اردوگاه مذكور و كش
ــى كه در پس بروز جنگ بين المللى اين ناحيه را تحت تأثير قرار داد.  حوادث
موضوع بعدى با عنوان (تجرى مسيحيان) مربوط به اوج گيرى درگيرى هاى 
مسيحيان و مسلمان هاست كه مسيحيان آغازگر آن بودند. طبق آن چه گفته 
ــد، ورود روس ها از عوامل مهم مؤثر بر آن بود. اما در مقابل خشونتى كه  ش
ــيحيان بر مسلمان ها اعمال مى نمودند، طهماسبى مى نويسد: «در غياب  مس
ــبت به عمليات سابقه ى آن ها با كمال  مسيحيان، مسلمان هاى رضائيه نس
ــار و نهايت مواظبت را به  ــان مهاجرين رفت نزاكت راجع  به متروكات و كس
ــنده در  عمل آورده بودند» (ص 11 كتاب) عناوين مطالب ديگرى كه نويس
اين فصل به آن ها پرداخته (طوايف حلو)، (تبديل حكومت روس)، (حكومت 

آشوب آذربايجان



96

شهاب الدوله)، (تشكيالت نظامى)، (جنايت آسورى ها)، (پرچم سفيد)، (انتقام 
حلوها)، (ترك ها هم مزاحم بودند)، (عزيمت اتراك)، (حكومت سردار فاتح)، 
ــتادگى اسدخان)،  ــتقالل)، (اردوى قزاق)، (وخامت اوضاع)، (ايس (هواى اس
ــلزور)، (مجلس تحقيق) و عنوان مقوله پبايانى (سقوط ساوجبالغ)  (واقعه س
ــنده در ميانه ى بحث از ادامه ى نقد و بررسى شورش  ــت. يك باره نويس اس
اسماعيل آقا (سمكو) صرف نظر مى كند و مى نويسد: «از آن جايى كه مصائب 
ــرح و  ــود، بايد از ش ــرح مختصر تمام نمى ش وارده به اهالى رضائيه با اين ش
ــان كرد كه چندين ماه  ــل آن صرف نظر نموده و همين قدر خاطرنش تطوي
رضائيه و شاهپور و مهاباد و توابع آن ها در چنگال ظالمانه اسماعيل آقا از اين 

نوع ظلم و اجحاف و فجايع در حق آنان فروگذار نمى شد» (ص 33 كتاب)
ــوم، كه پيرامون عملكرد شيخ محمد خيابانى است، نويسنده  براى فصل س
ــن موضوعاتى كه در  ــت. عناوي ــوان (قيام خيابانى) را در نظر گرفته اس عن
ــردار رشيد)،  ــده (كميته دموكرات)، (بركنارى س اين فصل به آن پرداخته ش
ــالم)، (همراهى سردار  ــى)، (زنده باد جمهوريت)، (اتحاد اس (ترورهاى سياس
انتصار)، (هئيت قياميون)، (ماجراى قنسولگرى آلمان)، (تزييد اقتدار)، (ايالت 
ــيخ محمد از طلبگى و  ــت. در آغاز فصل روند ارتقا ش ــلطنه11) اس مخبرالس
تحصيل در علوم دينى تا پيش نمازى در مسجد خيابان و عزيمتش به روسيه 
و امام جماعتى در مسجد پس از بازگشت از روسيه را دربر مى گيرد. خيابانى، 
ــينى و ارتباط با مجلسيان  ــال 1328ق، با هم نش پس از ورود به تهران به س
ــيه و  ــه دربرابر اجانبـ  يعنى دول روس ــه به موضع گيرى مقتدران ــا توج و ب
ــال صادر  انگليس ـ هنگامى كه آنان اولتيماتوم خود را ذى الحجه همان س
ــد.  ــخصيتى محبوب، نافذ و مورد توجه ملى گرايان تبديل ش كردند12، به ش
آن جا كه طهماسبى مى گويد: «از آن تاريخ طرف توجه مليون واقع گرديد و 
به شجاعت و رشادت معروف شد. در نتيجه همين اولتيماتوم مجلس سقوط 
ــنده به آن مى پردازد، كميته  ــرد» (ص 36 كتاب) موضوع بعدى كه نويس ك

ــت. روس هاى ساكن تبريز، پس از تشكيل كميته هايى، سعى  دموكرات اس
كردند روابط به ظاهر دوستانه اى با مليون برقرار نمايند، آن هم به منظور جبران 
ــاى اسبق نظامى و سياسى روس در قبال مليون كه اين اقدام از  مظالم رؤس
ــيخ محمد خيابانى با ايراد سخنرانى مورد حمايت قرار گرفت.13 در  سوى ش
ادامه به موضوع (بركنارى سردار رشيد) مى پردازد. كارگزار وى شريف الدوله 
ــكيل داد  عليه او و هم چنين عليه فرقه دموكرات، فرقه اى به نام نصرت تش
ــردار رشيد شد. باب ديگرى كه  ــرانجام منجر به عزل س و فعاليت هاى او س
طهماسبى به آن توجه نشان مى دهد، با عنوان (ترورهاى سياسى) جريانى بود 
كه طى آن تعدادى از افراد متنفذ و شاخص كشته شدند. سيد نعمت اله خان 
كه از نويسندگان معروف و البته از مخالفان دموكرات ها بود، نخستين قربانى 
ــردار مظفر چاردولى و  ــن جريان بود، افرادى چون حاجى ملك التجار و س اي
برخى ديگر جز قربانيان اين حوادث بودند. ضمن ذكر اسامى كشته شدگان، 
نويسنده به روزنامه تجدد14 هم اشاره دارد كه متعلق به شيخ محمد خيابانى 
ــمار مى رفت. هم چنين مكانى  بود و پايگاهى براى تجمع دموكرات ها به ش
براى ذخاير مهمات فرقه ي دموكرات محسوب مى شد. مقوله ي بعدى فصل 
ــيخ محمد است  ــت كه درواقع همان نطق غراى ش (زنده باد جمهوريت) اس
ــر حامى كميته ي دموكرات، به  كه در عصر روز انتقال ميرزا  عبداله خان، افس
شهربانى15 صورت گرفت. نويسنده در اين خصوص مى گويد: «شيخ به پشت 
بامى كه مشرف به شمس العماره، محل اقامت واالحضرت است، رفته؛ نطق 
ــه واالحضرت نمود و در آخر نطق خود گفت حرفى را كه ما  مفصلى بر علي
گفتن آن را هنوز به ملت زود مى دانستيم، وليعهد مجبور كرد كه بگويم: زنده 
ــيخ محمد بود16. تا  باد جمهوريت». اين همان نقطه ي عطف خطابه هاى ش
ــاز طرح نظريه ي (اتحاد اسالم) هم شد و اين مهم همان  جايى كه زمينه س
ــبى سعى كرده است  ــت. طهماس ــنده اس عنوان مبحث بعدى مد نظر نويس
عملكرد و عقايد شيخ محمد را در برقرارى ارتباط با اجانب، خصوصاً تركان 

شيخ محمد خياباني



154
اره 

شم
 - 

138
9  

فند
اس

97

ــى ها بيان كند. عنوان تيتر بعدى (همراهى سردار انتصار) و مربوط  و انگليس
به فعاليت هاى شيخ محمد براى جلوگيرى از ابقاى سپهساالر براى رياست 
شهربانى تبريز است. در اين ميان سردار انتصار  مأمور تحقيق رسيدگى اين 
مسأله شد و نتايج حاصل از اين مسأله، كه ردپاى خيابانى در آن واضح بود، 
ــوان ناديده گرفت. چراكه  ــى تاريخ وقت آذربايجان نمى ت را طى روند بررس
هر گامى از سوى خيابانى رستاخيزى انكارناپذير به شمار مى آمد. تيتر بعدى 
ــبى از شخصيت و نقش شيخ محمد است. اما  (هيئت قياميون) نقد طهماس
ــانى از تالش غيورانه ى شيخ محمد  ــت كه كارنامه ي درخش واقعيت اين اس
براى اعتالى جايگاه ايران در عرصه ي رقابت هاى سياسى است كه به مذاق 
ــريح و  خيلى ها خوش نيامد. در مطلب بعدى تحت عنوان (تزييد اقتدار) تش
قدرت و اعتبار رو به فزونى خيابانى است كه نويسنده آن را موجب سرباز زدن 
شيخ از اطاعِت اوامر دولت مركزى مى داند. ضديتى كه خيابانى از خود دربرابر 
ــان مى دهد، بار ديگر و اين  بار در برابر دولت مشيرالدوله18  وثوق الدوله17 نش
ــتقالل  اتخاذ مى كند. تاجايى كه خيابانى آذربايجان را چنان رها و درحال اس
ــام خيابانى هم چنان از  ــتان مى نامد. بعد از قي ــس مى كند كه آن را آزادس ح
ــد.19 اما قسمت پايانى  آن به عنوان براى ناميدن آذربايجان بهره گيرى مى ش
ــرانجام غم بار رشادت هاى بزرگ مردى  فصل سوم (ايالت مخبرالسلطنه) س
ــيد و توسط قزاق ها  ــرافرازى ميهن چهره در خاك كش ــت كه در راه س اس
كارنامه ي زندگى اش بسته شد. فصل چهارم سرلشكر امير طهماسبى باعنوان 
ــورش الهوتى20) اشاره ي كوتاهى به الهوتى خان افسر متوارى ژاندارمرى  (ش
است كه برايش حكم اعدام صادر شده بود. اما در رجعت به تبريز و مالقات با 
مخبرالسلطنه، رتبه ى سرگردى سابق خود را به دست آورد. فعاليت ها و البته 
مطالباتى كه مطرح كرد، عامل ديگرى براي ايجاد دگرگونى در تبريز شد. با 
تحريك قواى ژاندارم، وى با قزاق ها درگير شد. نويسنده مدت عمليات وى 
را 63 روز مى داند؛ ولى كاوه بيات آن را در پانوشت اصالح كرده و مدت زمان 
آن را 10 روزـ  دهم تا بيستم بهمن 1300ـ  مى داند (ص 55). طهماسبى در 
ــرح مفصل عمليات الهوتى خان را در تاريخچه ى  ادامه وعده مى دهد كه ش
ــب انتشار خواهد داد. نويسنده نمونه هايى هم از اعالن نامه هاى  امير طمهاس
الهوتى خان را آورد است. الهوتى خان در انتهاى اعالن نامه هايش، خود را 
ــوراى سربازان و ژاندارمرى آزاد معرفى مى كند و در عبارات متعدد،  رئيس ش

سعى در جلب همراهى مردم و تحريك حس وطن خواهى آن ها دارد. 
فصل پنجم (مختصرى از تاريخچه ايالت شاهسون21) شرح عمليات شانزده 
ــاره مى كند با توجه به جابه جايى هاى مكرر  ــاله ايالت است. نويسنده اش س
ــت. پس از  ــكان ثابت براى آن ها نيس آن ها قادر به تعيين معرفى مكان اس
مقدمه اى كوتاه، ابتدا به مبحث (تقسيمات ايلي) مى پردازد و علل غارتگرى 
ــى مى كند. وى اين علل را چهار مورد مى داند: 1ـ  طوايف عصيانگر را بررس
تعيين حكام با اصول رشوتى 2ـ انقالبات 1325 هجرى 3ـ جريانات سياسى 
ــاير در  ــون و در آخر وضعيت عمومى و عقايد امير عش ــن طوايف شاهس بي

تأسيس ملوك الطوايفى شاهسون.
ــم كه تيتر آن با عنوان (پايان كار اقبال السلطنه) مشخص  اما در فصل شش
ــه دار كردن تماميت  ــته و معاندانه براى خدش ــده، جرياناتى به هم پيوس ش
ــالش مغرضانه براى انضمام آذربايجان ايران به آذربايجان  ارضى ايران و ت
ــتى  ــيطره ي برخى از تركان بومى آذربايجان ايران، با هم دس قفقاز تحت س

اقبال السلطنه سردار ماكويى، بررسى مى شود. 

در فصل هفتم باعنوان (كاظم قوشچى) به اين كه چگونه قوشچى عاملى در 
ــورى ها بود، مى پردازد. اين درگيرى ها  ــال 1336 ه ق عليه آش زد و خورد س
ــت قوشچى انجاميد و وى متحمل 6 سال اسارت در قلعه ي قرخلر  به شكس
ــس از رهايى از زندان،  ــلطان على ناميدند. وى پ ــد. بعدها اين قلعه را س ش
فعاليت هاى خود را از سر گرفت. در بحث پايانى فصل، با عنوان (ابالغيله از 
سنگ كاظم) دامنه ي فعاليت و نفوذ قوشچى مشخص شد. سپس نويسنده 
ــى عملياتى مى پردازد كه منجر به كشته شدن قوشچى و بستگان  به بررس

وى گرديد. 
ــمال غرب) چكيده اى از مطالب  ــكر ش ــتم، با عنوان (گزارش لش فصل هش
ــت كه به ترتيب با عنوان تأمين ساوجبالغ، اسكان شاهسون ها،  پيشين اس

نتيجه ي عمليات، اقبال السلطنه و در پايان قوشچى مشخص شده است. 
در فصل پايانى يعنى فصل نهم باع نوان (ضميمه ها) گزارش هاى عبداله خان 
ــبى، نويسنده ي اثر، به فرمانده ي كل قواـ  رضاخانـ  درج شده  امير طهماس
ــت. اين گزارش ها عبارتند از: (راپورت از ماكو)، (راپرت تلگرافى از تبريز)  اس
ــلطنه ماكويى). نويسنده براى روشن تر شدن صحت  و (دستگيرى اقبالرالس
گزارش ها، ابالغيه هاى مرتبط را در حالى خود اميرلشكر شمال غرب بود به 

مطالب فصل مى افزايد.
پايان بخش كتاب، نمايه اماكن واشخاص است. 

پى نوشت
ــتر بنگريد: خواجه نورى، ابراهيم، بازيگران عصر طاليى، تهران: جيبى، ج 2 ،  1 - براى مطالعه ي بيش
1357 ، صص 157ـ106 ؛ باقر عاقلى، شرح حال رجال سياسى و نظامى معاصر ايران، تهران: نشر گفتار و 

نشر علم، 1380، 3 جلدى، ج 1، صص 199ـ196. 
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ــاً در قبال ايالت و  ــت در آذربايجان، خصوص ــبى در ايجاد نظم و امني ــت كه طهماس ــايان ذكر اس 2 ش
ــتر ر.ك به: تاپر، ريچارد، تاريخ سياسى اجتماعى  ــاير آن عملكرد درخشانى داشت. براى مطالعه بيش عش
ــبى  ــران، اختران، 1384. هم چنين بازتاب پاره اى از مجالس عام المنفعه طهماس شاهسـون هاى مغان، ته

ــتان در تبريز و نيز احداث يك ساختمان  ــى، جهت تأمين مخارج تأسيس يك بيمارس از جمله گل فروش
ــتاره ي ايران (به  ــت. بنگريد: روزنامه ي س در اروميه و مواردى ديگر در روزنامه هاى محلى وقت آمده اس

تاريخ 20    1303)
.I.P.D,VOL.6,p. 459 :3 گزارش وابسته نظامى، ش8، 24 فوريه 1923/ 5 اسفند 1301 به نقل از

4 طاهرزاده بهزاد، قيام آذربايجان در انقالب مشروطيت ايران: تهران؛ اقبال، 1363.
5 از اين اثر چاپ هاى ديگرى هم موجود است: تاريخ شاهنشاهى رضا شاه پهلوى يا علل و نتيجه ى نهضت 
عمومى ملى آبان 1304، عبداله طهماسبى؛ تهران، مطبعه مجلس، 1305 و تاريخ شاهنشاهى رضاشاه كبير، 

عبداله اميرطهماسبى، تهران، دانشگاه تهران؛ 2535.
ــگار، وى چند دوره  ــيخ عبدالوحيد روزنامه ن ــى فرامرزان فارس فرزند ش ــرزى متولد 1329 شمس 6 فرام
ــت. نامه هاى اعتراض او  ــردبيرى روزنانه ى كيهان را به عهده داش نماينده ى مجلس بود و مدتى هم س
در ر وزنامه ى كيهان در مورد غائله ى آذربايجان خطاب به سيد جعفر پيشه ورى به نام استاد فرامرزى و 
ــده است. براى آگاهى بيشتر رجوع كنيد به: فرامرزى، عبدالرحمن، استاد  قضيه ى آذربايجان گردآورى ش

فرامزرى و قضيه ى آذربايجان، تهران، دستان، 1379

7 براى آگاهى بيشتر بنگريد: كرس، كوچرا، جنبش ملى كرد، تهران، نگاه 1373.ـ  اوباالس جنبش، ادگار، 
ــماعيل فتاحى قاضى، تهران، نگاه، 1370 ـ كنيان، درك، كرد و كردسـتان،  جنبش كردها، ترجمه ى اس
ــى؛ عطايى 1348ـ اوضاع سياسـى كردسـتان از 1285 ق تا زمـان محمد؛ مجتبى  ــه ي ابراهيم يونس ترجم
ــى، فكر نو، 1378 ـ رجال آذربايجان در عصر مشـروطيت، مهدوى مجتهدى، بى م؛ چاپ خانه نقش  برزوي
جهان، 1327ـ  تحقيقى در مورد كرد و كردستان؛ محمد امين زكى، ترجمه حبيب اله تابانى، تبريز، آيدين، 2 

جلدى، 1377، كسروى تبريزى، احمد، تاريخ مشروطيت ايران، تهران، امير كبير، 1373،
ــى  ــلط خويش را بر امالك و قدرت سياس ــلطنه منافع موروثى و تس ــروطه، اقبال الس 8 با پيروزى مش
ــتيدين همگام و  ــروطه خواهان با ديگر مس ــركوب مش اجتماعى اش را در خطر مى ديد. بدين علت در س
ــلماس اقدام كرد. او توانست در اين زمان به  ــركوب مشروطه خواهان خوى و س ــتبداد صغير به س در اس
حاكميت خويش استحكام بخشد. اما مهم ترين مسأله در خصوص اقبال السلطنه اين است كه سردار سپه 
ــب با فريب  دادن وى و ايجاد روابط  ــتگيرى وى كرد و طمهاس ــب را مأمور دس (رضاخان)، امير طهماس
دوستانه، سرانجام  موفق شد وى را دستگير كند و به فرمان سردار سپه او را كشت و خزاين او را به نفع 
سردار سپه مصادره كرد. براى مطالعه ي بيشتر ر.ك به: پايان نامه ي ارشد، جعفر آقازاده، «بررسى زندگى 
و اقدامات اقبال السلطنه ماكويى» ، تير 87ـ  تاريخ ماكو، حسينقلى بيات: به كوشش حسين احدى، تهران، 
ــيرازه، 1381ـ  تاريخ رجال ايران، مهدى، مقدادى، نشر چاپ خانه ي بانك بازرگانى، 3  ــر و پژوهش ش نش
جلدى، ج 3، 1347ـ  پايان نامه ي ارشد، حسين محمد راده زنگنه، «تاريخ ماكو»، دانشگاه آزاد واحد تهران 
ــوى ماكويى، ميراسداله، تاريخ ماكو، تهران، بيستون، 1381 ـ نصرت ماكويى، محمد  مركز، 1378 ـ موس
ــد «نقش  ــم، تاريخ انقـالب آذربايجان و خوانين ماكو، چاپ خانه ي علميه قم، 1342ـ  پايان نامه ي ارش رحي
ايالت و عشاير ماكو در تاريخ معاصر ايران از انقالب مشروطه 1285 ق تا پايان سلطنت رضاشاه» هميد 

مشگى جنكانلو، 1382 
9  براى مطالعه بيشتر ر.ك به: اهرامى، هومن، عمليات در تهران، صباح، 1384ـ  عمليات در ايران (جنگ 
جهانى اول 1919ـ  1913)، مابرلى فردريك جيمز، تهران، رسا، 1369ـ  ايران در جنگ جهانى اول يا (تاريخ 

رضائيه)، محمد تمدن، تهران، نشر چاپ خانه  ي اسالميه، 1350
10 برا ى مطالعه ي بيشتر ر.ك به: قيام آذربايجان در انقالب مشروطيت ايران، تهران، اقبال، 1363

ــه اى از دوره زندگى من»، مهديقلى  ــاه و گوش ــش پادش ــته ي از تاريخ ش 11 خاطرات و خطرات «نوش
هدايت، تهران، پى ن ، 1329

12 مستشاران آمريكايى و در رأس آن ها مورگان شوستر، پس از ورود به ايران، به ماليه ايران سامان داده و 
با همكارى سوئدى ها به ايجاد قواى امنيه جهت ماليات و حفظ راه ها پرداختند و از آن جا كه تكيه گاه اصلى 

ــتر، دموكرات هاى مخالف روسيه بودند، منجر به برخورد شوستر با سفارت روسيه شد. اين خصومت  شوس
ــى را نمودند و ناصرالملك  ــاران آمريكاي ــتر و مستش روس ها تا بدان جا پيش رفت كه تقاضاى عزل شوس
ــبى در اين كتاب (يادداشت هاى ...) تاريخ  ــد. طهماس اولتيماتوم را پذيرفت و مجلس دوم، 1335، منحل ش
صدور اولتيماتوم را ذى الحجه 1328 ق دانسته در حالى كه باقر عاقلى در كتاب تاريخ ايران پس از اسالم، 
تاريخ آن را هفتم ذى الحجه 1329 ق ذكر مى كند. (ص 738) براى آگاهى بيشتر رك به: اختناق ايران، ويليام 
ــتر، تهران، ماهى، 1368ـ  سال پراندوه 1290 (هزار و دويست و نود شمسى) شرح مأموريت  مورگان شوس

مورگان شوستر آمريكايى در ايران، افسانه  منفرد، تهران، كهن ديار، 1381
ــين نامى  ــيخ محمد خيابانى متولد 1259ش / 880 ا ميالدي خامنه ارونق  فرزند حاجى عبدالحس 13 ش
بود. پس از تحصيل فقه و اصول تا مرحله اجتهاد هم پيش رفت و ضمن آموختن هيئت و نجوم، مدتى 
هم حكمت، طبيعيات و تاريخ و ادبيات را فرا گرفت. وى روحانى مسجد جامع تبريز بود. زندگي اش پس 
ــد. در 30  ــيس انجمن ايالتى در تبريز وارد مرحله ي تازه اى ش ــروطه در 1285 ش با تأس از پيروزى مش
ــوراى ملى شد. براى مطالعه ي بيشتر ر ك: به قيام شيخ محمد  ــالگى به عنوان نماينده راهى مجلس ش س
ــروى، احمد، قيام شـيخ محمد خيابانى،  ــاه، 1329ـ   كس خيابانى در تبريز، على آزادى، تهران، صفى عليش

تهران، نشر مركز.
ــنفكران ترقى خواهى چون خيابانى ايجاد نمودند. براى  14 روزنامه ى تجدد فضاى جديدى بود كه روش
مطالعه ي بيشتر ر.ك به: پيشتازان آزادى و تجدد و اصطالحات در ايران، حسن جودت، بى ام بى ن 1352ـ  
اتابكى، تورج، تجدد آمرانه (جامعه و دولت در عصر رضاشاه)، تهران، ققنوس، 1385 ، داودپور، محمد، (تجدد 

و دين زدايى در فرهنگ و هنر منورالفكرى در ايران از آغاز تا پايان عصر قاجار) بى م، سالكان، 1372
15 در اين جا به نكته ى مهمى بايد اشاره شود. استفاده از واژه ي شهربانى، با توجه به محدوده ى زمانِى 
وقايع مطرح شده، صحيح نيست؛ چراكه تا آن هنگام به جاى واژه ي شهربانى (نظميه) به كار مى رفته است 

و شهربانى واژها ي نسبتاً جديدتر است. 
ــان، بى تا ـ دو مبارز جنبش مشروطه (ستارخان، شيخ  ــيخ محمد خيابانى، تهران، احس 16 نطق هاى ش

محمد خيابانى)، رحيم رئيس نيا، تهران، آگاه، 2535
17 براى مطالعه ي بيشر ر.ك به: باستانى پاريزى، محمد ابراهيم، تهران، ابن سينا، 1341

ــين، جنبش  ــتر در خصوص تغيير نام آذربايجان ر.ك به: ناهيدى آذر، عبدالحس 18 يراى مطالعه ى بيش
آزادى سـتان شـيخ محمد خيابانى و انقالب سـوم مشـروطيت ، تبريز، اختر، 1379ـ  كاوه بيات، آذربايجان در 

ــه مباحث مليون ايران و جرايد باكو در تغيير نام اران به آذربايجان 98ـ  1379  مـوج خيـز تاريخ (نگاهى ب

ش)، تهران، نشر شيرازه، 1379ـ  بيات، آصف، سياست هاى خيابانى (جنبش تهى دستان در ايران)، تهران، 
ــيرازه، 1379 ـ شـرح حال و اقدامات خيابانى، ـــ ، تهران، سحر، 1356 ـ كسروى تبريزى، احمد؛ قيام  ش

شيخ محمد خيابانى، تهران، مركز، 1376 ـ بيات، كاوه، پان تركيسم، شيرازه، 1378

ــخصيت انقالبى اش و خدماتى كه به عنوان يك مهاجر  ــاهى را با توجه به ش 19 برخى الهوتى كرمانش
ايرانى در تاجيكستان انجام داد، بنيان گذار تاجيكستان نوين مى دانند. حتى وى را هم طراز اشخاص چون 
ــير على قرار داده و مى ستايند. وى به تاريخ 14 فوريه  ــان غفورى و اليق ش صدرالدين عينى، ميرزا احس
1922 م از رود ارس و جلفا و سپس باكو گذشت و به تفليس رفت و 1924 م وارد مسكو شد. حضورش در 
مرزهاى شوروى و چين به عنوان يك فرمانده ي نظامى بود و پس از مدتى به ازبكستان رفته و وارد حزب 
كمونيست شد و رياست تئاتر خجند، بنيان گذارى اتحاديه نويسندگان، را به عهده داشت. براى مطالعه ي 

بيشتر ر.ك به: بيات، كاوه، كودتاى الهوتى، (تبريز بهمن 1300) ، تهران، شيراز، 1376 .
20 براى مطالعه ي بيشتر ر.ك به: تاپر، ريچارد، تاريخ سياسى اجتماعى شاهسون هاى مغان، تهران، اختران، 

1384
21 برخى ديگر از منابعى كه جهت مطالعه ي بيشتر مفيد به نظر مى رسند: خواجه نورى، ابراهيم، بازيگران 
عصر طاليى، تهران، جيبى، ج 2، 1357 ـ عاقلى باقر، شرح حال سياسى و نظامى معاصر ايران، تهران، نشر 

ــر علم، ج 1، 1380 ـ طيرانى، بهروز، اسـناد احزاب سياسـى ايران، تهران، سازمان اسناد ملى  گفتار و نش
ــين، تاريخ بيسـت سـاله ي ايران، تهران، بنگاه ترجمه  ايران، ج 2، 1376ـ  دانش نامه ي ايرانيكا، مكى، حس

و نشر كتاب 1359 


