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. ھجري قمري در محله سرخاب تبريز طفلي پا به عرصـه وجـود نھـاد کـه محمـدتقي نامیـده شـد        ١٣٠٩در سال 
الحاجیـه از ھمـان کـودکي در     محمدباقر خان پسیان از ايالت کرد منطقه و مادرش فاطمه سلطان عزتپدرش ياور 

ق جھـت تکمیـل   ١٣٢٤دوران تحصیالت ابتـدايي خـود را در تبريـز بـه پايـان بـرد و در سـال        . تربیت فرزند کوشیدند
ومي وارد خدمت شد و مدارج ق با درجه نايب د١٣٢٩او در سال . تدريس به تھران آمد و وارد مدرسه نظام گشت

ق ١٣٣٢منصبان ژاندارمري شده در سـال   ق وارد مدرسه صاحب١٣٣١در سال . ترقي را يکي بعد از ديگري پیمود
وي پس از پیروزي از سوي ستاد ژاندارمري . در جنگي که با الوار در بروجرد داشت شجاعانه جنگید و مجروح شد

ھنگـام جنـگ جھـاني اول    . ه رياست باطالیان ھمدان منصوب گشتق ب١٣٣٢رجب  ٢٠در . به درجه ياوري رسید
ھمراه مّلیو ن به مبارزه پرداخت و از خود شجاعت بسیار نشان داد بـه طـوري کـه آوازه شـجاعت او در جنـگ بـا       

او پس از عقب نشیني ملیون به ناچار به آلمان رفت اما پس از اتمـام جنـگ   . روسھا حتي به خارج از ايران رسید
السـلطنه حـاکم    در آن زمـان قـوام  . ران بازگشت و اندکي بعد به سـمت رياسـت ژانـدارمري خراسـان رسـید     به اي

خراسان بود و کلنل به محض ورود مشغول به اصالح امـور و برقـراري امنیـت شـد و بـا سـختگیري بـر کـارپردازان         
و روي کـار آمـدن دولـت سـید      خ١٢٩٩پس از کودتاي سوم اسفند . السلطنه را از خود رنجاند دستگاه والي، قوام

فـروردين   ١٣(السلطنه کـرد   ضیاءالدين طباطبايي، کلنل پسیان طبق دستور رئیس دولت اقدام به دستگیري قوام
السـلطنه خـود    و او را تحت الحفظ به تھران فرستاد اما پس از مدتي سید ضیاءالدين متواري شد و قوام) خ١٣٠٠

السـلطنه، نجدالسـلطنه را بـه حکومـت      قـوام . ل و قوام شـروع شـد  وزيري رسید و کشمکش میان کلن به نخست
السلطنه بیمناک شده بود به فکر طغیان افتاد و مصمم گرديد که خود  خراسان گمارد اما کلنل که از حکومت قوام

ه بدين نیت ھنوز چند روزي از کفالت نجدالسلطنه نگذشته بود که بدون بھان. زمام امور خراسان را در دست بگیرد
و بي مقدمه شخص نامبرده را توقیف کرده، اداره حکومتي را خود در دست گرفت و جمعي از ارباب نفوذ شھر که 

 . شمرد توقیف و تبعید نمود مخل امنیت مي
   

    
    

   
السـلطنه   السلطنه بختیاري را به حکومت خراسان منصوب کرد و صمصـام  ديگر صمصامخ دولت بار ١٣٠٠در مرداد 

نیز براي دلجويي يا فريب کلنل محمدتقي خـان پسـیان بـا آگـاھي از محبوبیـت و نفـوذ او در خراسـان او را طـي         
  . حکمي به کفالت ايالت خراسان منصوب نمود و با او مدارا نمود

  
السلطنه با کلنل علنًا مخالفت کرد و بدو پیشنھاد نمود تحت شرايط زير کشور ترک  مخ قوا١٣٠٠اما در اواخر مرداد 

  : کند 
  
  . کلنل حقوق دو ساله خود را برداشته به اروپا مسافرت کند. ١
  . روز بسته و امور ايالت را به تولیت آستانه واگذار نمايد ١٥محاسبات را ظرف . ٢
  . ل دولت تأمین دھدبه کلیه افسران ژاندارم و اھالي مح. ٣
  . از طرف دولت به قواي ايلیات توصیه خواھد شد که با کلنل مدارا کرده او را به سرحد برسانند. ٤

  
اما کلنل اين پیشنھاد را نپذيرفت و قوام طي تلگرافھايي براي حاکمان و خوانین منطقـه کلنـل را يـاغي و متمـرد     

الملـک رئـیس ايـل     ين ترتیب سردار معـزز والـي بجنـورد، شـجاع    بد. خواند و دستور شورش برعلیه او را صادر کرد
  . السلطنه و سید حیدر رؤساي طوايف سريري و ساالر خان بلوچ جھت جنگ با کلنل بسیج شدند ھزاره، شوکت



 

٢ 
 

  
الملک خواھان خاتمه قضیه با صلح و آشتي بود و در حالي که شرايط مالقـاتي را بـا کلنـل در گنابـاد      امیر شوکت

ود، سردار معزز با کردھاي قوچاني به شھر قوچان حمله کرده ژاندارمري را خلع سالح نموده و قوچان را فراھم نم
  . متصرف شدند

  
کلنل به محض شنیدن اين خبر گناباد را ترک کرد و راھي قوچـان شـد و در جعفرآبـاد دو فرسـنگي قوچـان جنـگ       

ھاي جعفرآباد با تفنگ و شصـت تیـر    در تپه سختي بین قواي کلنل و کردھاي قوچاني شروع شد و کلنل شخصًا
سر کلنل توسـط کردھـاي قوچـاني از    . جنگید و به دلیل محاصره شديد و اتمام مھمات، ناجوانمردانه کشته شد 

پس از رسیدن خبر شکست ژاندارمري و مرگ کلنل، محمودخان نوذري بالفاصله دولت را از قتل . بدن جدا گشت
با تجلیل و احترامات نظامي  ١٣٠٠میزان  ١٥جنازه و سر کلنل در . اظھار اطاعت نمودکلنل آگاه ساخت و خود نیز 

کردند آن را مشايعت  فراوان به مشھد وارد شد و عده بسیاري از اھالي شھرو افراد ژاندارم در حالي که گريه مي
و در حـالي کـه جمعیـت    سران ژاندارمري و بعضي از ھواخواھان کلنل نطقھـاي پـر حرارتـي ايـراد کردنـد      . نمودند

داد سر و جنازه او را در مقبره نادرشاه دفن کردنـد و   بسیاري گرد آمده بود و احساسات شديدي از خود بروز مي
سال عزاداريھاي مفصلي در مشھد انجام شد تا اينکه پس از به قـدرت   ٥پس از شھادت او نیز ھر ساله به مدت 

  .و سالگرد به مناسبت اين فاجعه ممنوع گشترسیدن سلسله پھلوي، انجام مراسم عزاداري 
  


