
 اقدامات سیاسی آقا محمد خان قاجار برای كنا ر زدن رقبای خود
  

شاریه و  ایل قاجار مانند سایر ایالت و عشایر ایران در طلب قدرت و زمامداری می كوشید ولی در صفویان، اف مان  ز
با انجـام اقـداماتی در  .زندیه در عرصة شطرنج سیاست مدتھا سرباز پیاده ای بیش نبـود قا محمـد خـان  كه آ تـا این

شمیم، علی اصغر، ایـران در دورة .( ق بنا نھاد. ھـ 1210قاجاریه را در  داخل و خارج ایل و با تصرف شھرھا سلسلة
  )33ص  ،80، انتشارات زریاب، چ دوم، 79سلطنت قاجار، تھران، 

1931از (سال بطـول انجامیـد  5قاجار برای كسب قدرت و اتحاد ایل  كوشش ھای اولیه آقا محمد خان در داخل ایل
یل. سال طول كشید 11بعد از آن تا تاجگذاری  و) ق. ھـ  1198تا  شھای در ا نج سـال صــرف كوش آقا محمد خان پ

خویش بردن رقبـای  ً بـرادران خـود  قاجار جھت اتحاد سران قبایل اشاقه باشھا و یوخاری باشھا و از بین  كه عمـدتا
  .بودند، كرد

كریم خـان واقـع شـده و در پنـاه  وی كه پس از غلبة قاجار توسط زندیه به طف  مورد ل دستگاه كریم خان آمده بـود 
كرد و بعـدھا ایـن ایشان روزگار می می  یات  گذراند و از نزدیك شاھد حوادث بوده و تجربیـات خوبـی اندوختـه  تجرب

  .برادرانش به سوی مازندران فرار كرد به محض اطالع از فوت كریم خان، آقا محمد خان با. خیلی به او كمك كرد
چنـد ھفتـه نخسـتین . را برطرف كنـد) آشاقه باش(و ) یوخاری باش(شاخة  آقا محمد خان توانست رقابت دیرین دو

به عنـوان. آباد صرف این مسائل شد اقدامات او در استر فة قاجـار  عنصـر  او موفق شد موقعیت خود را در میان طای
تاریخ، از .( برجسته و سرآمد تحكیم بخشد خان قاجـار چھـرة حیلـه گـر  مد  پناھی سمنانی، محمد، احمد، آقا مح

 )123، ص 11، فصل 66 چھار، انتشارات كتاب نمونه، شھریور  تاریخ، شمارة خواندنی ھای
قلی خان، مھدیقلی خان، رضا قلی خان، مصطفی قلی خان،  جعفر: آقا محمد خان شش برادر داشت به نام ھای

 برادران خود را به غیر از جعفر قلی خـان بـا حیلـه و نیرنـگ  آقا محمد خان ھمة .مرتضی قلی خان و علی قلی خان
كه. نابود كرد مغلوب و شتی  عبرت گرفتـه و از سرنو یل درس  صیب جانشــینان  زیرا كه در مدت اقامت در دربار وك ن

داخلی و مدعیان زورمند خانوادگی از دشمنان  وكیل در فارس گردیده بود تجربه ھا آموخته و معقتد بود كه دشمنان
 )شمیم، علی اصغر .( و رقبای سیاسی خطرناك ترند

ند و آقـا  خان، رضا قلی خان و مصطفی قلی خان به جلوگیری از آقا محمد خان در مازندران ایسـتاده مرتضی قلی ا
مد  محمد برادر دیگر خود را به نام جعفر قلی خان به دفع ایشان فرستاد و او قا مح برادران را مغلوب و از بین برد و آ

پسر حسین قلی خان جھانسوز یعنی برادرزادة آقا محمد با مادر خود بـه  در آنجا بابا خان. به مازندران قدم گذاشت
  .مصطفی قلی خان به اطاعت برادر در آمد اردو پیوستند و

ھدایت خان حاكم گیالن بود، برادر مدعیش رضـا قلـی خـان بـر بــارفروش  وقتی كه آقا محمد خان در صدد سركوبی
گی را اسـیر كـرد تاخت و آقا محمد را برادر كوچكـترش و مـادر ایشـان ھم محـض  بـه. كه در آن جا بود با بابا خان و 

و به رضا قلی خان تاختنـد  رسیدن این خبر به گیالن، جعفر قلی خان و مصطفی قلی خان كار ھدایت خان را ناتمام
به مشــھد و  و آقا محمد از بندر رضا قلی خان آزاد شد و از بیم برادران ً جعفر به اصفھان فرار كرد و از آنجـا  مخصوصا

  .كمی بعد فوت كرد
شھر مرتضی به  قلی خان گاھی اطاعت آقا محمد خان می كرد و گاھی طغیان و پس از فرار رضا قلـی  ساری را 

به او، وی را  آقا محمد او را شكست داد و با سـپردن حكومــت گرگـان و. تصرف خود درآورد سترآباد و ھــزار جریـب  ا
ندران بــه جنـگ بـا  ق موقعی كه علیمراد.ھـ 1198اما در . راضی نمود به ماز خان زند پسر خود شیخ ویـس خـان را 

چون قاجار پیروز شدند و سپاھیان . قلی به دشمنی با برادر با زندیه ھمدست گردید قاجاریه فرستاده بود، مرتضی
فت  گریختند، مرتضی قلی ھم به شروان فرار كرد و در آنجا از خوانین باكو و شروان و زندیه قراباغ و طالش یـاری گر

لی  ق به دستیاری. ھـ 1203آقا محمد در . و بر گیالن دست یافت جعفر قلی خان و سرداران دیگر خـود، مرتضـی ق
شت را مغلوب نمود و او به طالش گریخت و مامور گیـالن شـد و او . كمی بعـد برگ لی بــرادر او  ین بـار مصـطفی ق ا

شت مرتضی قلی را منھزم به ایــران برنگ گر  فت و دی بال .( و به باكو فرار كرد و مرتضی قلی از آنجا بـه روسـیه ر اق
  ).756، چ حیدری، ص 9خیام، چ  ، انتشارات)از صدر اسالم تا انقراض قاجاریه(آشتیانی، عباس، تاریخ مفصل ایران 
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برای  بدین ترتیب آقا محمد خان بر ھمة رقبای خویش غلبه كرد و بر كلیة ایاالت شمالی ایران دست یافـت و آمـاده 
5پس آقـا محمـد خـان موسـس سلسـلة قاجاریـه در طـی  .غلبه بر رقبای خارج از ایل قاجار و تصرف شھرھا گردید

ً دو. غلبه كرد سال بر رقبای داخلی خود در ایل قاجار اتحاد سران قبایـل :  كار مھم در این راستا انجام دادوی عمدتا
 بـرادران را  خان ھمـة آقا محمد خان به جز جعفر قلی. قاجار و غلبه بر برادران خویش كه مدعای سلطنت بودند ایل

مدعیان دیگـر در خـارج از ایـل، به بـر  شت و پـس از غل ـ 1210در  با بی رحمـی ك كرد. ھ ھران تاجگـذاری   .ق در ت
ند و . 2. التواریخ تالیف محمد تقی لسان الملك سپھر ناسخ. 1برای اطالعات بیشتر می توانید به  لطفعلـی خـان ز

 .تالیف ابوالفضل وكیلی مراجعه كنید آقا محمد خان قاجار
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