
 ستارخان سردار ملی
 

 موسي فقیھ حقاني
  

 قسمت اول 
  

ستار فرزند حاج حسن بزاز قره داغي يكي از قھرمانان نھضت مشروطیت ايران محسوب مي شود كه در ارتباط با فرمان علماي نجف به مبــارزه بــا 
اولین برخورد ستارخان با محمدعلي شــاه و اجـزاي . قمري در قره داغ ذكر كرده اند 1284سال تولد او را . دستگاه محمدعلي شاه قاجار برخاست

قمري برمي گشت كه اطرافیان بدرفتار محمدعلي میرزا در تعقیب دو خانزاده محلي قره داغ به باغ پدر ســتارخان حملــه كردنـد و  1304او به سال 
قل و  یل منت یه پـا تـیر خـورد و سـپس بـه دژ نـارين قلعـه اردب در جريانِ در گیري و دفاع ستارخان از پناھندگان، دالور ظلــم سـتیز آذربايجـاني از ناح

جام داد، از جملــه . محبوس شد بعدھا به صف تفنگداران ويژه ولیعھد، مظفرالدين میرزا درآمد و به ستارخان معروف شد و مأموريت ھــايي را نـیز ان
در سـامرا . قمـري بـه سـامرا رفـت 1312مبارزه با راھزنان تركمن كه به ھمین منظور به مشھد رفت، اما مدتي بعد، از آن كسـوت خــارج شــد و در 

سكريین  جوان غیرتمنـد آذربايجـاني، خــدام بـدرفتار آسـتانه ع مراه چنــد  علیھمــا (چون با بدرفتاري خدام آستانه با زائران ايراني روبه رو شد بـه ھ
قمري بـه  1319البته او يك بار ديگر نیز در . را تنبیه كرد و دستگیر شد كه به شفاعت میرزاي شیرازي آزاد گرديد و به ايران بازگردانده شد) السالم

وي پـس از . ستارخان به واسطه اوضاع زمانه و ظلم و ستم حكومتیان و روحیه ظلم ستیزش زندگاني آرامي نداشت. زيارت عتبات عالیات شتافت
 .بازگشت از نجف اشرف به كار مباشرت امالك و سپس فروش اسب مشغول شد

  
تبريـز يكـي از كــانون ھـاي مھـم . با پا گرفتن نھضت مشروطیت در ايران او نیز كه از دستگاه حاكمه ناراضي بود به صف مشروطه خواھان پیوسـت

ضور سوسـیال دموكـرات ھـاي قفقـازي در  مشروطه خواھي بود كه بنابر روايت كسروي ماھیتي ديني داشت، اما رفته رفته با پر رنگ تر شــدن ح
در بیــن . تبريز نزاع و درگیري به تبريز ھم راه يافت كه پس از حمله به مجلس كه به دستور محمدعلي شاه صورت گرفت ابعاد گسترده تـري يافـت

صفوف مردم تبريز گرايشھاي مختلفي وجود داشت؛ عده اي به عشق دين و اطاعت از فرامین مراجع نجف، بخشي از فرط عالقــه بـه مشـروطه و 
در اين بین ستارخان كه خود را گوش به فرمان مراجــع نجـف و مطیـع اوامـر آنھـا . برخي از فرط بغض نسبت به محمدعلي شاه گرد ھم آمده بودند

شان بـرھم زدن . مي دانست نقش آفريني درخشاني كرد اين در حالي بود كه عناصر سوسیال دموكـرات در تبريـز و ھمراھـان آنھـا در تھــران قصد
كرد. اوضاع ايران بود و نه برقراري آزادي و رفع استبداد تح . صداقت ستارخان در مشروطه خواھي نام او را زبانزد اھل آذربايجان و اھالي ايران  بـا ف

تھران حاكم اعزامي از سوي مشروطه خواھان، يعني مخبرالسلطنه از ابتدا با ستارخان سـرگردان بـود لـذا مقـدمات اعـزام سـتارخان را بـه تھــران 
در اوضاعي كـه شــھرھاي واقـع بیـن تبريـز و تھـران و . فراھم نمود، در اين ماجرا كنسولگري روس و انگلیس نیز با مخبرالسلطنه ھمداستان بودند

پايتخت منتظر قدوم سردارھا بودند عده اي از افراطیون كه از حضور سرداران در تھران ناراحت بودنـد، بـراي حـذف آنـان نقشـه ھـايي در ســر مــي 
 .پروراندند

  
 :سپھدار اعظم طی تلگرافی به آخوند خراسانی می نویسد

  
بعد از حرکت آنھا معلوم شد در تھران اشـخاص .  و سه روز است حرکت کرده اند، سردار و ساالر ملّی به تھران احضار،بنابه ضرورت عاجله          

صد فاسـده نمـوده در تخریــب خـود آنھـا و اختـالف مملکـت  لت اجـرای مقا مغرض معاند و دیگران مصمم شده اند که آن دو وجود محترم را آ
 1... نقشه ھا دارند

 
ً به عتبات نزد خود دعوت کنند ستارخان و باقرخـان بــه ســمت . وی از آیات می خواھد که سرداران را موقتا لی  این امر ازسوی آیات تحقــق یافـت و

عیــن السـلطنه سـالور درخصــوص توقّــف آنھــا در .  درطول مسیر به جھت پایمردیھای آنان مردم شھرھا به اسـتقبال آمدنـد،تھران روانه شده بودند
 :قزوین می نویسد

  
ّر کرده بود که این اسم را کی گذاشته؟ مجاھــد یعــنی چـه؟ در رکــاب کــدام . بعضیھا را به عنوان مجاھد نزد معظم له معرفی کرده بودند          تغی

 2...  برای چه امری حکم صادرشده؟ این کارھا چه ربط به جھاد داشته و دارد،امام
 

ھمو از بروز بحران و ناآرامی در شھرھای مختلف و منع حمل اسلحه در تھران به جھت شرارت برخی از مشـروطه خواھـان و کشـت و کشـتار در  
 :او ھمچنین می نویسد 3. شھرھا در ھمان روزھا خبرمی دھد

  
ْن. روزنامه ھا به درجه ای مھمل می نویسند که ھمان بھتر که عھد کردیم دیگر نخریم          ی َ ً شھر مـا از ورود ســردار ْن، سـاالرین،عجالتا ی َ ، شـیر

ْن ی َ ر ْ َب ْن قرین مباھات و افتخار است،ب ی َ ْن و باقر ی َ  4... این روزھا با نھایت جالل مشغول بازدید ھستند تا بعد به چه رویه بیفتد...  ستار
لـه در به موجب مکاتیب متکثره داخ: در ھمین اوقات آیت هللا خراسانی طی تلگرافی به سید عبدهللا بھبھانی و سایر حجج اسالم اعالم می کنند

یا اولــی االلبـاب کــه حکمـاء و ایران نو  جریده ١٢١شماره  یوة  حکم قصاص را خالف سیاست و حکمت شمرده به آیه مبارکه ولکم فی القصـاص ح
گی را اعـالم بلکـه ،فالسفه غیرمسلمین ھمه به حکمتھای مودوعه در آن کریمه مبارکه اقرار و به فھم آن افتخار دارند استحقار نموده البتـه  چگون

 5.  حکم الھی عزاسمه به عموم مسلمین اعالم شود،ھمین شماره را عاجالً ارسال فرمایند تا در صورت صدق
 

ند تــن از ،آیت هللا بھبھانی نیز. ق وارد تھران شدند و مورد استقبال عمومی واقع گردیدند. ه١٣٢٨ ربیع الثانی ٤ در روز جمعه ،سرداران  فرزنـد و چ
این در حالی بود که برخی از وکالی آذربایجان از ورود سرداران به پایتخت و اسـتقبال عمومـی از آنـان ناراضـی . اجزاء خود را به استقبال فرستادند

 .و کشور در آتش اختالف بین اعتدالیون و افراطیون می سوخت 6. بودند
 

 :عین السلطنه سالور در خصوص وضعیت کشور در این دوره می نویسد
  

سـپھدار )  گفت وگو و مخالفت تمام سر انقالب و اعتدال است،حکایت مشروطه و مستبده کھنه شده (مسئله عمده : انقالبی و اعتدالی         
تدالیون ھسـتند کال اع .  صـنیع الدولـه و جمعــی دیگـر انقالبیـون،تقـی زاده. و حاجی علیقلی خان سرداراسعد با مستشارالدوله و اغلـب و

 7. متصل نزاع لفظی و قلمی است. روزنامه ایران نو و شرق ھم انقالبیون مابقی روزنامه ھای اعتدالیون
  

و بی ریشگی اندیشه سوسـیال دموکراســی در ایـران اشـاره کـرده و عنـوان مــی   »سوسیالیست دموکرات « عین السلطنه ھمچنین به دعوای 
افراط کــاری تقـی زاده و پـرده دری آنـان  8. نماید که سوسیال دموکراسی نیز در ایران علم شده تا بین گروھھا و افراد جنگ و درگیری ایجاد نمایند
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خراج ١٣٢٨ ربیع الثانی ١٢باعث شد که در   آیات خراسانی و مازندرانی طی نامه و حکمی بر فساد مسلک سیاسی تقی زاده تأکید و حکـم بـه ا
ً بر ضدیت مسلک او با اسالمیت مملکت و قـوانین شـریعت مقدسـه تأکیـد شــده اسـت. او از مجلس نمایند و از نایــب . در حکم و نامه آیات صراحتا

 .السلطنه خواسته می شود که از دخول وی به مجلس جلوگیری و او را از کشور تبعید نمایند
  

ضاخان ،حکم آیات نجف  با اعمال نفوذ علیقلی خان سـردار اسـعد ھـم مســلک ماسـون تقـی زاده افشــاء نمـی شـود و او از نایـب السـلطنه علیر
 9. عضدالملک می خواھد که از ابالغ حکم آیات خودداری نمایند

 
 :نایب السلطنه می نویسد وی را چنین ھشدار می دھد  ستارخان در طی نامه ای که به عضدالملک١٣٢٨ جمادی االول ٢٩در 

  
 مقام منیع مقدس نیابت سلطنت عظمی دامت شوکته العالی

بعد از بمباردمان مجلس این خادم ملت استقالل وطن عزیز خود را در خطر دیده جان به کف نھاده با تمام قوای خود در تشیید مبانی حریت 
و استرداد حقوق مغضوبه ملت به قدری که می توانستم کوشیدم آخراالمر بیدق استقالل ایران را که عبارت از مشروطیت است بلند کـرده 

به آن مقـام مقـدس بـذل . و کعبه آمال مسلمین زنو تأسیس یافت بعد از این ھم تا آخرین قطره خون خود در حفظ و حراست احترامـات واج
کالی . مجھود خواھم نمود و از ھیچ گونه مجاھدت مضایقه و دریغ نخواھم کرد مورات نـدارد و اشخاص دیگر از روی غرض حــق مداخلــه بـه ا

 .محترم تکلیف قانونی و وظیفه امروزی خودشان را بھتر می دانند
 10یا ستارالعیوب : مھر. ایام شوکت مستدام باد

  
ق منتشر شد ضمن تأکید بر انگلیسی بودن تقی زاده و حسینقلی خان نـواب و بـا .  ه١٣٢٨ جمادی الثانی ٢٩در اعالمیه ای ژالتینی که به تاریخ 

 : و نیز با انتقاد از سردار اسعد به دلیل مستور کردن حکم حجج اسالم نجف؛ گفته می شود،ذکر شواھدی در تأیید این مدعا
  

 ھمـه بـه مالحظـه ، تبدیل سلطنت استبداد به مشروطه، تقویت قلوب ملت و مجاھـدین در مطالبـه مشـروطه،پیش بردن امور مشروطیت: واعجبا
،علیقلی خان« که ،را باید کرد    نه رعایت حجج اسالم، نه مالحظه شرع ،و حاال چه پیش آمده که نه رعایت اسالم. ھمراھی با حجج اسالم بود

ماھی ده ھـزار ،تقی زاده«و يا   »! زود آدم مي کشد،سوار بختیاری دارد  پارتیھای بمب ساز دارد که یـک دفعــه خانـه ھـا را خـراب و یــا تقــی زاده 
 »!آدمکشی خواھند شد   اینھا یک دفعه مشغول،تومان شھریه بگیر دارد

  
، چه »دیره «  چه در ،و چه در مجلس عالی.  تمامش تولید نفاق و فساد کرده، تا امروز، از روزی که تقی زاده وارد این شھر شده،مردم می گویند

لی...  چه در تشکیل چندین پــارتی، چه در افتتاح مجلس، چه در انتخاب وکال،» دایرکتوار « در  حق ســردار و ســاالر م  چــه در ،چـه در بـدگویی در 
 ھـر ، کــه ھــر قسـم، تقی زاده طالب جمھوری است و اســم آزادی،مردم می گویند. بدگویی درباره حجة االسالم بھبھانی؛ ذره ای کوتاھی نکرده

 11...  ھر کار خالف شرعی بخواھد بکند، که ھر لواطی ، ھر زنائی ،فقره
  

 طی تلگراف مھمی ضمن بیان اھداف نھضت مشـروطیت ،آیات عظام نجف با توجه به آشکار شدن نیات غیر اسالمی سوسیال دموکراتھای تندرو 
این تلگراف را به حق می توان منشور اسالمیت مشـروطیت ایــران نـام نھــاد کـه بـه . به انتقاد شدید از اقدامات ضددینی عناصر غربگرا می پردازند

 :ارسال شده است... این نامه به وسیله ناصرالملک برای عضدالملک نایب السلطنه و. جھت اھمیت آن متن کامل آن را می آوریم
  

 از قصر          
شرف آقــای            مقـام اقــدس نیابــت الســلطنه ،ناصـرالملک دام تأئیـداتھم] ابوالقاسـم خــان[بسم هللا الرحمن الرحیم توسط جناب مسـتطاب ا

،البته بـدیھی اســت.  و وزارتین جلیلتین داخله و جنگ و ریاست مجلس محترم ملی ایدھم هللا تعالی بنصره،العظمی دامت شوکته العالی
 و طبقـات ملــت ایـران در اسـتقرار اســاس ،تمام زحمات و مجاھدات علما و امراء و سرداران عظامِ ملی و مجاھدین دین پرست وطـن خـواه

قویم مشروطیت و این ھمه بذل نفوس و اموال در تحصیل این سرمایه سعادت برای حفظ دین و احیای وطن اسـالمی و آبـادانی مملکـت و 
ترقی ملت و اجرای احکام و قوانین مذھب و سد ابواب حیف و میل در مالیه و صرف آن در قوای نظامیه و سایر مصالح مملکتی و قطع مــواد 

 بـاز لفــظ ، که ھر چه بـود، نه از برای اینکه به جای اشخاص آن اداره استبدادیه،تعدی و تحمیل چند نفر نفس پرست خودخواهِ خودرأی بود 
ِ مذھبی بر زبان داشت ،یـک اداره اسـتبدادیه دیگــری از مـواد فاســده مملکـت بـه اسـم مشـروطیت یـا طرفـداری کارکنـان و نحوذالــک. دین

ّـه و مایـه نجـات مملکــت از  *ھمدست شوند و ھمدیگر را در جمیع ادارات داخل  ّه نظامی که اھم تکـالیف فوری و به جای تشکیل قوای حربی
معاش ھای .  به تکثیر ادارات مضره و توسیع دوائر مفسده و صرف مالیه مملکت در این مصارف بپردازید،مھالک و قطع تشبثات اجانب است

 وسیله منحصره حفظ ایـن ،خطیره از مال ملت مظلومه درباره ھمدیگر برقرار و درعوض اجرای تمدن اسالمی که به اتفاق تمام عقالی عالم
ّت،مملکت و جامع وحید این ملت است ً به ضدیت مذھب و اعدام جامعه ملی ّـه واشـاعه منکـرات ، علنا  ھمت گمارند و در ھتک نوامیس دینی

ّه از بذل مجھود فروگذاری نکنند و به جای بذل جھد در اجرای عفو عمومی و تسویه فیمابین افراد ملت و سایر موجبات تالیف قلــوب  اسالمی
یل از ،و اتحاد کلمه حتی تخفیف در بعضی عوارض چنانچه فعالً در ممالک عثمانی مشـھود اسـت ثیره از مالیاتھـای غیرقابـل تحم  شـعب ک

خدمتی کـه در اعـدام جامعـه ملیـت  **سفیدی نمـک  ّه و در مقابـل ھمیــن حسـن   ھمیــن ،تــا سـیاھی ذوغـال بــرای مصــارف ادارات مضـر
ً مشغول اند تحمیل و طبقات ملت را به ضدیت با اساس مشروطیت بالطبیعه وادار و مـورد ھیجــان  مستخدمین ادارات خصوصاً عدلیه سریعا
یچ دوره اســتبدادیه چنیـن  عمومی و انقالب مملکت را از ھر جھت کامالً فراھم و از اجرای عفو عمومی و فک محبوسین سیاسی که در ھ

ّـه حـتی بــا حکــم . حبس دلبخواھانه بی مستندی مشھود نبود ّعای ابقای دو دسته گی و عدم اتحاد کلمـه ملی محض غرض شخصی یا مد
ّی  داعیان ھم مخالفت ورزند و حتی از انتشار احکام صادره از این خادمان شرع انور درباره جریدتین شرق و ایران نـو و غیرھمـاھم بـه  ***بت

پارتی بازی جلوگیری کنند و محض عدم خروج قشون اجانب از مملکت که قریب به فعلیت رسیده بود این انقالبات متعاقبه را برپا و ھـر روزه 
بحمدهللا تعالی ایران مملکتی است اسالمی و قاطبه امرا و سرداران عظام ملـی و مجاھـدین غیــور و فــدائیان . فساد جدیدی احداث نمایند

ساس قویـم  ّه ثابت و راسخ و امتیاز مشروطیت و آزادی این مملکت جــز بـر ا اسالم و قاطبه ملت با اتحاد عنصر غالب بر دیانت حقّه اسالمی
مذھبی که ابدالدھر خلل ناپذیر است غیرممکن و حفظ بیضه اسالم و صیانت وطن اسالمی ھمان تکلیفی را که در ھـدم اسـاس اســتبداد 

ّ اســمه دربـاره آنھـا طـور دیگـر اقتضــا کنـد بـه ،ملعون سابق مقتضی بود یف هللا عــز  در ھدم مقتضی و عشاق آزادی پاریس قبل از آنکـه تکل
شکسـتگی و تـدارک ] ان[ تــا بـه جــبر،سمت معشوق خود رھسپار و خود و ملتی را آسوده و این مملکت ویران را به غمخوارانش واگذارند 

گان ایـران و مبعــوثین دیـن پرسـت مرعوبیــت از ] نمایند. [خرابی و سد ثغورش بپردازند بعون هللا تعالی بحسن تأئید اولیای امور احیا فرمایند
ھیاھوی این دسته دشمنان دین و وطن را به کلی کنار گذارده به اتفاق و اتحاد کلمه عموم آقایان علمای اعالم و امراء و سـرداران عظــام و 
ست و شـوی و اصـالح ایـن مفاسـد  انه بدون ھیچ پروا در مقام ش ّ مجاھدین با ھمت و غیرت وطن خواه و قاطبه ملت ایران مستظھر و مجد
برآمده تمام این ترتیبات مفسده و اداره سازیھا و معایبھای دشمن پرور را الغاء و تحمیالت خارجه از حد تحمل ملت را اسقاط و ایادی فساد 
 ً این دسته اعادی دین و وطن را از مداخله در امور مملکت و ملت به کلی مقطوع و ھر کس را از فسادش کامالً ایمنی حاصل نباشــد وجوبـا
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ً بــه مجلــس محـترم معرفـی شــدند مطابـق  به سمت معشوقش گسیل داشته قوانین مملکتی را با حضور ھیئت مجتھدین عظام نظـّـار کــه سـابقا
کتی بـه اقـل  موده از ادارات ممل سختی جلوگـیری فر قانون اساسی عاجالً مرتب و از منکرات اسالمیه و منافیات مذھب به کمال شدت و 
ً عدلیه را از مردمان با قناعت و دیانت و صحیح المسلک و العقیده انتخاب و مصـارف ھمـه  ضرورت اکتفا و مستخدمین در کلیه ادارات خصوصا
ھم واجبـات  را به اقل آنچه ممکن شود برگذار فرموده معظم مالیات ماخوذه از ملت را در ترتیب قوای نظامیه و تشـکیل قشـون منظــم کـه ا

ً الزم و حاسـم  ّه و وسیله منحصره حفظ دین و استقالل مملکت است مصروف و مجلس سنا را ھــم کـه قانونـا اکـثر مـواد فسـاد و  ****فوری
ّت و دیانت و امانـت  ً بمبادی افساد منتھی باشد به اسرع امکان تشکیل و مدعی العموم قانونی ھم از رجال با علمی تعویقش تاکنون ظاھرا
ظر در مطبوعـات قبـل از  و بی غرض عارف به شرعیّات و سیاسیات عاجالً تعیین و ھیئت نظّاری از عارفین به شرعیات و سیاسـیات بـرای ن

ِ نظّـار بـرای خـود داعیـان ،طبع ھم چنانچه فعالً در ممالک عثمانی مرسوم است مقرر ھدین عظــام  واصـل طبــع را بـدون امضــای ھیئـت مجت
یای ملـت آینـده اســت مـدخلیت دھیـم. ارسال فرمایند ان شــاءهللا تعــالی و . تا انظار خواھان را ھم در این باب که مفتاح سـعادت دیـن و دن

 .الحول و القوة اال با العلی العظیم و السالم علیکم و رحمت هللا و برکاته
 من االحقر عبدهللا المازندرانی       محمدکاظم الخراسانی         
 ١٣٢٨ شھر جمادی الثانیه ایت ئیل ٢٩ سرطان ١٦         

  
  
  

_________________________________ 
  .384، ج دوم، ص واقعات اتفاقیه در روزگار. 1
 . ٣٠٥٤ ص ٤،ج .  خاطرات عین السلطنه سالورروزنامه . 2
 .  ٣٠٦٠ ص ،ھمان منبع . 3
 . ٣٠٨٥ ص ،ھمان منبع . 4
 . ٣٠٦ ص ٢، ج ١٣٦٢، ، انتشارات ایران و اسالم ،تھران. به کوشش ایرج افشار) . خاطرات و اسناد مستشارالدوله(اسناد مشروطیت . 5
 . ٥٠٨ ص ٢،ج .  واقعات اتفاقیه در روزگار. 6
 . ٣١٤٨ ص ٤،ج .  روزنامه خاطرات عین السلطنه سالور. 7
 . ٣١٤٩ ص ،ھمان منبع . 8
  .538، ص 1359تھران، انتشارات جاويدان، . به کوشش ايرج افشار. اوراق تازه ياب مشروطیت و نقش تقي زاده. 9

 . ق ٥١٣٢ سند شماره ،مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران . 10
 . ٥٣٩- ٥٣٨ ص ٢،ج .  واقعات اتفاقیه در روزگار. 11
 . اشاره به دسته بندی و پارتی بازیھای برخی از مشروطه خواھان نظیر تقی زاده است که عوامل خود را در تمامی مراکز وارد می نمود* 

 در ھمدان شورش بزرگی روی داد که علت آن اخذ مالیات نمک از مردم بود که در متن ھمیــن مقالـه بــه آن اشـاره شــده ١٣٢٨از ابتدای رجب ** 
 . است
ّی به معنی یقیین و قطعی***   .بت

ُرنده است ****   ).به ضم واو و فتح راء(حاسم به معنی از بین برنده و ب
  
  
  
  
  
  

 )قسمت دوم(ستارخان سردار ملی 
 
دوستداران تقی زاده برای چاره جویی درباره حکم آیات به شدت فعال می شوند و طی جلسه ای که در منزل سرداراسعد منعقد مـی شـود بـه 
تقی زاده پیشنھاد می کنند که طی نامه ای به آیات نجف اعالم تبعیت از آنان نموده و وعده دھد که برای ادای توضیحات به خــدمت آنـان خواھـد 

 2. تقی زاده می گوید که سیدعبدهللا بھبھانی نیز چنین توصیه ای به وی داشته است 1. من التماس نمی کنم: وی پاسخ می دھد که. رسید
  
این سند نشان دھنده حسـن نیـت . سند جالبی در مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در ھمین باره وجود دارد که آن را می آوریم 

 : سید عبدهللا بھبھانی در حل امور است
  

 راپورت قابل مالحظه 
پریروز عصر، وزیر جنگ خانه آقا سیدعبدهللا بوده بعد از خلوت کردن، توسط از تقـی زاده مــی کنــد و شــرحی از مسـلمانی و قانونــدانی او           

. سپھدار ، سردار ملی و ساالر ملی را ، منزجر از او کرده که پشت سر تقی زاده بد می گویند و دشـمن شـده انـد: می گوید و می گوید
امروز دو ساعت به غروب آقا سیدعبدهللا را خانه خودش دعوت می کند و می گوینـد تقـی زاده ھـم . ھمه صحبتھایشان از تقی زاده بوده

 3. بوده و خلوت کرده اند
 فدوی حسن          

  
ق؛ . ه١٣٢٨، رجب ٨٩ شماره شرق و ٢١٥ ، شماره ایران نودر ھمین زمان ، جناح وابسته به تقی زاده ، فعالیت خود را افزایش داده و در روزنامه 

ً به  ً به دنبال انتشار حکم آیات نجف درخصوص . حمله کرده و جو جامعه را آشفته می نمایند» دولت سپھدار « شدیدا ا ّ ّه ای مصر از سوی دیگر عد
« سیدعبدهللا بھبھانی نیز در تدارک تشکیل ھیئت طراز اول در مجلس بود که بـر،  4. تقی زاده بوده و نایب السلطنه را تحت فشار قرار می دھند

باقرخان و ستارخان نیز که اوضاع را بسیار بحرانـی و نگــران کننـده . ، نظارت داشته باشد»مصوبات مجلس از لحاظ تطابق مصوبات با شرع مقدس
 :یافته بودند طی نامه ای، ناراحتی خود را به این نحو به اطالع نایب السلطنه می رسانند

  
 مقام منیع واالحضرت اقدس نیابت سلطنت عظمی دامت عظمته

ً، گویا بر احدی پوشـیده نباشـد           ً ، و این دو نفر فدائی ملت خصوصا قریـب . فداکاری و زحمات اھالی آذربایجان در قلع ریشه استبداد عموما
تن زحمـات ھمـه ،  دو ماه است برحسب احضار وارد تھران شده آثار و عالماتی که فعالً مشاھده می کنیم جز خرابی وطن عزیز و ھدر رف

ً به اغراض شخصی ، استقالل مملکت را متزلزل می دارنـد؛ در ضــمن ، . نتیجه دیگری گرفته نشد چـه مقصـودی « چند نفر ھستند متفقا
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اکنون جمعی از رؤسای ھم مسلک که اسـتقالل مملکـت ومشـروطیت را مـی خواھنـد حاضـرند بـا ایـن . ، به این فدائیان، مجھول است» !دارند؟
کت را مـی : فدائیان ملت ، عرض می کنیم این چند نفر خائن ملت که در عین بی شرفی شرف فدائیان مشروطیت را بردند و خرابی ممل

ند بــر احـدی  مذھب و چـه خــط سـیر مـی کن خواھند شب و روز به خیال پارتی بازی ادارات کابینه و انتظام والیات مخل ھستند ، در چـه 
فر کـه اسـباب . پوشیده نیست جود ایـن چنـد ن ً عــرض و اسـتدعا مــی کنیـم و مخصوصاً این فدائیان ملت از طرف رؤسای ھم مسلک جدا

ً به حضور مبـارک . اختالل شرف و ناموس و امنیت و انتظام و آسایش مردم ھستند برای استقالل و حفظ مشروطیت مخل می باشند بدوا
ً باید این چند نفر از این مملکت تبعید بشوند واال از طرف چاکران  بر طرد و نفی این چنـد نفـر   عرضه می داریم و استدعا می نماییم حتما

ً مسئول خدا و خلق و وجدان و واالحضرت اقدس ھستیم  . اقدامی شده است و اگر نشود قطعا
 5. االمراالقدس االعلی مطاع          

  
بات بــد مـی . ستارخان و باقرخان« :عین السلطنه در خصوص ستارخان و باقرخان می نویسد  ھا مھمـان بـودم خیلـی از ایــن ترتی در چند جا بـا آن

  6.»گفتند
 

 :ق از ریاست وزرائی استعفاء می دھد درخصوص اوضاع بھم ریخته کشور می نویسد.  ه١٣٢٨سپھدار تنکابنی نیز که در سوم رجب 
  

ھرزگی خوانین بختیاری و سواره آنھا در تھران و والیات و مجاھدین آذربایجانی نمی گذارند ... بنده از ریاست وزرائی استعفا کردم... امروز          
 7.کار ایران درست شود

 
 سید عبدهللا بھبھانی را در منزل خود ترور نمــوده و ١٣٢٨در چنین شرایطی دوستان تقی زاده دست به اقدام خطرناکی زده و در شب نھم رجب 

این عمل اخطار جدی ای به تمامی کسانی بود که در پی ترویج شریعت در کشور بودند و از سوی دیگر مھر تأییدی بـود . به شھادت می رسانند
بر پیش بینی شیخ شھید درخصوص عاقبت سیدعبدهللا بھبھانی و تمامی کسانی که ھشدارھای ایشان را در دفع عناصر سکوالر نادیـده گرفتـه 

ھمان گونه که گفته شد سیدعبدهللا برای منصرف کردن مرحوم شیخ از ادامه تحصن در حضرت عبدالعظیم خطاب بـه شــیخ مـی گویــد کـه . بودند
اگـر مـن را بکشـند شـما را نـیز مـی « شیخ شھید با اتکاء به بینـش ژرف خـود پاســخ مـی دھـد . شما را می کشند  بیایید به شھر برگردیم واال

 8. این پیش بینی در کمتر از یکسال تحقق یافت. »کشند
 

 :شریف کاشانی درخصوص واقعه شب نھم می نویسد
 

گفتـم ] . ھسـتند[دیدم تمام اھل خانه گریـان و پریشـان . بعد آمدم منزل. بودم] خانه مشیرالدوله[تا یک ساعت از شب رفته ، در آنجا ... 
صـبح از اول ...  تــیر بــه جسـدش زده بودنـد٩. جسد محترمش روی تخته بود... آقای آقا سیدعبدهللا را شب کشتند:  چه خبر است؟ گفتند

قریب ده پانزده ھزار نفر جمعیت در کوچه و درب خانه شھید و پشت بامھای بیرونی و انـدرونی اجتمـاع . آفتاب شروع به ازدحام مردم شد
خان. داشته اول سـر مقــبره رفتـه بعــد از فاتحـه بـه مجلــس ختـم ... از ھیئت وزرای کابینه و وکالی مجلس و ناصرالملک و ستارخان و باقر

ناب تقـی زاده بـدگویی مـی کردنـد و مــی ... نشسته و اظھار تأسف می نمودند و لعن را به آمر و مأمور می کردند خرده خرده مردم به ج
  10. کنند

  
 :وی ھمچنین به نقل از سیدمحمد بھبھانی فرزند سیدعبدهللا می نویسد

 
. آقا دست خود را مقابل روشنایی چراغ گرفته جواب سالم فرمودنـد. در ساعت دوازده شب گذشته دو نفر آمده مقابل آقا سالم کردند... 

چون درشکه داشته در درشـکه نشسـته، روانـه . به چابکی پایین رفته، فرار کردند... بدون معطلی و درنگ ، ھر دو در مقام تیرباران شدند
 11. پای شمس العماره شدند

 
یان تـرور سـیدعبدهللا بودنـد مـی  شریف کاشانی با اذعان به اینکه از بیان تمامی حقیقـت تـرس دارد، از قــول دو فـردی کــه شــاھد و مطلـع از جر

 :نویسد
 

ینی بـوده انـد» رجب قفقازی « عامل و زننده : می گفتند...   بعـد از ... بوده پنج نفر از ھمراھان او از دموکراتھـای ایرانـی از تھرانـی و قزو
ته انـد ته، درشـکه نشسـته، رف جا بـود رف در ضـمن کـالم ، ... انجام خیال و مقصد خود، رجب و دو نفر دیگر به قراولخانه کـه درشـکه در آن

 12... تکلیف من بنده نیست بنگارد، چون ثمر ندارد، غیر از دشمنی آنھا. محرکین آنھا را ھم گفتند که کی ھا بوده است
  

 :عین السلطنه سالور با اندکی اختالف در این خصوص می نویسد
 

خالص کردنـد سمت سـقاخانه . شب نھم رجب چھار نفر مجاھد خانه آقا سیدعبدهللا رفته آیت هللا را با چھارده تیر گلولـه  بـیرون آمــده از 
حسین خان دو ساعت از شب رفته در کوچه ھر چھار نفر را دیده بود که دو نفر پلیس عقب آنھا می رفتنـد، . نوروزخان پیاده فرار می کنند

قاتلیـن . در مسجد مروی آقایان علما ، اصناف بازار، یک پارتی از مجاھدین جمــع بودنـد. دکاکین بسته شد. ولی جرأت دستگیری نداشتند
به واسطه اینکه از عتبات حکم تبعید او به توسـط آقــا سـیدعبدهللا . بعضی گفتند خودش ھم بوده. ھم می گویند از پارتی تقی زاده است

 13. آمده بود
  

وی معمــوالً از . تقی زاده دخالت خود را در ترور سیدعبدهللا تکذیب مـی کنـد و شــرکت حیـدرخان عمواوغلـی را بـه طـور ضـمنی تأییــد مــی نمایـد
در این زمینه می توان گفت که اگر تقی زاده خــود مشــارکت  14. سیدعبدهللا به نیکی یاد کرده و او را بزرگ ترین رھبر مشروطه معرفی می نماید

نه را بـرای افـر اط کاریھــایی از ایـن . در قتل سیدعبدهللا نداشت، اما دخالت اتباع او در این امر محرز می باشد تندرویھای تقی زاده و امثـال او زمی
 .دست کامالً مھیا کرده بود

 
 :عین السلطنه به نقل از نامه ای که افخم الدوله در شب نھم رجب البته بدون اطالع از ترور سید عبدهللا برای او نوشته، آورده است

 
می گویند آخوند بـرای . چند نفر دیگر ھم گویا خواھند رفت. تقی زاده را به حکم آخوند و به تدابیر آقا سیدعبدهللا از مجلس خارج کردند... 

  15. تا چه شود. در ھر صورت پارتی بازیھا سخت است. رسومات جدید که خالف شرع است شرحی نوشته
  

Page 4 of 9 

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-3\230.htm



سپھدار اعظم که چند روز قبل از واقعه ترور سیدعبدهللا از صدارت استعفا کرده بود ضمن اشاره به واقعه تأســف بـار تـرور ســیدعبدهللا درخصــوص 
 :اوضاع تھران پس از ترور ایشان می نویسد

  
ند           بدبخت آمدنــد. مــن زرگنــده ھســتم . بازارھا بسته مردم در مساجد جمع، قاتلین را می خواھ امـروز . حــال نداشـتم نـرفتم. دنبـال مــن 

 16. اوضاع شلوغ است. سردارھا آمده اند مرا ببرند کابینه معلوم نشده وزیر ندارند
  

 : می نویسد١٣٢٨ رجب ١٩وی ھمچنین در یادداشتھای خود در روز 
 

خیلی اسباب خجالت عموم مشروطه خواھان و مسلمانی فراھم کردند . رحمت هللا علیه.  روز قبل مقتول نمودند١٥بیچاره سیدعبدهللا را 
در . خداوند اھل کند تقی زاده و اتباع او را که مایه بـر ھـم زدن مشـروطه و مشـروطه خواھـان ، اوسـت... بر قاتالن آن مرحوم... لعنت هللا

 17. و استبداد مشروطه خواه است... لباس
  

ذکاءالملک، رئیس مجلس شورای ملی طی تلگرافی خبر شھادت آیت هللا . انتشار خبر ترور و شھادت سیدعبدهللا اعتراضات عمومی را برانگیخت
به  صاص قـاتلین  بھبھانی را به اطالع انجمنھای ایالتی و والیتی رسانده و برای اسکات مردم وعده می دھد که اقدامات الزم برای دستگیری و ق

 18. عمل خواھد آمد
 

این وعده ھا آتش خشم عمومی را فرو نمی نشاند و عموم طبقات و شھرھا ، دولت ومجلس را تحت فشار قـرارداده و مجـازات قـاتلین و اجــرای 
 .حکم آیات نجف درباره تقی زاده را خواھان شدند

 
 : به مجلس اعالم می دارند١٣٢٨ رجب ١٤ و ١١عموم علما ، تجار ، اصناف طی تلگرافھایی به تاریخ 

 
حکم آیت هللا خراسانی در تبعید مفسدین مدتی است صــادر و بالاجــراء ، حجـة االسـالم بـه تحریــک مفسـدین مقتـول ، عمـوم تجـار ، ... 

 19. اصناف تعطیل ، مساعدت در اجراء حکم و دستگیر نمودن قاتلین الزم
 

 : طی نامه ای به عضدالملک می نویسد١٣٢٨ رجب ١٢ستارخان نیز در 
 

 ماه که در حقیقت قلوب ایرانیان را افسرده ساخته و ھم صدمه بزرگی بر امنیت مملکت وارد آورده خاصه ٣وقوع قضیه ناگوار شب ششم 
یت را بــه  این وضع که پیش آمده کسبه و تجار تعطیل کرده اند ھر روز مبلغ خطیری از قوه معنوی مملکت مــی کاھـد و عـالوه اســاس امن

 20... کلی متزلزل می سازد
  

یافتن و مجازات قاتلین و اجرای حکم معــوق االجـراء   »ھیئات اسالم دوست و استقالل خواه ایران « ھیئت اتحادیه احرار نیز از طرف خود و عموم 
 21. حضرت آیت هللا خراسانی را از نیابت سلطنت خواستار می شوند

 
آشوب کلی در شھر روی می دھد، دکاکین تھران تا ھفدھم رجب تعطیل، وزرای کابینه غیرمعلوم، و مـردم مستأصـل در مسـاجد تجمـع نمـوده و 

در ھمدان از اول رجب شورشی در اعـتراض بـه مالیــات نمـک روی داده و مــردم بـه مشـروطه و مشـروطه . دستگیری قاتلین را مطالبه می کردند
عدم اقدام جدی دولت و مجلس در جھت تحقق خواسته ھای مردم، علما و اصناف، جامعه را به سوی تشنج سـوق  22. پرست فحش می دادند

 اعالن ژالتینی دیگری به امضای فریاد وطن در اعتراض به اقدام سکوالرھا در به شـھادت رسـاندن سـید عبـدهللا ١٣٢٨در دوازدھم رجب . می داد
 :بھبھانی منتشر شده و در آن درج می گردد

 
 ای دو صد لعنت بر این تقلید باد            خلق را تقلیدشان بر باد داد

. عجب ترتیبات ناصحیحی مصدر خیال ایرانیان گردیده که تمام اعمال خود را از روی تقلید جاری می دارنـد، از مـاکول و مشـروب و ملبـوس
شـنیده انـد ممالــک خارجــه . از عمارات و زراعات و باغات، حتی آدم کشتن را ھم به تقلید رفتار می کننــد. ازکردار و اعمال و افعال و اقوال

 23... روحانیین را تحقیر و توھین کرده، دستشان را از کارھا کوتاه می کنند
  
  
  

    
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 . ٣٥٠، ص ١٣٧٢تھران، انتشارات علمی، . به کوشش ایرج افشار.  زندگانی طوفانی، خاطرات سیدحسن تقی زاده. 1
 . ١٥٦ھمان منبع ، ص . 2
 . ق  -٥١٦٩مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، سند شماره . 3
 .ق  -٣٩مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، سند شماره . 4
 . ٥١٤٥ و ٤٦مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، سند شماره . 5
 . ٣١٧٢ص . خاطرات عین السلطنه سالورروزنامه . 6
، ص 1362تھـران، مؤسسـه انتشـارات نـوین، . گردآوری امیرعبدالصمد خلعتبری، به اھتمام محمـود تفضــلی. یادداشتھای سپھساالر تنکابنی . 7

٢٨٣ . 
سیدعبدهللا . ق به دستور دادگاه فر اماسون ھا و به حکم یپرم خان ارمنی عضو لژ بیداری به شھادت رسید.  ه١٣٢٧ رجب ١٣مرحوم شیخ در . 8

 چھار روز قبل از سالگرد مرحوم شیخ به دست ھم مسلکان تقی زاده در لژ بیداری و سایر دوستان ماسون اش به ١٣٢٨ رجب، ٩بھبھانی نیز در 
 .شھادت رسید

 .  ٥٤١-٥٤٠ صص ٢ج ،.  واقعات اتفاقیه در روزگار. 9
 . ٥٤٢ھمان منبع، ص . 10
 .  ٥٤٢-٥٤١ھمان منبع، صص . ١1
 . ٣١٧٥ص  ، 4ج .  روزنامه خاطرات عین السلطنه سالور. ٢1
 .٦٤٤ و ١٤٥-١٤٤صص .  زندگانی طوفانی. ٣1
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 . ٣١٦٠، ص  4 ج .  روزنامه خاطرات عین السلطنه سالور. ٤1
 .  ٣١٦٢ھمان منبع ، ص . 15
 . ٢٨٦-٢٨٥صص .  یادداشتھای سپھساالر تنکابنی. 16
 . ٢٠٢٢٣مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، سند شماره . 17
 . ٢٠٢٢١ و ٢٠٢١٤ھمان ، اسناد شماره . 18
ً شب ششم نوشته است . 19 ً در نامه ستارخان اشتباھی رخ داده و سردار شب نھم را اشتباھا  .ظاھرا
 .ق -٢٤٥٨٨مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، سند شماره . 20
 .ق -٣٧٠ھمان ، سند شماره . 21
 . ٣١٦٧، ص ٤ج .  خاطرات عین السلطنه سالورروزنامه . 22
  .544 ، ص ٢ج .  واقعات اتفاقیه در روزگار. 23

 )قسمت سوم(ستارخان سردار ملی 
 
ّ خود را مصروف مبـارزه  سوسیال دموکراتھا و سایر عناصر افراطی با تقلید کورکورانه از اروپاییھا در برخورد با کلیسا و روحانیون مسیحی، تمام ھم

و به جای تکیه بر فرھنگ و سنتھای اسالمی و بومی ایرانی به ترویج سطح نازلی از فرھنگ غربی . با روحانیت و مقدسات مذھبی مردم نمودند
 .متأسفانه این افراط مردم ما را از تجربه ای گرانبھا محروم کرد و کشور ما را گرفتار دیکتاتوری رضاخانی نمود. مبادرت نمودند

 
تدالیون و انقالبیــون بـود خلـع .  رجب مستوفی الممالک به عنوان رئیس الوزراء کابینه خود را معرفی می کند١٨در  ایــن کابینــه کــه متشـکل از اع

ما کـه از وابسـتگان بـه . سالح مجاھدین را در دستور کار خود قرار داده بود حضور افرادی نظیر حسینقلی خان نــواب ، ابـراھیم حکیمـی و فرمانفر
سیاست انگلستان بودند در کابینه و دفاع آنان از خلع سالح مجاھدین البته مجاھدینی که عالقه ای به آنھـا نداشـتند باتوجـه بــه حمایــت روس و 

مسـتوفی الممالـک مناسـبات  1. انگلیس از خلع سالح مجاھدین راستین ، بیانگر نوعی ھمـاھنگی بیــن آنـان بـا سیاسـتھای بیگانـه مـی باشـد
 .حسنه ای با بختیاریھا داشت و دست آنھا را در کارھا باز گذاشته بود

 
خان  در بیست و چھارم ھمین ماه تقی زاده از تھران خارج می شود و این در حالی بود که ستارخان، باقرخان، ضـرغام السـلطنه و عبدالحســین 

 :معزالسلطان طی نامه مھمی به نایب السلطنه عضدالملک اعالم می دارند
 

ھل عالــم  خدمات و جان نثاری فدائیان در راه اجرای احکام شریعت مطھره و استقالل مملکت و استحکام اســاس مشـروطیت بـر عمـوم ا
پـس از افتتـاح دارالشـورای کــبرای ملـی و تعییــن کابینـه وزراء مـدتی ھـر یـک بـه گوشــه . خاصه بر حضرت اقدس معلوم و مکشوف است

بدبختانه برعکس انتظـارات فـدائیان نتیجــه داده روز بـه . نشسته ناظر بودیم بلکه کارکنان ملت و دولت جبران خرابیھای گذشته را بفرمایند
ھا مـانع از  ضی  صی بع غراض شخ فه تشـکیل شـده ا روز بر اختالفات چنانکه مشھود است افزوده و خرابیھا زیاد شده دسته ھای مختل

و ایـن بــر . پیشرفت امورات گردیده رفته رفته کار به جاھای باریک می کشد و مغرضینی به اعمال آالت ناریه بنـا را بــر تھدیــد گذاشـته انـد
. از جلوگیری مماطله شده است و دشمن دست به عملیـات گذاشـت] که[ خاطر مبارک واالحضرت اقدس پوشیده نیست برای آن است 

تل حجــة االســالم  ً یک ماه قبل یک نفر را آشکارا کشتند جلوگیری نشد طـرف جـری گردیــده دسـت بـه مقامـات عالیــه زدنـد و بـه ق تقریبا
قت بــر . جھت آن ھم بر ھمه افراد ھموطنان معلوم است تا امروز کردند ، آنچه نباید کرد. بھبھانی علی رؤس االشھاد کمر بستند دیگر طا

له را نمـودیم.  فدویان طاق شده و به ھیچ وجه جای درنگ نیست ً درخواسـت دسـتگیری قت وعـده فرمودنــد پـس از تشـکیل . مکرر حضـورا
حال جای شکر است کابینه وزراء تشکیل شد و چند روز ھم از تشکیل کابینه مـی گــذرد و بــه . کابینه وزراء این امر مھم جاری خواھد شد

ً از آسـتان مقـدس اسـتدعا نمــائیم کـه بـه زودی اشخاصـی را کــه طـرف . ھیچ وجه گویا اقدامی نشده الزم آمد به وسیله این عریضه جدا
سوءظن ملت ھستند و نسبت این عمل کفرآمیز نسبت به آنھا داده می شود امر به اخراج فرمایند و ھرگاه خدای ناکرده باز کار به وعــده 
و وعید بگذرد چنانکه می گذرد و اقدام فوری نشود و ھر که ھر که را بکشد ، سزا و جزایی در میان نباشــد ، گمـان فـدائیان آن اسـت کــه 

پاک ، . یکسره رشته امورات مملکتی در ھم تر و بر ھم تر خواھد شد و جلوگیری از این مفاسد غیرممکن خواھد بـود که بـا نیـت  از آنجـا 
ضور واالحضـرت  فدویت خالص به شخص واالحضرت اقدس داریم الزم دانستیم قبل از آنکه کار به جاھای باریک تر و ھولناک تر بکشد به ح

  طھران١٣٢٨ رجب ٢١. اقدس راه عالج را عرض نمائیم 
 2. یا ستارالعیوب، باقر ساالر ملی، ھو ابراھیم بختیاری، عبدالحسین: مھر          

 
. این نامه خشم سردار اسعد و بسیاری از ھم مسلکان وی را برانگیخت و با بی اعتنایی دست اندرکاران ھشدار سرداران نتیجه ای در برنداشت

 رجب در کاروانسرای حاجی مالعلی، فردی به نام رضااف به اتھام مشارکت در ترور سید عبدهللا توسـط مجاھـدی ، بـه تـیر مــوزر بـه ٢٥یکشنبه 
ھمان روز یک ساعت به غروب مانده علی محمدخان تربیت خواھرزاده تقی زاده و عبدالرزاق خان به دست اعتدالیون بـه تالفــی قتــل . قتل رسید

بنابر گزارش کسروی عوامل تـرور قصــد پناھنـدگی بــه سـتارخان در . این ترور توسط افراد معزالسلطان صورت گرفت 3. سیدعبدهللا ترور می شوند
تل آخوندخراسـانی بـه نجـف رفتـه بودنـد  4. پارک اتابک را داشتند که با مخالفت سردار روبه رو شدند ً به خیـال ق در ھمین روزھا دو نفر که ظاھرا

 5. دستگیر شده و به تھران اعزام می شوند
  

  
  

 :عین السلطنه در آخر رجب گزارش می دھد
 

... شلوغی تھران از اندازه بیرون است... خبر مجدد از تھران رسید که ستار و باقر ریخته اند به شھر و دعوی می کنند با جماعت فوکولیھا
. صحبت کرد که ما از تھران شبانه فرار کردیم و سپھدار پنھان است و ستارخان در تعاقب یفـرم] اقتدارالسلطنه[ میرزا احمد سررشته دار 

6 
  

  
 ]ق 5123[ در اعتراض به افراط برخی مشروطه خواھان ... نامه ستارخان و باقرخان و
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ً آرامش برقرار می گردد ، شرایط تفاھم فیمابین سرداران و ارکان دولت ٢٨در   رجب با وساطت نمایندگان مجلس بین سرداران و ارکان دولت موقتا
 :عبارت بود از

 
 .عفو و اغماض از آنچه پیش از این در بین خودمان بوده و گذشته است. ١
 .مساعدت با دولت مشروطه در صورت لزوم در دفع مواد فساد و اطاعت صرف از قوانین موضوعه مملکت. 2
 .تمکین از احکام دولتی از نزع اسلحه از دست کسانی که اجازه حمل اسلحه ندارند. ٣
لی بختیـاری سـردار . 4 موافقت و یک جھتی فیمابین افراد سرداران و رؤسای ملی محمدولی سپھداراعظم، نجفقلی صمصـمام السـلطنه، علیق

 7. اسعد، باقر ساالر ملی، عبدالحسین سردار محیی، ضرغام السلطنه، غالمحسین سردار محتشم، ستار سردار ملی
 

در شرایطی که خلع سالح کامل جھت حفظ . در ھمین روز دستور اکید صادر می شود که افراد مسلح ، سالح خود را به وزارت جنگ تحویل دھند
کردن آنھـا موجـب اســتنکاف مجاھــدین آذربایجـانی و  امنیت کشور کامالً ضرورت داشت عملکرد بد مأمورین جمـع آوری ســالح و گزینشـی عمـل 
دسته معزالسلطان از تحویل سالح شده ، محرکین فتنه و فساد که به دنبال بھانه ای می گشتند تا در پی قتل سیدعبدهللا زھرچشـم نھـایی را 

حضور . محل اقامت ستارخان پناه گرفته بودند محاصره می نمایند  از کسانی که با آنان ھمراھی نداشتند را بگیرند مجاھدین را که در پارک اتابک
کسـروی در . سربازان بختیاری و سربازان یپرم خان به دستور قوام السلطنه حکایت از عزم جزم فراماسون ھا در سرکوبی انقالبیون اصیل داشت

 : این زمینه می نویسد
  

مجاھدان نمی خواستند پی کار خود روند و بسیاری از کار خود به یکبار دورافتاده اگر ھم می خواستند نمی توانسـتند و اینــان نـاگزیر بـه           
از سوی دیگر دولت نخواست این قانون را دادگرانه به کار بندد چون خـود مسـتوفی رئیــس الــوزراء و بیشـتر وزیـران از . نافرمانی برخاستند

در دل ) سـتارخان، باقرخــان، ضـرغام الســلطنه و معزالسـلطان(چنانکه گفتیم ایـن دســته کینــه چھـار تـن سـردار را . دسته انقالبی بودند
بـه ویـژه از سـتارخان کـه از بـس . و ھمچنین سردار اسعد که در ھمه کارھا دست داشت از این چھار تن سـخت خشـمناک بـود. داشتند

یفرم خان ھم کـه ایـن زمــان ھـم . ھمچنین فرمانفرما از ستارخان دل آزردگی داشت. خشمناک بود زبان خود را نگه نمی توانست داشت
  8. رئیس شھربانی تھران و ھم سردار سپاھھا بود و نیروی بزرگی را در دست داشت او نیز با ستارخان و معزالسلطان از در دشمنی بود

  
اصرار . درب پارک اتابک به دستور یپرم سوزانده می شود و جنگ شدت می گیرد.  آتش جنگ بین طرفین شعله ور می شود١٣٢٨در اول شعبان 

نیروھای دولتی به جنگ و سرعت و شدت عمل آنھا نشان دھنده آمادگی قبلی آنھا برای سرکوب ستارخان و باقرخان و گرفتن انتقــام از آنھـا بـه 
 :شریف کاشانی در این زمینه می نویسد. جھت مخالفت با منویات فر اماسون ھا و تقی زاده بود

 
بعد از چند دقیقه در سوخته ، سرباز و سوار و بختیاری وارد پـارک شـد، از قـراری . یفرم خان ھم درب پارک را نفت زده ، آتش می زنند... 

با اینکه از مجاھدین اصالً اظھار حیاتی نمی کنند، ولی از طـرف دولتیھـا بـه ھـرکس و ھــر جـا . که گفته می شود، تلفات خیلی می شود
می گذارنـد. بعد از کشتنھا اغلب را دستگیر و بعضـی فـرار کـرده. فروگذار نکرده اند ھا را مـی . آن وقــت، بنــای تـاراج را  تمــام در و پنجـره 

مت و سـرزنش  شکنند، و مبل و فرش و چراغ و آئینه ھا و میز و صندلیھا را تاراج می نمایند ، این حرکات زیاده از حـد مـورد شـماتت و مال
کلیه مردم از این قضیه اظھار نفرت می نمایند و ... ستارخان و باقرخان را ھم می برند منزل صمصمام السلطنه. خارجه و داخله می شود

 9. زانوی ستارخان ھم گلوله خورده ، در بستر خوابیده... بدگویی می کنند
ً نیروھای بختیاری و ارامنه بودند که به ظاھر خلع سالح شده بودنـد و بالفاصــله بـه اسـتخدام دولـت  الزم به شرح است که سواران دولتی عمدتا

بر . درآمده و به عنوان عوامل سرکوبگر عمل کردند به عبارت دیگر سوسیال دموکراتھای تھران افراد خود را در ھیئتی قانونی مسلح نمـوده اصـرار 
  10. خلع سالح دیگر نیروھای مسلح داشتند

  
در دوم شعبان وزارت داخله طی اطالعیه ای اعالم می دارد که در اجرای احکام آیات هللا نجف مبنی بر خلع سالح مجاھدین قوای دولتی عده ای 

وکالی  12و11» .و در ظرف سه ساعت متمردین کالً مغلوب و سیصد و پنجاه نفر گرفتار و در نظمیه محبوس شدند« متمرد را در باغ اتابک محاصره 
اشرار در مـنزل ســردارملی « خراسان بدون اشاره به تعداد کشته ھا عنوان می نمایند که  خراسان در مجلس نیز طی تلگرافی به انجمن ایالتی

ً . جمع متأسفانه ایشان را مجبور نموده نگذاشتند از جزء اشرار خارج شود دولت به قوه قھریه قانون خلع اسلحه اجراء سردار و ساالرملی محترمــا
 13 » .به منزل علیحده منتقل ، اشرار گرفتار

 
 :افخم الدوله طی نامه واقعه پارک را به قتل سیدعبدهللا بھبھانی مربوط دانسته می نویسد

 
طرف . سرداران ملی ھم عھد و ھم قسم شدند] و با[ اعتدالیون در مسجد جمع  که باید حکم آخوندخراسانی را مجـری و انقالبیـون را بر

انقالبیون وسیله پیدا کـرده بــه ایـن . چون اقدامی از دولت نشد خود مرتکب شده رضایف و میرزا علی محمد خان را و غیره را کشتند. کرد
  14. سردارملی از قلم پا گلوله خورده پسرش کشته شده ، باقرخان زخمی ندارد... اسم ترک اسلحه ، پدر اعتدالیون را درآوردند

  
عین السلطنه درخصــوص . تعداد کشته ھای واقعه پارک پنھان نگھداشته می شود. این واقعه تأثیر نامطلوبی در جامعه از خود به جای می گذارد

ھا شـده اسـت] تــر[  نفر کشته شده اند به واسطه محصور بودن باغ یقین بدانید کشـتار زیــاد١٥٠از قرار «: تعداد کشته ھا می نویسد 15» از این

 :  شعبان نیز درخصوص کشته شدگان می نویسد٦افخم الدوله در 
  

عزالدولـه نـیز مــی نویسـد سـتار ... پنھان مــی دارنـد. عدد کشته درست معلوم نیست، از ھشتصد و ھزار تا سیصد و چھارصد می گویند          
ِ خانـه بسـته، بـازار ھنـوز بـاز . فـاتح یـپرم و ارامنـه و بختیاریھــا. زخمی، باقرخان محبوس اند با جمعی مجاھد علمـا در خانــه نشســته و در

  16. »نیست
  

ً تعداد زیادی رھگذر و تماشاچی نیز که به داخل پارک پناھنده شده بودند بی ھیـچ گنــاھی کشـته شـدند براســاس یکـی از . در روز واقعه، ظاھرا
. وقتی که درب پارک را آتش زده داخل باغ می شوند، کسبه تماشاچی فرار در سرداب کرده چراغھا را خاموش کرده بودند« اعالمیه ھای صادره 

   ... 17» بختیاریھای بی رحم سرھای تفنگ خود را از پنجره ھای سرداب داخل کرده، ھرکدام به قدر شقاوت و خباثت خود شلیک کرده
 

 :واقعه پارک اتابک به شدت موقعیت افراطیون را متزلزل ساخت تا جایی که
 

سپھدار معـزول و منکـوب . کسی اسم مجاھد نمی آورد. یک نفر مجاھد دیگر نیست. کابینه ھم متزلزل بود. فرمانفرما از وزارت داخله استعفا داد
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ً مردم بد می گویند و فحش می دھند... است ارمنی ھا در فقره پارک اتابیک با یپرم بد شده اند کـه . مردم از این اوضاع منزجر و پشیمانند... علنا
  18. پای ستارخان سردارملی را بریدند قادر حرکت نیست... میان ما و مسلمانان را برھم زدی، او ھم استعفا می کند

  
روایت اول از سپھساالر تنکابنی و دیگری از جعفرقلی خــان . در اینجا با ذکر دو روایت متناقض درباره واقعه پارک اتابک به این بحث پایان می دھیم

سپھسـاالر در ایـن بـاره مـی . سردار بھادر عضو لژ بیداری و فرزند علیقلی خان بختیاری سردار اسعد است که سراسر کذب و تحریف می باشـد
 :نویسد

 
سالم  به تاریخ روز شنبه غره شعبان در این یک ماه رجب که کابینه وزرا تجدید شد وقایعات قریب اتفاق افتاد به تحریک مفسدین مرحوم حجــة اال
آقاسید عبدهللا مجتھد مقتول کردند، ملت شوریدند، بازارھا بسته شد، چند روز بعد یک جمعی مجاھد به خونخواھی آقا سیدعبدهللا، میرزا علـی 

طراف مغشـوش، در ایـن  19محمدخان که یکی از  ً در خیابان مقتول نمودند، ھمان قسم بازارھا بستند شھر شلوغ ا با سید باقر نام به شرح ایضا
بین آقای یفرم خان ارمنی را به نظمیه و با سردار بھادر پسر حاج علیقلی خان سردار اسعد را به میان آوردنـد و ایـن ھـا اسـباب چیــنی کردنـد تـا 

روز یکشنبه غـره شــعبان ســنه . ستارخان سردار ملی و باقرخان ساالر ملی که در پارک میرزا علی اصغر خان اتابک امین السلطان منزل داشتند
شش ھفت ھزار نفر سرباز نظمیه ژاندارم در آنجا حاضر نمودند چھار ســاعت .  باغ را دوازده عراده توپ دوره کردند و مسلسل ماکزیم آوردند١٣٢٨

بـی رحمانـه بختیـاری و ارمنـی . از اصناف و شھری بی اسلحه ھم در آنجا بودند بیچاره ھای مظلوم التماسھا کردند آخر تسلیم شـدند. جنگیدند
شب بعد از تسلیم به باغ ریختند توپ ماکزیم و تفنگ به قدر سیصد نفر که از مجاھدین و فـاتحین و اصــناف شـھر بودنـد مقتــول و شـھید کردنـد و 
خم گلولـه  ملت مسلمان ایران را تا قیام قیامت لکه و بدنام کردند که فاتحین مشروطیت این قسم کشته و شھید و قتیل شـوند سـتارخان ھــم ز

گلولــه زد ســاالرملی را کتـک  ) 20یک نفر ارمنی با شــش لـول یـراق بـه او (اگرچه ناخوش ھم بود، پس از این که او را در بسترش خوابیده دیدند 
بامزه بود ورود این دو نفر که روز ورودشان طاقھای نصرت برایشـان بسـتند، کالسـکه ھـای سـلطنتی برایشـان بردنـد، چـه احترامـات . وافری زدند

 شـھر شــعبان در زرگنـده ٤به تاریخ صبح چھارشــنبه . سلطنتی در حق این دو نفر کردند و حاال به این روز سیاه نشانده اند این ملت خوش غیرت
 21. من ھم به حمدهللا از کار کنار کشیده ام ولی دقیقه ای از دست مردم آسودگی ندارم و آزارم می نمایند. پس از نماز صبح نوشتم

  
 :جعفرقلی خان سرداربھادر که خود از آتش بیاران معرکه بود آورده است 
  

در تمــام کارھــای . ورود طھران ستارخان و باقرخان مشھور که طھران آمده بودند مردم رفته آن بیچاره ھــای سـاده را آلـت قــرار داده بودنـد          
ً در خیابانھــا مـردم را بـه قتــل مـی رســانیدند. تا اینکه دولت به تنگ آمد. دولت دخالت می کردند مرحـوم آقـا سـیدعبدهللا را در خانـه . علنا

کرد. خودش شب کشته وضع شھر خیلی بد شده بود سلحه مجاھـدین  در بـاغ . سـتارخان و باقرخـان حمایـت کردنـد. دولت امر به خلع ا
آقـای ســردار . دولت که عبارت کابینه آقــای مسـتوفی الممالـک باشـد و مجلــس امـر دادنـد آنھــا را خلـع ســالح کنیــم.  اتابک منزل داشتند

پارک] و[محتشم ، یپرم خان  طراف  یـک سـاعت از شـب گذشـته . سـه سـاعت بــه غـروب جنــگ شــروع شـد. بنده حمله آور شدیم به ا
. به منزل آقای صمصام السلطنه که ھمسایه باغ اتابک بود فرسـتادم. پای ستارخان زخمی شد] . شدند[ باقرخان دستگیر ] و[ستارخان 

به قدر ھشتصد نفر مجاھد محبوس و خلع اسـلحه . ھمین قدر ھم مجاھد کشته] . شدند[دوازده نفر از رؤسای بختیاری کشته و زخمی 
 22. بعد از چند روز ستارخان و باقرخان مرخص و آزاد شدند. کردیم 

 
سردار بھادر ھیچ اشاره ای به نقش سوسیال دموکراتھا ، بختیاریھا و ارامنه تابع یپرم خان در آشفتگی اوضاع نمی کند و اخبار را طوری منعکـس 

 .می کند که گویی قتل سیدعبدهللا بھبھانی و بسیاری از اغتشاشات توسط اتباع ستارخان صورت گرفته است
 

به این ترتیب پس از ترور سیدعبدهللا بھبھانی که در پی اجرای احکام اسالم بود ، بازوی نظامی نھضــت مشـروطه نـیز کــه خــود را مجـری احکـام 
بررسی . این امر باعث انزوای شریعت خواھان و مجاھدین راستین شد. آیات نجف می دانست و در وجود ستارخان تبلور یافته بود نیز از بین رفت

 .نھضت مشروطیت و به ویژه فرجام آن درسھای زیادی برای نسل کنونی در بردارد
  
  
  

______________________________________  
  
 . ١٣٣، ص ١٣٦٤تھران، امیرکبیر، چاپ چھارم ،. تاریخ ھیجده ساله آذربایجان. احمد کسروی. 1
 .ق  -٥١٢٣مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، سند شماره . 2
 . ٥٤٨ ، ص ٢ج.  واقعات اتفاقیه در روزگار و ٣١٧٦، ص ٤ج .  خاطرات عین السلطنه سالورروزنامه . 3
 . ١٣٣ص . تاریخ ھیجده ساله آذربایجان. احمد کسروی. 4
 . ٣١٧٦ ، ص ٤ج. خاطرات عین السلطنه سالورروزنامه . 5
 . ٣١٧٩ھمان، ص . 6
 . ٢٠٢٣٩مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند شماره . 7
 . ١٣٦-١٣٤صص . تاریخ ھیجده ساله آذربایجان. 8
 . ٥٥٠-٥٤٩ ، صص ٢ج.  واقعات اتفاقیه در روزگار. 9

 . ١٣٦ص . تاریخ ھیجده ساله آذربایجان. 10
 . ٢٠٢٣٨مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند . 11
قی زاده مـدعیان تبعیـت از حکـم مراجـع از افشـا و اعـالم آن . 12 مورد ت این ادعا در حالی اعالم می شد که که ماھھا پس از حکم آیات نجف در 

 .حکم خودداری می کردند
 . ٢٠٢٣٥مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، سند . 13
 . ٣١٨٥، ص ٤ج .  خاطرات عین السلطنه سالورروزنامه . 14
 . ٣١٨٥ھمان، ص  . 15
 . ھمان، ھمان صفحه. 16
 . ٥٥١، ص ٢ج .  واقعات اتفاقیه در روزگار. 17
 . ٣٢٠١ ، ص ٤ج.  خاطرات عین السلطنه سالورروزنامه . 18
ً خط کشیده است و خوانده نمی شود. 19  .چند کلمه را در اینجا خود نویسنده بعدا
 .روی این چند کلمه داخل پرانتز را ھم خط کشیده است ولی خوانده می شود. 20
 . ٢٨٧-٢٨٦صص . یادداشتھای سپھساالر تنکابنی. 21
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 . ١٣، ص ١٣٧٢اساطیر ،. به کوشش ایرج افشار. )جعفرقلی خان امیربھادر(خاطرات سردار اسعد بختیاری . 22
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