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 :الممخص
ُعرؼ حكاـ القاجار في إيراف بقسكتيـ كجبركتيـ سكاء أكانكا ممككان        

في طيراف أـ حكامان في الكاليات، كاقترنت غمظتيـ كقسكتيـ مع الرعايا 
بصفة أخرل مذمكمة، كىي جشعيـ المفرط لجمع األمكاؿ كالثركات 
كابتزازىـ الناس كالتجاكز عمى حقكقيـ ، كلعؿ األخطر مف ذلؾ كمو ىك 

الت مريبة لحكاـ المفسديف مف القاجار مع األجانب المتنفذيف في كجكد ص
البالد )الركس كاإلنكميز( األمر الذم جعؿ مف إيراف ساحة لمصراع بيف 
الجانبيف لمدة طكيمة،  ثَـّ استكجب التفاىـ كاالتفاؽ عمى تقسيـ مناطؽ 

، بينما كاف الكضع في العاصمة 7997النفكذ بينيما حسب معاىدة عاـ 
 كانقساـ، 7997-7996مي كالحميـ بسبب تداعيات الثكرة الدستكرية يغ

الشارع اإليراني بيف مؤيد كمعارض ليذه الثكرة ، فقد حصؿ ىذا االنقساـ 
بسبب مكاقؼ بعض أمراء القاجار مف الثكرة كتداعياتيا ، فكقؼ رؤساء 
القبائؿ في المنطقة الككردية إلى جانب ساالر الدكلة الذم كاف يتطمع  
ليككف شاىان عمى إيراف، فتسببت حركاتو في خمؽ مصاعب جمة لمحككمة 

 كالبالط اإليراني معان خالؿ السنكات التي أعقبت الثكرة الدستكرية .
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Abstract: 

 The rulers of Qajar in Iran were known of their cruelty 

and tyranny, whether they were kings of Tehran or 

dynasts in the states. However, their rudeness and cruelty 

associated with the citizens in another disrepute 

greediness to gain money and wealth, looting people and 

exceeding their rights. Perhaps the serious danger of all 

that is the existence of suspicious links of corrupted 

Qajar rulers with influential foreigners in the country 

(Russian and English ) that made Iran a region of 

conflict between both sides for a long time which 

required reaching to an agreement to divide areas of 

influence between them according to the  treaty of 1907.  

While the situation in the capital was escalating towards 

being worse due to the repercussions of the 

constitutional revolution 1906-1907, and the separating 

the Iranian people between supporters and opponents of 

this revolution.  This division occurred as a result of the 

positions of some of the Qajar princes regarding the 

revolution and its repercussions. The tribal chiefs in the 

Kurdish region stood by the Salar Al-Dawla, who had an 

ambition to be a Shah of Iran, and his movements caused 

great obstacles for the government and the Iranian court 

together during the years that followed the constitutional 

revolution.   
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 المقدمــة
يسمط ىذا البحث الضكء عمى حركات األمير القاجارم ساالر الدكلة الذم اشتير 
بعنجييتو كغمظتو حيف كاف حاكمان عمى المنطقة الككردية فابتز الناس كجمع أمكالن طائمة عنكة 

بنات رؤساء الككرد ليضمف كالء آبائيف لو كيدفعيـ بذلؾ إلى مساندة حركاتو  تزكج، كمف ثـ 
ش القاجارم ، فاستغؿ الكضع المرتبؾ في طيراف بعد الثكرة الدستكرية  كبدأ لممطالبة بالعر 

بمغامراتو معتمدان عمى القبائؿ الككردية التي ساندتو بقكة ألسباب كدكافع يتصدل ليا ىذا 
 البحث .

تأتي أىمية البحث ككنو لـ يتطرؽ إليو في دراسة أكاديمية مف قبؿ ، إنما كاف عمى 
في مذكرات بعض المساىميف في األحداث،  أك ذكركىا بشكؿ عابر  شكؿ معمكمات مبعثرة

في مصادر تاريخية لـ تعِطيا حقو في االىتماـ،  كييدؼ ىذا البحث إلى بياف األسباب 
كتحميميا كالدكافع التي دفعت برؤساء القبائؿ الككردية إلى مساندة ساالر الدكلة الذم أعمف 

 بتو الجامحة في نيؿ العرش القاجارم .عصيانو عمى الدكلة بسبب طمكحاتو كرغ
اعتمد البحث المنيج التحميؿ التاريخي في تمحيصو لمكثائؽ كتحميمو لممعمكمات  

الكاردة فيو بغية التكصؿ إلى حقيقة األحداث كالكقائع التاريخية ، كاشتمؿ البحث عمى كثائؽ 
يرانية كثيرة ال كمصادر أساسية بمغات عدة : يمكف االستغناء عنيا،   منشكرة بريطانية كا 

فارسية ك عربية ك ككردية ك انكميزية كلعؿ مف أىـ ىذه المصادر:  كتاب )تاريخ مردكخ ( 
الذم يعد مصدران قيمان لككف المؤلؼ عاصر األحداث  لمؤلفو شيخ محمد مردكخى كردستانى

مجمدات لمؤلفو  7كُيّعُد كتاب )تاريخ انقالب مشركطيت ايراف( الذم يشتمؿ عمى   كساىـ فييا
ميدم ممكزاده مف الكتب العممية النادرة التي تناكلت أحداث تمؾ اآلكنة بإسياب. كالمؤلفات 
القيمة لممؤرخ اإليراني أحمد كسركل اليمكف تجاىميا لغناىا كاحتكاىا لمعمكمات كثيرة عف 

شكؿ  الثكرة الدستكرية ك األحداث التي رافقتيا ، كتضمنت مصادر البحث كتب أخرل عمى
 مذكرات لشخصيات ميمة ساىمت في األحداث التي يتطرؽ الييا البحث.

 :التمييد
شيدت العالقة القائمة بيف الككرد كالحككمة القاجارية في طيراف مرحمة جديدة بعد 

( ، كلعؿ مف أىـ ما مَيزَّت ىذه المرحمة ىي سياسة  7867-77769زكاؿ )اإلمارة األردالنية
المبنية عمى أساس االختالؼ العرقي كالمذىبي بيف الككرد السنة كحكاـ القمع كاالضطياد 
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القاجار الشيعة في كردستاف ، كفرضيـ الضرائب كالرسـك الثقيمة عمى كاىؿ المالكيف الككرد 
، كاتباعيـ أساليب البطش كالتنكيؿ في تصفية رؤساء القبائؿ الككردية، كالسيما الرؤساء الذيف 

يران في مناطقيـ الجبمية المنيعة كمتمتعيف منذ أمد بعيد باستقاللية تامة في كانكا ليـ نفكذان كب
إدارة شؤكف قبائميـ بعيدان عف تدخالت الحككمة القاجارية،  كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ أحد 
رؤساء ىكراماف كيدعى )حسف سمطاف ىكرامى( الذم أغتيؿ بمؤامرة معدة سمفان مف قبؿ )فرىاد 

اف بعد زكاؿ الممقب بػ)معتمد الدكلة( الذم ُعّيف حاكمان عمى كردست(  7888-27878ميرزا
كقد جرت عممية اإلغتياؿ في قرية )بيمؾ( إحدل القرل التابعة لبمدة مريكاف  اإلمارة األردالنية،
،  كلـ تكتِؼ السمطة القاجارية بذلؾ بؿ شنت عمى منطقة ىكراماف 7867غرب سنندج عاـ 

، كنظران 7869كقعت خالليا معارؾ حامية بيف القكتيف عاـ  الحصينة حممة عسكرية كبيرة
لعدـ التكافكء بيف الطرفيف في العدد كالعدة الحربية، اضطر اليكرامانيكف إلى االنسحاب كترؾ 

، كبعد عاـ مف عكدتيـ إلى 3قراىـ كالمجكء إلى منطقة شيرزكر الخاضعة لمدكلة العثمانية
قبيمة ىكراماف كاسمو) محمد سعيد سمطاف ىكرامى( ديارىـ تـ تصفية زعيـ آخر مف زعماء 

الذم أغتيؿ أيضان في مؤامرة مماثمة لما سبؽ ببمدة )جكانركد ( مف قبؿ أعكاف ك زمرة فرىاد 
، كاتخذ فرىادميرزا إجراءات مشددة عمى الحدكد  4ميرزا معتمد الدكلة حاكـ كردستاف القاجارم
رادية مف العبكر بمكاشييـ كقطعانيـ إلى مراعييـ مع الدكلة العثمانية لمنع قبيمة الجاؼ الم

( أف 7847-7823الصيفية بالقرب مف مريكاف، كقد إقتضت معاىدة أرضرـك األكلى كالثانية)
، كالتزامان بذلؾ فقد أمر 5تقكـ الدكلتاف بمنع القبائؿ الرحالة مف اجتياز الحدكد بيف الدكلتيف

كبيرة في مكاقع ) شمير (ك )ناكخكاف(  ك  فرىاد ميرزا حاكـ كردستاف بنشر قكة عسكرية
)خاكميراكا( بالقرب مف بمدة مريكاف كىي ممرات كمسالؾ كانت تسمكيا قبيمة الجاؼ خالؿ 
عبكرىا الحدكد إلى األراضي اإليرانية ، يذكر أنو جرت العادة منذ زمف بعيد أف تدفع قبيمة 

لعبكر لالستفادة مف مراعييا الجاؼ بعض الرسكـ مقابؿ سماح السمطات القاجارية ليا با
، كفي إحدل المرات بمغت قسكة الكالي فرىاد ميرزا أف 6الصيفية لرعاية أغناميـ كمكاشييـ

أمربكأد خمسة أشخاص مف قبيمة الجاؼ كىـ أحياء جزاءن عمى تصرفيـ السيء في إحدل 
  .7القرل التابعة لبمدة مريكاف

بيـ القمعية المعركفة لمتخمص مف كظؿ حكاـ القاجار في كردستاف متمسكيف بأسالي
رؤساء القبائؿ الككردية ، فقد نصبت السمطات المحمية فخان لمقبض عمى )حمزة آغا منككر( 
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بعد امتناعو عف دفع الضريبة المفركضة عميو مف قبؿ حاكـ مياباد ،غير أنو أظير بسالة 
،  78788 عجيبة حيث تمكف مف قتؿ أحد الحراس كجرح اآلخر كالنجاة مف الفخ عاـ

كبعدكقكع ىذا الحدث شارؾ أغا المذككر في الثكرة القكمية التي أشعميا الزعيـ الديني 
،  ك أبمى بالءن حسنان في ىذه 7889(عاـ 7888-7837 9المعركؼ )الشيخ عبيداهلل النيرم

الثكرة التي شاركت فييا أغمب القبائؿ الككردية الحانقة عمى الحكـ القاجارم في مقاطعة 
  . 79اف الغربية في كردستاف اإليرانيةآذربيج

عمى يد )حسيف قميخاف  7995كيمثؿ اغتياؿ رئيس قبيمة شكاؾ )جعفرآغا ( عاـ 
(  نائب حاكـ تبريز نمكذجان آخر مف التصفيات الدمكية التي ستظؿ 77نظاـ السمطنة مافى

ف بعث إليو صفحة سكداء في تاريخ القاجارييف ، فقد أمَّف نظاـ السمطنة جعفر آغا شكاؾ بأ
مصحفان مختكمان بختمو كعميو إمضاؤه الشخصي يدعكه لمحضكر إلى تبريز ليككؿ إليو ميمة 

، في حيف لـ تمِض مدة طكيمة عمى تكليو ىذا األمر  72حماية األحياء األرمنية في المدينة
(  الذم 799973-7997حتى أمر بقتمو بإيعاز مف كلي العيد الشاىزاده)محمد عمي قاجار

ارس صالحيات شاه قاجار في طيراف بعد سفر أبيو إلى أكركبا، كعمى الرغـ مف أصبح يم
ىذه المعاممة القاسية التي القتو أغكات الشكاؾ عمى يد السمطة القاجارية ، إال أف اسماعيؿ 
آغا شكاؾ المعركؼ بػ )سمكك( الذم تكلى رئاسة قبيمة شكاؾ كشاىد بعينيو مقتؿ أخيو لـ يسع 

ثأر مف قتمة أخيو مف أعكاف محمد عمي شاه قاجار بؿ كقؼ ضد ثكار الحركة إلى االنتقاـ كال
الدستكرية كغزا بقكاتو القبمية أنصار الثكرة في كؿ مف مدينتي خكم ك سمماس في آذربيجاف 

، كربما يرجع سبب ذلؾ إلى استئثاره لمصالحو الشخصية 7999-7997الغربية بيف أعكاـ 
إزاحة منافسيو، كألجؿ تحقيؽ ذلؾ كاف البد مف ميادنة  كتطمعو لتسنـ زعامتو القبيمة ك

الحككمة المركزية في طيراف، كربما ظف سمكؤ أنو رغـ النجاحات الكبيرة التي حققيا 
الدستكريكف في طيراف،  فإف جبية أعداء الثكرة الدستكرية كانت أقكل. كقد يككف عداء الدكلة 

  .74بيذا االتجاه كخر دفع بسمكيف سببان آالعثمانية ك ركسيا القيصرية لمثكار الدستكري
تكاد األسباب التي ذكرت أعاله بخصكص مكقؼ )سمكك( مف الثكرة الدستكرية 
تنطبؽ تمامان مع مكاقؼ رؤساء الككرد اآلخريف مف ضجيج الثكرة في طيراف ، تمؾ الثكرة التي 

التخمؼ السائديف في ظمت مجيكلة كقميمة األثر عمى الكاقع القبمي في كردستاف بسبب الجيؿ ك 
البيئة القبمية آنذاؾ ، فقد نتج عف ضعؼ الكعي أف أصبح الفرد الككردم أسيران لبيئتو ك سيؿ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)2994 ) 
 

االنقياد مف قبؿ مرؤسيو،  األمر الذم سيؿ عمى رؤساء الككرد تكريط قبائميـ في مغامرات 
تياميـ لمدستكرييف غير مجدية، كالننسى أف الدعايات الضالة التي كانت تبثيا أعداء الثكرة كا

باإللحاد ك معاداة الديف اإلسالمي ىي األخرل لعبت دكران كبيران في كقكؼ الناس البسطاء 
خمؼ رؤسائيـ الذيف دفعتيـ مصالحيـ الخاصة لمكقكؼ إلى جانب المغامر القاجارم )أبك 

كمساندتيـ لو في حركاتو لممطالبة بالعرش  75الفتح ميرزا قاجار( الممقب بػ ساالر الدكلة
القاجارم،  لكف ىذا اليعني أف الككرد كميـ كانكا معارضيف لمثكرة الدستكرية ، فقد أيدت فئات 
متنكرة مف الككرد مطالب الثكار في إصدار الدستكر كانتخاب مجمس كطني ، كشكمت ىذه 

راكز المدف الككردية ) كرمنشاه ك الفئات مجالس محمية لنصرة الثكرة كتحقيؽ أىدافيا في م
 .76سنندج ك ساكجبالؽ (

 
المبحث االول : مساندة )نظر عمي خان لور( لساالر الدولة في حركتو األولى 

 .8021لممطالبة بالعرش القاجاري عام 
عيف مظفرالديف شاه ساالر الدكلة حاكمان عمى كرمنشاه التي تعد مف كبريات المدف 

،غير أنو لـ يطؿ بو المقاـ في ىذه الكالية سكل ستة أشير،  7898 الككردية غرب إيراف عاـ
فقد تذمر الناس مف جبركتو كظممو كرفعكا شككاىـ إلى أبيو الشاه فعزؿ مف حكـ الكالية كأسند 

ثـ عيف حاكمانعسكريان عمى المناطؽ ) لكرستاف  7997،  كفي عاـ 77إليو كالية زنجاف
( كالي 79مف )ممكة خانـ( إبنة )غالمرضاخافك تزكج ىناؾ ، 78كخكزستاف كبختيارل(

، كاستطاع مف خالؿ ىذه المصاىرة تقكية عالقاتو بقبائؿ ككردية مف  799329بشتككعاـ 
( في لكرستاف. ثـ لـ تمِض مدة كجيزة حتى عزؿ عف منصبو كأعيد إلى العاصمة 27)المكر

بو كاعتصـ في فظؿ مدة دكف أم منصب في الحككمة، فاستاء نفسيان مف ذلؾ كأعمف إضرا
الديف شاه أف يعينو حاكمان عمى كردستاف نياية  القصر الخاص بالنساء، فاضطر أبكه مظفر

 . 799522شير آذار عاـ 
يذكر المؤرخ الككردم محمد مردكخي الذم شاىد األحداث كرافؽ ساالر الدكلة كثيران 

كؿ ساالر الدكلة خالؿ كاليتو في كردستاف كقيامو بحمالتو العسكرية ، يركم لنا مشيد كص
إلى سنندج ككيفية استقباؿ أىؿ المدينة لو حيث قاؿ " خرج الكجياء كاألعياف إلى )صمكات 
آباد( كىي مكقع بخارج المدينة الستقباؿ ساالر الدكلة، بينما اجتمع التجار كالكسبة كعامة 
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 الناس في )بيرمحمد( ، كعندما كصؿ المككب إلى مكقع تجمع التجار كالكسبة، أخرج
الشاىزاده يده مف المككب كأمر الناس بالتمدد عمى األرض كتقبيؿ التراب ، كلـ يكف لمناس 
المغمكبيف عمى أمرىـ سكل إظيار الطاعة كتقبيؿ األرض، بينما ىك يضحؾ كيستيزأ بيذا 
المشيد البئيس ،  كحيف كصؿ مككبو إلى مكاف المدافع أمر بضرب آمر المدفعية)مرتضى 

كيضيؼ  23خفض دكم المدافع التي أطمقت بمناسبة قدكمو لممدينة " خاف( بالسياط بسبب
عمى كرسيو في الديكاف بدأ يتفكه بكالـ خشف  الدكلة رساالمردكخى قائالن " كقبؿ أف يجمس 

كمو تيديد ك كعيد لمحاضريف في مجمسو ، فقاؿ بتكبر كعنجيية أف أباه الشاه لـ يعينو حاكمان 
عمى كردستاف فحسب، بؿ إنو مالؾ الرقاب يعدـ مف يشاء كيرحـ مف يشاء ، كال يحؽ ألحد 

كب أىالي المدينة أمر بقطع رأس مسائمتو فيما يفعؿ ..." بغية بث الرعب كالذعر في قم
.  كخالؿ األشير التي قضاىا 24)صاـر نظاـ فراش باشى( أحد مكظفي الحاكـ السابؽ "

ساالر الدكلة في كاليتو عمى كردستاف بمغ ظممو كتماديو عمى حقكؽ العامة كاغتصابو أمكاؿ 
ستاف في عيد الناس كممتمكاتيـ حدان اليحتمؿ ، فقد ذكر لنا مردكخى " أف الكضع في كرد

ساالر الدكلة ازداد سكءان، فقد ساد جك مف الرعب كالخكؼ بيف الناس كلـ يكف بإمكانيـ 
االطمئناف عمى أمكاليـ كأنفسيـ ، بينما ىك )ساالر الدكلة( منيمكان بشراء أمالؾ كاسعة كقرل 

مف أفعالو كثيرة مف المبالغ التي استمميا عنكة مف أثرياء الكالية، األمر الذم تذمر الجميع 
فاضطركا إلى رفع شككاىـ ك إرساؿ شيخ اإلسالـ )مال عبد الرزاؽ( سران إلى طيراف إلبالغ 

-7845عيف الدكلة  ، كأما رئيس الكزراء )سمطاف عبدالمجيد ميرزا 25أبيو مظفرالديف شاه"
( الذم ىك اآلخر كاف مستاءان مف تصرفاتو، فطمب مف ساالر الدكلة الحضكر إلى 26 7927
كأقنع الشاه بضركرة عزلو مف كالية كردستاف إرضاءان لمناس المشتكيف أكاخر كانكف طيراف 
   . 799527األكؿ 

كمف جدير بالذكر أنو رافؽ ساالر الدكلة في مجيئو إلى كردستاف عدد مف شخصيات 
( الممقب بػ )ممؾ 28 7999-7869العاصمة المعركفيف ، مف أبرزىـ ) ميرزا نصراهلل بيشتى

. كلككنو )ساالر الدكلة( كاف 29الذم كاف مف أشير خطباء الثكرة الدستكرية آنذاؾالمتكمميف ( 
يطمح أف يناؿ العرش اإليراني بدالن مف أخيو محمد عمي ميرزا، فقد أككؿ بعض أعمالو إلى 
ممؾ المتكمميف كأرسمو إلى العاصمة ليتصؿ مع قادة المعارضة ، كقد فطف األخير أىمية 

لقكية مع ساالر الدكلة لتحقيؽ أىداؼ كغايات قادة الثكرة الدستكرية في المعبة فاستغؿ صالتو ا
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قامتو في )عشرت آباد( بطيراف ،  39طيراف . كبعد عزؿ ساالر الدكلة مف كالية كردستاف كا 
أرسؿ ممؾ المتكمميف رسالة إليو ككاف شبو محبكس في محؿ إقامتو ، كبيف فييا ضركرة تقديـ 

( مبمغ الدعـ المادم لمثكرة الدستك  رية ، فأرسؿ ساالر الدكلة بكاسطة رجؿ يدعى )صديؽ أكـر
آالؼ تكماف( كمساعدة مالية بغية تأميف مصاريؼ المعتصميف خالؿ أياـ اعتصاميـ  8999)

. الريب فيو أف تقديـ مثؿ 37 7996في السفارة البريطانية كمسجد عبدالعظيـ في طيراف عاـ 
نما بغضان ألخيو ىذا العكف لمدستكرييف مف قبؿ أمير مف آ ؿ قاجار لـ يكف تكددان أك حبان بيـ كا 

كلي العيد كعيف الدكلة رئيس الكزراء، كتشير الكثائؽ المنشكرة إلى أف البريطانييف الذيف كانكا 
،  كاف ليـ دكر كبير في دفع 32في صراع شديد مع الركس القتساـ مناطؽ النفكذ في إيراف

ؿ ىذا المكقؼ المضاد لشاه قاجار ك كلي عيده محمد ساالر الدكلة بيذا االتجاه كاتخاذ مث
  . 33عمى ميرزا الذم كاف يحظى بتأييد الركس

استغؿ ساالر الدكلة حالة الفكضى كاالضطراب التي سادت طيراف نتيجة أحداث 
، فخرج منيا كتكجو إلى لكرستاف كأقاـ عند كالد زكجتو غالـ رضا 7996الثكرة الدستكرية عاـ 

. كفي طيراف حققت الثكرة الدستكرية انتصاران كبيران بعد تكقيع الشاه عمى 34ةخاف كالي بشتكك 
الديف شاه الذم فارؽ الحياة بعد أياـ قالئؿ ، حيث  مسكدة الدستكر ، كأعقب ذلؾ مكت مظفر

،   7997تـ تنصيب كلي العيد محمد عمي ميرزا شاىان عمى البالد منتصؼ شير كانكف الثاني 
خطيرة بيف الشاه الجديد كمجمس الشكرل الكطني اإليراني شجعت  يبدك أف بركز خالفات

  ساالر الدكلة عمى التمرد كالعصياف.
كاف يحظى اذ و في أف يصبح شاىان عمى إيراف ، رأل أف الفرصة مكاتية لتحقيؽ غايت 

بدعـ قبائؿ كثيرة في لكرستاف بسبب زكجاتو المكريات،  حيث تزكج ساالر الدكلة مف )أغا 
 35ابنة نظرعمي خاف لكر مف قبيمة )أمرايى( حاكـ منطقتي ترىاف كدلفاف شماؿ لكرستافزيبا( 

. كمماالشؾ فيو أف 36.  كجذب انتباه أعضاء مجمس الشكرل إلى جانبو في صراعو مع الشاه
كجكد ساالر الدكلة في لكرستاف أثار شككؾ محمد عمي شاه مف نكاياه، إذ خشي الشاه مف أف 

ىذا الكضع إلضعاؼ مركزه في العاصمة،  كعميو حاكؿ الشاه إرضاء يستغؿ مجمس الشكرل 
أخيو كاستدعائو إلى طيراف بكسائؿ شتى، غير أنو رفض عركض الشاه قائالن " ماذا أفعؿ 

 . 37بزكجتي كعيالي كليس لي منزؿ في طيراف "
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كمف الضركرم اإلشارة إلى السبب الذم دفع بنظر عمي خاف لكر إلى مساندة نسيبو 
ر الدكلة ىك سذاجتو كتصديقو المفرط ألقكاؿ نسيبو دكف تفكر في عاقبة اأُلمكر ، كقد ساال

يرجع السبب أيضان إلى طمكحو الشخصي في نيؿ منصب الصدر األعظـ )رئيس الكزراء(، 
لكأصبح ساالر الدكلة شاىان عمى البالد، كربما ُيعد ىذا سببان كجييان لكقكفو بكؿ قكة إلى جانبو 

درات القتالية لقبائؿ ) لكر( ك) لؾ ( في خدمة ساالر الدكلة، كقد قدر عدد القكة كيضع كؿ الق
، بينما أشارت التقارير المرسمة مف ىمداف إلى السفارة  38المحتشدة بػخمسة آالؼ مسمح

البريطانية في طيراف بأف عدد القكة المياجمة كاف يتراكح بيف خمسة عشر كعشريف ألؼ 
لدكلة كاف يمجأ في كثير مف األحياف إلى الكذب عمى أعكانو فيبث مسمح ،  يذكر أف ساالر ا

أكاذيب بيف أنصاره كزعماء القبائؿ الممتفة حكلو بأنو عمى صمة كثيقة بمجمس الشكرل كأنو 
يحظى بتأييدىـ،  كقد تمكف مف كسب كالء أنصار الدستكرييف بمدينة كرمنشاه فأقاـ عالقة 

ككاف يراسمو باستمرار  مدعيان في رسائمو إليو ، أنو يتمقى كطيدة مع قائدىـ ) محمد ميدم ( ، 
برقيات مف  أعضاء مجمس الشكرل يدعكنو فييا بالتقدـ إلى طيراف ليككف سندان ليـ في 

غالؽ المجمس ، كقد قامت قكات ساالر الدكلة 39مكاجية الشاه الذم  ينكم تعطيؿ الدستكر كا 
في طريقو بنيب القرل كاألرياؼ في الطريؽ حتى بمغت نياكند، مما أجبر سكاف المنطقة 
األخيرة عمى االستعانة بالحككمة المركزية في طيراف، لكف المجمس لـ يممؾ جيشان قكيان قادران 

اطىء في بداية األمر ،  أما محمد عمي شاه فقد تب49عمى ىزيمة قكات ساالر الدكلة آنذاؾ 
كلـ يرغب في مكاجية أخيو بغية إجبار مجمس الشكرل عمى اإلذعاف لمطاليبو ، لكف حيف 
عمـ أف ىدؼ أخيو في تقدـ قكاتو نحك طيراف ىك لنيؿ العرش القاجارم كليككف شاىان عمى 

ؿ . سعى بكؿ كسيمة لتصدم المكقؼ فاختار أكؿ األمر شخصيات دينية مشيكرة أمثا 47البالد
)سيدمحمد طباطبايي ك سيد عبد اهلل بيبياني ( ليقكما بميمة الكساطة كالتفاكض مع ساالر 
الدكلة كمعالجة األزمة بطرؽ سممية، لكف األخير لـ يعير لمكساطة أم اعتبار كرفض 

. كقد لـز األمر أف يقكـ الشاه بمساكمة مجمس الشكرل كيضع خالفاتو  42المصالحة مع الشاه
البان مف أعضاء المجمس إصدار بياف يديف فيو تحركات ساالر الدكلة كغاياتيا معو جانبان،  ط

الشريرة ،  كقاـ مجمس الشكرل بتمبية طمب الشاه فأصدر بيانان بذلؾ معتبران ساالر الدكلة 
عاصيان متمردان عمى الدكلة ، األمر الذم ترؾ أثران قكيان عمى نفكس كثير مف أنصاره 

ساالر الدكلة مف قبؿ ،  فتخمى كثير منيـ عف مساندتو قبؿ أف يمنى  الدستكرييف الذيف أغرىـ
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، تمؾ المعركة التي حسمت لصالح الشاه بجيكد كشجاعة  43بيزيمة شنيعة في معركة نياكند
)داكد خاف( رئيس قبيمة كميكر الككردية الذم كصؿ بقكاتو إلى أرض المعركة في الكقت 

، كاندحر  44فحكؿ اليزيمة الكشيكة إلى نصر مؤزرالمناسب لنجدة القكات المكالية لمشاه 
، فاضطر أخيران إلى أف 45ساالر الدكلة كتشتت قكاتو كحتى حماه نظرعمي خاف تخمى عنو

،  ككفؿ أحد رؤساء كمير مع خمسيف 46يسمـ نفسو إلى القنصمية البريطانية في كرمنشاه
، كفي 47اه بيذا الخصكصمسمحان مف قبيمتو ميمة نقمو إلى طيراف بعد مكافقة حاكـ كرمنش

طيراف شفعت لو أمو )نكر الدكلة( كشخصيات دينية أمثاؿ )بيبياني ك طباطبايي ( لدل 
الشاه،  كيشير البعض إلى أف اإلنكميز بدكرىـ ساىمكا في الكساطة أيضان ، فأصدر عنو العفك 

الدكلة  ، كربما يرجع إفصاح الشاه عف ساالر 48كظؿ مقيمان في )عشرت آباد( مدة مف الزمف
إلى نيتو في استعمالو لمعاداة الدستكرييف في قادـ األياـ ، كبعد أف تمكف الشاه مف ضرب 

  . 49المجمس كالقضاء عمى المعارضيف لو في العاصمة أمر بإبعاد أخيو إلى أكركبا
مساندة داودخان زعيم قبيمة )كميور( لساالر الدولة ومعركة )باغشاه( عام  : المبحث الثاني

8088 . 
أحداث كتطكرات خارجية كداخمية جمة  7977-7997شيدت إيراف بيف األعكاـ 

كانت ليا آثار كانعكاسات كثيرة عمى الحكـ القاجارم في إيراف، فعمى الصعيد الخارجي 
كبريطانيا العظمى إلى حؿ خالفاتيما الطكيمة كعقد معاىدة  ةركسيا القيصريتكصمت الدكلتاف 

. كفي الجارة الغربية إليراف )الدكلة العثمانية( 799759سرية لتقسيـ النفكذ بينيما في إيراف آب 
قامت جمعية االتحاد كالترقي بانقالب عسكرم، فتمكف زعماء ىذه الجمعية مف اإلطاحة بحكـ 

عادة العمؿ بالدستكر كدعكة البرلماف  7999- 7998سمطاف عبدالحميد الثاني تمكز  كا 
.  كعمى الصعيد 57العثماني لالنعقاد مف جديد بعد أف مضى عمى تعطيمو حكالي ثالثيف عاما

ضطرابات خطيرة إثر  الداخمي كتزامنان مع ىذه المستجدات الخارجية شيدت طيراف أحداثان كا 
ميرزا الذم أمر بقصؼ بناية المجمس الصراع المرير بيف مجمس الشكرل كالشاه محمد عمي 

شخص مف  399يقؿ عف  كاقتحامو بقكاتو العسكرية ، كقد أسفر الحادث عف قتؿ كجرح ما ال
. كلـ تمِض عدة أشير حتى تمكف 52 7998حزيراف 23ضمنيـ عدد مف أعضاء المجمس 

ة لمجمس أنصار الثكرة الدستكرية مف التمسؾ بزماـ المبادرة، فقد استطاعت القكل المناصر 
الشكرل مف البختيارييف بقيادة )سردار أسعد بختيارل( كثكار مف كيالف بقيادة )محمد كليخاف 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)2999 ) 
 

(  كالثكار التبريزييف تحت أمرة ستار خاف ك باقرخاف مف 53تنكابنى( ك )يفـر خاف أرمنى
لحاؽ ىزيمة منكرة بقكات الشاه التي كانت بقيادة الجنراؿ  54اقتحاـ العاصمة طيراف ، كا 

، كعمى اثر ذلؾ َفرَّ الشاه إلى ركسيا، كأختار 7999تمكز عاـ  75كسي بالككنيؾ لياخكؼ الر 
. كعيف رئيس قبيمة قاجار )عضد 55مجمس الشكرل ابنو القاصر )أحمد ( شاىان جديدان لمبالد

الممؾ (كصيان عمى العرش القاجارم لحيف بمكغ أحمد شاه سنو القانكني الذم يخكلو لممارسة 
 .56مقررة صالحياتو ال

لـ يكف بكسع الشاه المخمكع قبكؿ الكاقع الجديد في طيراف فقد اتفؽ مع إخكتو في 
المنفى بػ )فيننا( العاصمة النمساكية عمى استرداد عرشو ، كحسب الخطة المرسكمة دخؿ 
الشاه المخمكع أرض إيراف في المنطقة الشمالية التي يقطنيا قبيمة شاىسيكاف التركمانية المكالية 

، في نفس الشير دخؿ أخيو ساالر الدكلة مف الحدكد الغربية إلى منطقة  7977تمكز  لو
.  ففي رسائمو التي بعثيا ساالر الدكلة إلى رؤساء القبائؿ 57ساكجبالؽ في كردستاف اإليرانية

الككردية دعاىـ فييا إلى مساندتو مبينان بكضكح أنو راجع إلى الكطف كعاـز عمى محاربة 
ستئصاليـ مف الجذكر، بغية إعادة الييبة كاالحتراـ  لعمماء الديف كمشايخ الدستكرييف كا

. كفي المقابؿ اتخذ المجمس كالحككمة الدستكرية في طيراف إجراءات سريعة 58المسمميف
لدييا مف  كضركرية فعمى الصعيد العسكرم أنيا جيزت القكات المدافعة عف العاصمة بكؿ ما

تاؿ، كعمى الصعيد السياسي أصدرت الحككمة إعالنان لمشعب أسمحة كمحاربيف محترفيف في الق
طمة كغير قانكنية اإليراني أكد فيو أف حركات الشاه المخمكع اليادفة لمعكدة إلى حكـ البالد با

كتمردان عمى قكانيف البالد كدستكرىا،  كمف ثـ خصصت جائزة مالية قدرىا  اعتداء كتعتبر 
ألؼ  25المخمكع حيان أك ميتان كجائزة مالية قدرىا ) ألؼ تكماف(  لمف يأتي بالشاه 799)

،  كلـ تكتِؼ بذلؾ بؿ 59تكماف( لمف يقبض عمى أخكم الشاه ساالر الدكلة كشعاع السمطنة
،  كفي كردستاف العثمانية  69 أصدرت الحككمة أمران بمصادرة ممتمكات أخكم الشاه المخمكع

الككردية بساالر الدكلة ، كقد أخذ  ( رئيس قبيمة الجاؼ792767-7846اجتمع )محمكد باشا
 .62عمى عاتقو ميمة نقمو كعبكره مف الحدكد إلى كردستاف اإليرانية

كمما ىك جدير بالذكر ىك حدكث تحكؿ كبير في مكقؼ داكدخاف رئيس قبيمة كميكر 
مف زعيـ قبمي مطيع لمحككمة في طيراف إلى مؤيد ألمير قاجارم متمرد مثؿ ساالر الدكلة 

. إذف البد مف أسباب مكجبة لذلؾ، كلعؿ مف أبرز األسباب ىك  7977-7997بيف أعكاـ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)2979 ) 
 

سكء معاممة حكاـ كرمنشاه لداكد خاف زعيـ قبيمة كميكر،  فقد تنكر أكلئؾ الحكاـ لممكقؼ 
،  كلـ يظيركا االحتراـ كالتقدير الالزميف 63البطكلي الذم أبداه داكد خاف في معركة نياكند

القبمي، بؿ أنيـ بذلكا الجيكد لدل البالط القاجارم إلصدار قرار بعزلو مف لمكانة ىذا الزعيـ 
رئاسة القبيمة التي ىي مف أكبر القبائؿ الككردية في إيراف، كزد عمى ذلؾ حاكؿ حكاـ كرمنشاه 
إضعاؼ مكانة قبيمتو بيف القبائؿ مف خالؿ تطبيؽ سياسة تجريد السالح مف العشائر. ككذلؾ 

مجاكرة لمحاربة داكدخاف كعمى كجو الخصكص قبيمة )سنجابى( التي تحريض قبائؿ أخرل 
،  لكف ىناؾ مف يقكؿ أف داكدخاف بعد معركة نياكند 64بينيا كبيف كميكر نزاعات قديمة

أصبح مغركران متكبران ال يعير لكالة كرمنشاه أم اىتماـ، ككاف يقكـ بأعماؿ منافية لمقانكف 
.  كعمى  65كقيامو بغزكات ضد قبائؿ أخرل في المنطقةبرفضو دفع الضرائب المترتبة عميو، 

أم حاؿ تضافرت جممة أسباب دفعت بداكدخاف ليتخمى عف تأييده لمحككمة الدستكرية في 
طيراف كيساند ساالر الدكلة حتى أنو كافؽ عمى طمب األخير في الزكاج بابنتو. كيذكر بعض 

رل فقد نقؿ عنيـ قكلو" نحف قبيمة المسنيف مف قبيمة كميكر أنو كاف لداكدخاف طمكحات أخ
( ، فمف حيث القكة كالقابمية العشائرية نحف أكلى كأقكل 66كميكر لسنا أقؿ مف )كريـ خاف زند

ف لـ يكف بمقدكرنا السيطرة عمى إيراف برمتيا،  فعمى  مف الزند التي حكمت إيراف كميا.... كا 
 .67" األقؿ قادريف عمى إقامة حككمة مستقمة بنا في غرب إيراف 

تؤيد صحة ركاية المسنيف مف قبيمة كميكر، ألف البعض  آنذاؾكيبدك أف كاقع الحاؿ  
َفسَّر سبب تخمي داكدخاف عف الدستكرييف في طيراف إلى الغيرة مف المكانة التي أحرزىا 
رؤساء البختيارية الذيف ُقِدَر ليـ أف يتمسككا بزماـ اأُلمكر في طيراف بحجة الدفاع عف الثكرة 

مجرد دمية الحكؿ لو كال قكة،  فمـ يكف رؤساء الدستكرية كجعمكا مف أحمد شاه قاجار 
.إذف نستنتج مف كؿ ذلؾ أف لممصالح 68البختيارية أقكل كأطكؿ يدان مف داكدخاف رئيس كميكر

الشخصية كالمنافسة القبمية بيف الككرد آنذاؾ دكران فعاالن في تحديد مكاقؼ كتكجيات القبائؿ مف 
 الثكرة الدستكرية كالجبية المعادية ليا. 

دخؿ ساالر الدكلة مدينة كرمنشاه مرتديان ثكبان ككرديان كمعو  7977تمكز  23في ك 
. كقبؿ الدخكؿ إلى ىذه المدينة  69حكالي سبعة آالؼ فرساف كعشرة آالؼ مسمح مف المشاة

كاف في جكلة ميمة زار خالليا بمدة )كيالف غرب( معقؿ داكدخاف رئيس كميكر الذم 
جتو )غالـ رضاخاف( كالي بشتكك ، كفي ىذه الزيارة  تباحث استضاؼ ساالر الدكلة ك كالد زك 
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.  كبعد  79ساالر الدكلة مع الحاضريف الكضع كالتعبئة الحربية استعدادان لميجكـ عمى طيراف
عكدتو إلى كرمنشاه تجمع لديو حشد قبمي كبير في المدينة حضره رؤساء القبائؿ الككردية مف 

ك قد بمغ عدد القكة المحتشدة  77كراف ك المكر ك لؾ()الجاؼ كزنكنة كسنجابى كككليايى ك ك
حكالى خمس كعشريف ألؼ مسمح مف الفرساف كالمشاة. ثـ لحؽ بو حماه نظر عمى خاف 
امرايى حاكـ منطقة طرىاف كدلفاف ، ككاف ليذا الحشد القبمي أثر كاضح في أف يتمكف 

. 72ـ جيش ساالر الدكلةبسيكلة السيطرة عمى مدينة ىمداف ، إذ رحبت األىالي فييا بقدك 
ككاف ساالر الدكلة خالؿ التقدـ يتمقى باستمرار برقيات مف أخيو محمد عمى ميرزا  يدعكه فييا 
إلى التسرع في الزحؼ كاليجـك لضيؽ الخناؽ عمى طيراف كالقضاء عمى الحككمة 

 . كفي إحدل البرقيات تباىى محمد عمي ميرزا بغركر مضيفان أف قكة الحككمة73الدستكرية
ضعيفة كغير قادرة عمى التصدم كالمحاربة في جبيتيف،  كمحددان مسجد شاه عبد العظيـ 
إلقامة االحتفاؿ كاستقباؿ سفراء الدكؿ كأىالي العاصمة الذيف سكؼ يحضركف حفمة عكدتيـ 

 . 74إلى طيراف منتصريف
لكف الذم لـ يكف في الحسباف أف قكات محمد عمي ميرزا قد منيت بيزائـ منكرة  في 
مياديف المعركة ضد قكات الحككمة، ففي معركة )فيركز ككه( بمنطقة مازندراف قتؿ فييا قائد 
القكة المياجمة )رشيد السمطاف(، ثـ لـ تمِض أياـ حتى اندحرت قكة التركماف التي كاف يقكدىا 
)أرشد الدكلة( في مكقع )إماـ زاده جعفر ( بالقرب مف طيراف، كأصيب أرشد الدكلة بجركح في 

، كبذؾ خابت آماؿ الشاه 797775آب  28جمو فكقع أسيران بقبضة قكات الحككمة يكـ ر 
المخمكع في السيطرة عمى العاصمة كاضطر إلى اليركب مرة أخرل . كبعد يكميف فقط تمكنت 
قكات ساالر الدكلة مف إحراز نصر مريب عمى قكات مفخـ الدكلة البختيارم بالقرب مف 

  . 76أخرل ثقيمة)مالير( كغنمت مدافع كأسحة 
الشؾ أف خسارة محمد عمي ميرزا كاندحار قكاتو بيذا الشكؿ الفظيع قد أخمى الجك 
لساالر الدكلة، فقد أعمف نفسو شاىان عمى البالد، كبخصكص ذلؾ أرسؿ برقيات إلى مجمس 

. لكف 77الشكرل كالحككمة الدستكرية حثيما فييا عمى االعتراؼ بو كحذرىما مف العكاقب
دستكرية رفضت مطمب ساالر الدكلة كجيزت القكات كالمتطكعيف لممكاجية الحربية، الحككمة ال

فتحركت قكة مف البختيارييف مككنة مف ألفي شخص،  ثـ لحؽ بيـ يفـر خاف كمعو ثالثمائة 
مف المحاربيف األشداء الذيف أبمكا بالءان حسنان في معارؾ مع قكات محمدعمي شاه مجيزيف 
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( آالؼ 3)مكسيـ ( ، كعمى أم حاؿ لـ يتجاكز عدد قكات الحككمة )بمدافع ثقيمة كرشاشات 
ألؼ فارس كمشاة(، لكف كثرة  29شخص في حيف كانت قكات ساالر الدكلة تقدر بأكثر مف )

عدد قكاتو لـ تنفعو في أرض المعركة ، فقد ذاؽ مرارة اليزيمة في معركة )باغشاه( غرب 
كت كراَءىا حكالي خمسمائة قتيؿ كأكثر مف ىذا مدينة ساكه ، كالذت قكاتو بالفرار حيث تر 

  78العدد بيف أسير كجريح.
يرل المؤرخكف أف سبب ىزيمة ساالر الدكلة في معركة )باغشاه( يعكد إلى عدـ كجكد 
قيادة عسكرية مكحدة كانعداـ التنسيؽ بيف أفراد القكة المشاركة في المعركة، إذ كانت قكات 

صرفة، ككؿ قبيمة تحت إمرة زعيمو كغير مستعدة لتمقي  ساالر الدكلة ذات تشكيمة قبمية
األكامر مف غيرىا . كزد عمى ذلؾ ارتكب فرساف كميكر خطان فضيحان خالؿ الميؿ بمياجمتيـ 
قكة متحالفة تابعة لقبيمة )ككليايي( مشتبييف أنيا قكة تابعة لمعدك،  فقد أسفر الحادث عف قتؿ 

ا االشتباه خرجت ىذه القبيمة مف صفكؼ قكات عدد غير قميؿ منيـ ، كنتيجة لحدكث ىذ
ساالر الدكلة ، األمر الذم ترؾ أثران سيئان في نفكس أفراد القبائؿ األخرل المشاركة في 

. كربما لنكعية السالح التي كاف بحكزة القكات الحككمية دكر كبير في إحراز  79المعركة
اشات )مكسيـ( في قتؿ أعداد كثيرة النصر في مكقع باغشاه ، فقد تسببت المدافع الثقيمة كرش

مف أنصار ساالر الدكلة الذيف لـ يمتمككا مثؿ ىذا السالح،  فاضطركا إلى الفرار بغية النجاة 
 .  89مف المكت المحقؽ

كعمى أم حاؿ فإف اليزيمة في معركة باغشاه لـ تضع حدان لمغامرات ساالر الدكلة 
راف .فاستمر في حركاتو باعتماده عمى كلـ تقِض عمى أحالمو في أف تككف شاىان عمى إي

المنطقة الككردية كمساندة رؤساء القبائؿ ىناؾ. أكلئؾ الرؤساء الذيف دفعتيـ مصالحيـ 
الشخصية كقصر نظرىـ إلى السير كراء ىذا الطامع في العرش ظمكا مستمريف في تكريط 

 قبائميـ في معارؾ كجكالت قادمة ليذا المغامر القاجارم.
 . 8080الثالث : ساالر الدولة يعمن نفسو شاىًا في كرمنشاه ربيع المبحث 

بعد ىزيمتو في معركة باغشاه اضطر ساالر الدكلة إلى االختفاء لبعض الكقت في 
منطقة لكرستاف خشية أف تعقبو قكات الحككمة ، لكف عندما اطمئف مف عدـ ذلؾ ظير مف 

سيطرة عمى أطراؼ مدينة كرمنشاه . كقد جديد في الساحة كأرسؿ قكة مكالية لو مف المكر لم
شيدت المدينة قبؿ ذلؾ مكاجيات دامية بيف أنصار )فرخ خاف ايمخانى كميكرل( الذم كاف 
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متعاطفان مع ساالر الدكلة كأعكاف الحاكـ السابؽ )محمكد حسيف خاف( الممقب بػ )أعظـ الدكلة 
ىك كنفر قميؿ مف أتباعو إلى زنكنو (،  الذم تكجس خيفة مف زحؼ قكات ساالر الدكلة فمجأ 

. ككعادتو قاـ ساالر الدكلة بمراسمة رؤساء القبائؿ الككردية  87القنصمية البريطانية في المدينة
، كبعد االطمئناف مف ذلؾ دخؿ إلى كرمنشاه كبصحبتو 82مف جديد حثيـ فييا عمى مؤازرتو

 7عمي خاف لكر( في عدد مف رؤساء القبائؿ الككردية مف أبرزىـ )داكد خاف كميكر كنظر 
 .797783كانكف االكؿ

تزامنت ىذه االحداث في كرمنشاه مع اإلنذار الركسي المكجو لمحككمة في طيراف 
( الخبير األمريكي مف ميمة اإلشراؼ عمى الشؤكف المالية 84بإخراج )مكرغاف شكستر

مع ذلؾ ، ك  86، ككانت الحككمة آنذاؾ منشغمة في تمؾ األياـ بمداركة ىذا األمر 85لمحككمة
( كاليان عمى كرمنشاه ، ك 87عينت الحككمة زكج أخت ساالر الدكلة )عبدالحسيف فرمانفرما

كضع تحت إمرتو قكة مف البختيارييف مككف مف ألؼ شخص كحكالي مئتيف كخمسيف مف 
المتطكعيف بقيادة )يارمحمد خاف كرمنشايي(  كىك ككردم مناصر لمثكرة الدستكرية.  كقد 

بارعة مف اقتحاـ المدينة عند نير )قره سك( ك تغمب عمى قكة كميكر  تمكف األخير بخدعة
التي لـ تتعكد عمى القتاؿ في الشكارع فآثرت االنسحاب مف المدينة باتجاه بمدة ماىيدشت 

.كبعد فتح المدينة تكجو يارمحمدخاف إلى القنصمية البريطانية كتباحث مع القائميف   88غربان.
. كعند اقتحاـ المدينة قتؿ 89كنة الذم ظؿ الجئان ىناؾ لمدة طكيمةىناؾ كأنقذ أعظـ الدكلة زن

كؿ مف )سميماف خاف شرؼ الممؾ األردالني( ك ابف أخيو) جكاد خاف( في منزؿ أحد عمماء 
  .99الديف اسمو )محمكد(، كىما أقرباء مقربكف مف سردار رشيد كردستانى
بكاسطة داكد خاف زعيـ .كلكف ىذا النصر السريع لـ يستمر فتمكف ساالر الدكلة 

كميكر كسردار رشيد كردستانى مف تككيف قكة كبيرة مف قبائؿ ككردية ضمت كؿ مف )كمير ك 
كضع خطة اليجـك إلعادة السيطرة عمى ؼ ك سنجابى ك ككراف ك قمخانى ( ك أردالف ك الجا

جبار .كاستطاعت قكات ساالر الدكلة بفضؿ شجاعة الزعيميف مف اقتحاـ المدينة كا   97المدينة
يارمحمدخاف عمى الخركج منيا . كتمبية لطمب سردار رشيد كثأران لدـ شرؼ الممؾ كجكادخاف 
أمر ساالر الدكلة بشنؽ أعظـ الدكلة زنكنو بعد أف تـ اعتقالو مف قبؿ قكة تابعة لسردار 

. شجع ىذا النصر ساالر الدكلة عمى التفكير مجددان في أف يعمف نفسو شاىان عمى 92رشيد
 لسطرتوتى أنو ضرب سكة )عممة ذىبية( لمتداكؿ في المناطؽ الككردية الخاضعة البالد ح
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ضافة إلى ذلؾ أنو رفض كساطة ممثمي 93مثؿ كاليات )لكرستاف ك كردستاف ك كرمنشاه( ، كا 
اإلنكميز كالركس الذيف بذال جيكدىما لعقد الصمح بينو كبيف الحككمة المركزية . فقد اقترح 

اف مناصفة بينو كبيف حككمة طيراف ، طالبان االعتراؼ بو ممكان عمى ساالر الدكلة تقسيـ إير 
الكاليات الخاضعة لحكمو غرب البالد مقابؿ ذلؾ يدفع ضريبة سنكية لمحككمة في طيراف ،  
ف رفضت الحككمة ىذا العرض فأنو يتقدـ بقكاتو كيحتؿ طيراف كيعمف نفسو شاىان عمى إيراف  كا 

بساالر الدكلة )مجمؿ السمطاف( أحد قادة الشاه المخمكع . كفي غضكف ذلؾ التحؽ 94كميا
، فأككؿ إليو ساالر الدكلة قيادة القكة الزاحفة إلى ىمداف لمكاجية قكات  95محمد عمي ميرزا

الحككمة التي كانت تحت إمرة فرمانفرما. كبالقرب مف المدينة كقعت معركة حامية بيف القكتيف 
ح قكات ساالر الدكلة الذم تحمس جدان بيذه النتيجة ، فكاف النصر لصال96 7972آيار  4في 

كخطط لميجكـ عمى طيراف مف جديد، كعميو اضطرت الحككمة المركزية إلى إعداد القكات 
. فأرسمت قكة مشكمة مف البختيارييف كمتطكعيف  97كالمتطكعيف لمقتاؿ مف جديد لدرء الخطر

ى(  كجيزت القكة بمدافع ثقيمة ( بقيادة )يفـر خاف أرمن98مف األرمف كفكج مف )القكزاؽ
(. فاستطاع يفـر خاف بتكتيكو القتالي  99كرشاشات مكسيـ التي كانت بعيدة )رضاخاف

كأسمكبو المميز في استعماؿ المدافع كالرشاشات مف دحر قكات ساالر الدكلة عند مكقع يسمى 
بع يفـر خاف . كفي اليكـ التالي مف المعركة ات 7972آيار  78)بيار ( بالقرب مف ىمداف 

فمكؿ قكات ساالر الدكلة عند قرية )شكرجة(،  لكنو قتؿ عند اقتحامو لقمعة حصينة التي اختبأ 
فييا نفر قميؿ مف أنصار ساالر الدكلة، يبدك أف مقتؿ قائد الجيش لـ يؤثر عمى نفكس 

كمة كمعنكيات مقاتميو، فأصبح نائبو )كرل خاف ( كىك اآلخر أرمني األصؿ قائدان لقكات الحك
مقاتؿ( مف إلحاؽ ىزيمة أخرل بقكات مجمؿ السمطاف التي  899التي تمكنت رغـ قمة عددىا )

. كفَّر مجمؿ السمطاف إلى تبريز ، كىناؾ  التجأ إلى 799كانت تقدر بأربعة آالؼ شخص
. 797القنصمية الركسية، حيث تـ تسفيره إلى ركسيا ليمحؽ بالشاه المخمكع محمد عمى ميرزا 

اآلخر الذ بالفرار إلى لكرستاف  ر الدكلة خبر ىزيمة قائده مجمؿ السمطاف ىككعندما سمع ساال
، كظمت قبيمة كميكر بكحدىا تكاجو قكات الحككمة الزاحفة بقيادة زعيـ القبيمة داكدخاف كابنو 
عمي اكبرخاف في الطريؽ بيف بمدة صحنو كبيستكف شرؽ كرمنشاه. كفي تمؾ الظركؼ الصعبة 

ى( ك )ككراف( عف مناصرة ساالر الدكلة كانضمتا إلى القكات الحككمة . تخمت قبيمتا )سنجاب
جمجماؿ( ، -كقد دارت رحى معركة كبيرة بيف قكات الحككمة كقبيمة كميكر في مكقع )كرككند 
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كبعد قتاؿ شديد بيف الطرفيف قتؿ فييا عمي أكبرخاف خاف كجرح أبيو داكد خاف زعيـ القبيمة 
. كعمى 792ؽ الحياة بعد كصية أكصى بيا أقربائو ككجياء قبيمتوجرحَا خطيران في رجمو كفار 

إثر ذلؾ تالشت المقاكمة بعد انسحاب قبيمة كميكر مف ميداف المعركة، كأعقب ذلؾ دخكؿ 
 .793قكات الحككمة مدينة كرمنشاه

 . 8080المبحث الرابع : تحالف يارمحمدخان كرمنشاىي مع ساالر الدولة خريف عام 
أكبر سند لو بيف القبائؿ الككردية بعد مقتؿ داكد خاف زعيـ كميكر فقد ساالر الدكلة  

كابنو عمي اكبرخاف في معركة جمجماؿ، فمـ ينجح في تحقيؽ أىدافو كبمكغ تطمعاتو كأحالمو 
الخيالية ، كلـ تكف حركاتو القادمة التي قاـ بيا لتشكؿ خطر كبير عمى الحككمة في طيراف، 

الفو مرة أخرل، إذ إنحاز إليو أحد أبرز الثكار المناصريف كعمى الرغـ مف ذلؾ فأف الحظ ح
لمثكرة الدستكرية اال كىك يارمحمد خاف كرمنشاىي الذم سبقت اإلشارة إليو مف قبؿ،  كقد 

 ذكرنا كيؼ أنو تمكف ببراعة نادرة مف إقتحاـ كرمنشاه كطرد قكات ساالر الدكلة فييا . 
شكرل في طيراف انقسـ عمى قسميف مجمس ال كلعؿ مف الضركرم اإلشارة إلى أف

(  ككانكا يمثمكف 794بسبب كجكد خالفات عقائدية شديدة بيف األحزاب، )الديمقراطييف العامييف
طبقة مف المثقفيف االشتراكييف الذيف اتيمكا باإللحاد كالمركؽ مف الديف ،  ك)االجتماعيكف 

.  796اصريف لمثكرة الدستكريةكىـ فئة مف الكطنييف كثمة مف رجاؿ الديف المن 795(االعتداليكف
كقد حدث االنقساـ عمى خمفية اختالؼ مكاقؼ الفريقيف مف التطكرات الداخمية كالخارجية في 
إيراف. فقد رفض الحزب الديمقراطي اإلنذار الركسي باحتالؿ طيراف إذا لـ تنفذ الحككمة 

( الكصي عمى القاسـ )ناصر الممؾ  ساعة . في حيف قبؿ ميرزا ابك 48شركط الركس خالؿ 
.  كلـ 797 7977كانكف االكؿ24العرش كالحككمة المتعاطفة مع االعتدالييف الشركط الركسي 

يكتِؼ بذلؾ بؿ تطكر الخالؼ الداخمي بيف األحزاب في المجمس بأف أمرت الحككمة بغمؽ 
.   كقاـ الكصي الذم 798المجمس بكاسطة قكة مف الشرطة التي كاف يرأسيا يفـر خاف أرمنى

اداتو لمديمقراطييف بنفي أكثر مف عشريف عضكان منيـ إلى مناطؽ نائية في إيراف، عرؼ بمع
   .799كأمر أيضان بغمؽ الصحؼ كالجرائد التابعة ليذ الحزب في جميع أنحاء إيراف

تركت ىذه التطكرات السياسية في طيراف انعكاسات خطيرة عمى أكضاع األقاليـ 
عادت لمتك تحت سيطرة الحككمة المركزية،  اإليرانية كعمى كجو الخصكص كرمنشاه التي

كشيدت المدينة في تمؾ اآلكنة  تقمبات كثيرة في الكضع األمني، فقد تدىكر الكضع بيف حاكـ 
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فرمانفرما كقكة حماية المدينة بسبب تأخر ركاتب الجنكد مف البختيارييف كاألرمف المتطكعيف. 
دة البختيارييف عمى ترؾ كرمنشاه فقد اتفؽ كرل خاف األرمني آمر متطكعي األرمف ك قا

. كعندما عمـ ساالر الدكلة بيذا األمر تكجو مسرعان إلى سنندج لجمع 779كالعكدة إلى طيراف
قكة كبيرة مف القبائؿ الككردية لكي يقكـ بغزكىا مرة أخرل. لكف فرمانفرما نجح في إقناع 

بالعكدة إلى كرمنشاه بعد أف الحككمة المركزية بدفع ركاتب البختيارييف كاألرمف الذيف قبمكا 
قطعكا نصؼ الطريؽ صكب طيراف. كبعد أياـ مف كصكليـ إلى كرمنشاه جيز فرمانفرما قكة 
عسكرية لميجكـ عمى ساالر الدكلة في سنندج .  لكف الذم لـ يكف في الحسباف أف حدث 
تمرد داخمي خالؿ الميؿ في صفكؼ قكات الحككمة الزاحفة. ففي جنح الظالـ انشؽ 

رمحمدخاف كأنصاره الذم بمغ عددىـ ثالثمائة شخص عف قائدىـ فرمانفرما كرجعكا إلى يا
. كمف ثـ أمر قائد التمرد يارمحمدخاف بإطالؽ سراح  777كرمنشاه كسيطركا عمييا بسرعة فائقة

جميع السجناء في المدينة ، كأصدر بيانان أكد فيو أنو ثارضد الخكنة أمثاؿ الكصي كالحككمة 
. كأشار ممكزاده 772لف ييدأ الثكار حتى يعكد مجمس الشكرل لإلنعقاد مرة أخرلفي طيراف ، ك 

في كتابو )تاريخ انقالب مشركطيت( أف يارمحمدخاف كاف عضكان في الحزب الديمقراطي ككاف 
ينفذ أكامر الحزب بحذافيره ، مضيفان أف الديمقراطييف نظركا إلى حركة يارمحمد خاف ككأنيا 

، بينما اعتبرتيا الحككمة مجرد عصياف كتمرد يجب  773ندتو بكؿ قكةثكرة كطنية ينبغي مسا
.  كيرل البعض أنو كاف لمديمقراطييف دكر كبير في قياـ تحالؼ بيف 774القضاء عميو 

يارمحمدخاف كساالر الدكلة بدليؿ أنو بعد سيطرة يارمحمدخاف عمى كرمنشاه دخؿ ساالر 
حتى أف ساالر   775ران مف قبؿ يارمحمدخاف،الدكلة إلى المدينة بكؿ يسر كتمقى ترحيبان حا

الدكلة تبنى أىداؼ الديمقراطييف ، إذ أعمف بكضكح أنو ضد ناصر الممؾ كيؤيد مجمس 
. كلكف لـ تمِض مدة كجيزة حتى تمكنت قكات  776الشكرل ك يدعك إلى افتتاحو مف جديد

كلة يخشى كثيران فرمانفرما مف السيطرة عمى كرمنشاه دكف مكاجية تذكر ، إذ كاف ساالر الد
مف مكاجية متطكعة األرمف كالبختيارييف،  كلذلؾ اضطر ىك كيارمحمدخاف إلى ترؾ المدينة 

 .777 7972أيمكؿ  76كالتكجو إلى سنندج 
لكف بعد ُأسبكع كاحد كقعت مشكمة خطيرة في صفكؼ قكات فرمانفرما، فقد ىَـّ 

ة لعدـ التزاـ الحككمة بتعيداتو بفتح البختياريكف كاألرمف بمغادرة كرمنشاه كالعكدة إلى العاصم
جراء انتخابات في البالد . كعمى إثر ذلؾ شاع الذعر كالخكؼ في كرمنشاه  المجمس النيابي كا 
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خكفان مف احتماؿ التعرض لغزك قكات ساالر الدكلة مف جديد . كفعالن أعد األخير ك 
لجاؼ ( بغية اليجكـ عمى يارمحمدخاف قكة كبيرة مف القبائؿ الككردية )لر ، لؾ ،كميكر ، ا

كرمنشاه . كلكف أطراؼ عدة لعبت دكران فعاالن في إقناع قكات الحككمة )البختيارييف كاألرمف( 
طاعة أكامر فرمانفرما . كقد بذؿ كجياء المدينة كالقنصؿ البريطاني  بالعكدة إلى كرمنشاه كا 

اؿ،  حتى أف القنصؿ مساعييما لتجنب القتاؿ داخؿ المدينة كعدـ تحكيميا إلى ساحة لمقت
البريطاني كتب رسالة إلى يارمحمدخاف طمب منو عدـ خكض المعركة في المدينة ذاكران إياه 
أف سكاف كرمنشاه ىـ أىمؾ كأقاربؾ كأبناء عشيرتؾ،  لكف يبدك أف مساعي جميع األطراؼ 

الؿ ىاجـ يارمحمدخاف بقكاتو كاستطاع خ 7972تشريف األكؿ  5-4باءت بالفشؿ ، ففي ليمة 
ساعات قميمة مف االستيالء عمى معظـ األماكف الحساسة في كرمنشاه كلـ تبؽ بيد قكات 
فرمانفرما إال دار الحككمة ، لكف في صباح اليكـ التالي حدث مالـ يكف في الحسباف،  فقد 
شاء القدر أف أصابت طمقة كاحدة رأس يارمحمد خاف فأرداه قتيالن في السكؽ المسقؼ 

د حدث ذلؾ بعد أف حاكؿ االطالع عمى مكاف مرمى الطمقات التي كانت )القيصرية( ، كق
، 778تصكب إلييـ. كبمقتؿ يارمحمدخاف انيارت عزيمة أنصاره كالذكا بالفرار مف المدينة 

كبذلؾ تحكؿ النصر إلى ىزيمة كخسارة غير متكقعة، بينما فرمانفرما كقكاتو تنفسكا الصعداء 
 .    فرحيف بيذه النتيجة غير المنتظرة

كفي أعقاب ىزيمة يارمحمدخاف تفرقت قكات القبائؿ الككردية حكؿ ساالر الدكلة 
كسارت كؿ قبيمة نحك مكطنيا ، كأمر محمكدباشا زعيـ قبيمة الجاؼ رؤساء أفخاذ قبيمتو بعدـ 

.  كأما ساالر الدكلة كعادتو فرَّ مف ميداف المكاجية ذاىبان إلى 779مناصرة ساالر الدكلة بتاتان 
شرؽ طيراف لعمو يجد لو  داسترآبا. كمنيا تحكؿ إلى 729ج كبعد أياـ غادرىا إلى آذربيجافسنند

أنصار بيف التركماف لكف دكف جدكل ،  كقيؿ أف رئيس الحككمة ) نجؼ قمى خاف صمصماـ 
يمكف ألمير مف  عينو حاكمَا عمى كيالف بشركط محددة فرفض ذلؾ قائالن ) ال 727(السمطنة

. كبعد كساطة حثيثة مف الركس خصصت لو الحككمة 722 لبختيارييف (القاجار يقبؿ بشركط ا
ألؼ تكماف سنكيان مقابؿ خركجو مف إيراف، فقبؿ ىذا العرض كركب سفينة ركسية ذاىبان  72

إلى ركسيا كمنيا إلى أكركبا. كبذلؾ أسدؿ الستار عف حركات ساالر الدكلة التي استمرت ستة 
األبرياء كخصكصان مف أفراد القبائؿ الككردية كىدمت  أعكاـ زىقت فييا أركاح الكثيريف مف

 القرل كاألرياؼ كنيبت أمكاؿ كممتمكات الناس دكف كجو حؽ . 
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 النتائج
كاجيت إيراف في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر تحديات كثيرة عمى الصعيديف 
الداخمي كالخارجي. بسبب استبداد حكاـ القاجار كطغيانيـ كفسادىـ الذم طاؿ كؿ مرافؽ 
الحياة في المجتمع اإليراني . كرفضيـ لدعكات اإلصالح كمحاربة المصمحيف كخصكصان 

. كمف البدييي ساىـ التدخؿ 7896-7838ف شاه قاجار خالؿ الحكـ الطكيؿ لناصرالدي
األكركبي )ركسيا ك بريطانيا ( في شؤكف إيراف مف تفاقـ الكضع المضطرب في البالد. 
فتدىكرت األكضاع الداخمية في عيد مظفرالديف شاه التي تمخضت عنيا الثكرة الدستكرية ، 

قامة حكـ برلماني في  تمؾ الثكرة التي استيدؼ ثكار العاصمة مف خالليا إصدار دستكر كا 
البالد . بينما كقؼ عدد مف رؤساء القبائؿ الككردية في الخندؽ المضاد لمثكرة بسبب استئثارىـ 
لمصالحيـ الخاصة كعدـ استيعابيـ لما يجرم في طيراف، فذاقكا مرارة الخيبة مف كراء ىذا 

ىالؾ رعاياىـ  .  كلعؿ المكقؼ الخاطىء الذم لـ يجنكا مف كرائو سكل الضرر ألنفسيـ ك 
مساندة رؤساء الككرد لألمير القاجارم )ساالر الدكلة( خير دليؿ عمى ذلؾ .كيمكف أف نستنتج 
 مف مشاركة أكلئؾ الرؤساء في مغامرات ىذا األمير القاجارم بعض حقائؽ نكجزىا كما يمي : 

لـ يكف األمير ساالر الدكلة سكل شخصان انتيازيان طامعان في السمطة كالعرش القاجارم  ●
، فقد بذؿ كؿ جيكده كطاقاتو لنيؿ غايتو التي لـ يدركيا قط ، كلذلؾ فضؿ دائمان تكلية 
الكاليات الغربية في إيراف التي كانت تقطنيا غالبية ككردية، فدخؿ مع رؤساء القبائؿ 

شبو سياسية بغية ضماف تأييدىـ كمساندتيـ لو في حركاتو  ىناؾ في مصاىرات
 لممطالبة بالعرش القاجارم. 

لقد كاف لغريزة الحسد كالغيرة بيف رؤساء القبائؿ الككردية أثر كبير في تكريطيـ في   ●
مغامرات ساالر الدكلة . فكاف )غالمرضاخاف( كالي بشتككه زعيـ المكر الفيمية يغير 

لتي أحرزىما رؤساء المكر مف البختيارية في ظؿ الثكرة الدستكرية مف الحظكة كالشيرة ا
ف قبيمة . كرئيس قبيمة كميكر )داكدخاف( كاف يتطمع لبمكغ ما بمغو )كريـ خاف زند( م

(  الذم بمغ مف القدرة كالييمنة في القرف الثامف عشر بحيث حكـ إيراف برمتو.  )لؾ
ة دفعتيـ إلى اتباع ىذا األمير الطائش إذف كاف لرؤساء القبائؿ غايات كأىداؼ معين

دكف تفكر في عاقبة األمر . كقد بمغت بيـ الغيرة حدان أنيـ قبمكا بتزكيج بناتيـ ليذا 
 المغامر دكف تردد.
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انحراؼ الثكرة الدستكرية عف مسارىا الصحيح بسبب انقساـ الثكار إلى أحزاب كتكتالت 
مف أحداث دمكية انعكست سمبان عمى متصارعة في المجمس اإليراني. كما أعقبت ذلؾ 

المناطؽ اإليرانية كخصكصان المنطقة الككردية . فقد انشغمت الحككمة بيذا الصراع في 
العاصمة كلـ تكف بمقدكرىا التفرغ لمكاجية تمردات ساالر الدكلة في تمؾ المنطقة، كقد نتج 

الييف(  في المجمس أف عف ىذا الصراع بيف الحزبيف المتنافسيف )الديمقراطييف( ك )االعتد
حصؿ تفاىمات بيف ساالر الدكلة كالحزب الديمقراطي كانضـ )يارمحمدخاف كرمنشاىي( أحد 
أنصار الحزب المذككر إلى جانب ساالر الدكلة ، غير إف األخير خسر ىذه الفرصة أيضان 

 بمقتؿ حميفو يارمحمدخاف  فتفرقت عنو القبائؿ الككردية كما تمت اإلشارة اليو.
  حاالتاال

 

                                                 
كأكبرىا إتساعانفي العصر الحديث أسست مف قبؿ )بابا أردالف (   تعتبر مف أىـ االمارات الككردية  ( 1

كضمت االمارة في أكج إتساعيا مناطؽ شاسعة مثؿ شيرزكر ككرمياف ك رانية ك كرككؾ ك راكندكز ك 
كية ك الدكلة ككيسنجؽ ، غير أنيا فقدت معظـ ىذه المناطؽ عمى أثر الصراع الدامي بيف الدكلة الصف

العثمانية في القرنيف السدادس عشر ك السابع عشر، كانحسر نفكذىا في المنطقة الكائنة حكؿ مدينة سنندج 
كتحديد الحدكد بيف الدكلتيف .لممزيد مف  7639التي اتخذىا أمراء اإلمارة مركزان المارتيـ بعد معاىدة زىاب 

كسقكطيا . ينظر : ماه شرفخانـ مةستكره ل ككردستانى : المعمكمات عف اإلمارة األردالنية ككيفية نشكئيا 
، )كه زاره تى ركشنبيرل كراكو ياندف 7ميزككل  ئو رده الف ، كه ركَيِر: د. حسف جاؼ ك شكرل مصطفى ، ط

 كمابعدىا. 9(، البو ره  7989 -بو غداد  –
الشاه ناصرالديف قاجار، عيف فرىاد ميرزا: ابف كلي العيد عباس ميرزا ابف فتح عمي شاه قاجار كعـ  ( 9

حاكمان عمى كردستاف بعد عزؿ االمير االردالني )أماف اهلل خاف الثاني( . ككاف فرىاد ميرزا أديبان فاضالن 
كمؤرخان ترؾ كرائو كتب عممية عديدة مف أىميا )القمقاـ الزخار( ك )جاـ جـ(. دفف في الكاظمية . لممزيد مف 

عممية كالتاريخية. ينظر : فرىاد ميرزا ، منشآت فرىاد ميرزا معتمد الدكلة ، بو المعمكمات عف آثاره كرسائمو ال
 73ق.ش(، ص7369 –تيراف  –، )شركة انتشارات عممى 7ككشش كاىتماـ : غالمرضا طباطبايي مجد، ط

  كمابعدىا.
 -مصر -  ، )مطبعة أميف ىندية7: يكسؼ كماؿ حتاتة ، ط  مدحت باشا ، مذكرات مدحت باشا ، ترجمة ( 3

 .759(،ص7973
-476ق.ش(، ص ص 7379 –تيراف  –شيخ محمد مردكخى كردستانى ،تاريخ مردكخ ،)نشر كارنؾ  ( 4
423. 
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، )سو نتو رل 2نكشيركاف مصطفى أميف ، ككرد كعو جو ـ ميزكل سياسى ككرده كانى ئيراف ، ط ( 5

 .752(، ال 2995 -سميمانى  –لَيكؤلينو كه ل ستراتيجى ككردستاف 
سالو ل فو رمانِره كايى ئو رده آلنيو كاف لو ناكجو ل ككردستانى  647عمي نو قى ئو لحكسينى ، ميزكل  ( 6

 -92(، ؿ ؿ 2992 -، )سميمانى 7زير ده سو آلتى ئيراندا ، كه ركيِرانى لو فارسييو كه : ئاسكس ىردل ، ط
93. 

ابتو بقتؿ الجندرمة الذيف ككؿ يذكر أف شخصان مف قبيمة الجاؼ يدعى )عمي شابو رل( قاـ ىككعص  ( 7
إلييـ مرافقة الدكاب التابعة الحدل ثكنات العسكرية التي كانت تحمؿ القمح لغرض طحنيا في طاحكنة إحدل 
القرل .  كحيف عممت السمطات بذلؾ أرسمت قكة مف الجندرمة كالقي القبض عمى الفاعؿ كجماعتو . كيبدك 

مؼ ك التكبر أف شتـ فرىاد ميرزا أثناء إستجكابو في مدينة سنندج  أف الجاني )عمى شابو رل(  قد بمغ بو الص
. فاستحؽ بذلؾ العقاب الشديد فقد كضع ىك كمف معو في حفرة كبيرة كعميقة كردمت الحفرة عمييـ، فماتكا 

 .753-752أحياءان تحت التراب.  ينظر : نكشيركاف مصطفى أميف ،مصدر سابؽ ، ص ص 
مياباد أف يييف حمزة آغا إىانة فظيعة ، فقد أمر مساعده بأف يضع سمسمة مف حديد أراد حاكـ مدينة  ( 9

حكؿ عنؽ حمزة أغا كيجبره بأف تقبؿ السمسمة كأف يتعيد بدفع الضريبة المقررة رغـ أنفو ، كلكف حمزة آعا 
كمات عف استشاط غضبان كسحب خنجره كجرح حارس الباب ك فر مف دار الحاكـ بأعجكبة . لممزيد مف المعم

ىذه الحادثة . ينظر : عمى دىقاف ، سرزميف زردشت . أكضاع طبيعى سياسى اقتصادل فرىنكى اجتماعى 
.عبدالحسيف نكائى ، شرح حاؿ عباس 497ش(، ص-ق7348 -، )انتشارات ابف سينا7تاريخى رضائيو ، ط

 753ق.ش(،ص7367 –تيراف  –ميرزا ممؾ آراه ، )انتشارات بابؾ 
 النيرم : ىك إبف الشيخ طو بف الشيخ أحمد النيرل كلد في قرية نيرل التابعة لقضاء الشيخ عبيداهلل ( 2

جكلمرؾ في منطقة شمديناف شرؽ االناضكؿ  ، كأصبح زعيمان لمطريقة النقشبندية بعد رحيؿ مكالنا خالد 
 –ب الركسية قرية في كؿ مف كردستاف اإليرانية ك العثمانية ، شارؾ في الحر  299النقشبندم .  كاف يممؾ 

. يعتبر ىك أكؿ مف كضع فكرة استقالؿ  7878-7877العثمانية بخمسة آالؼ مسمح مف أتباعو الككرد عاـ 
كردستاف مكضع التنفيذ ك ككف حمفان مقدسان بيف القبائؿ الككردية  مستغالن ضعؼ الدكلة القاجارية في إيراف ك 

مية ك خارجية  ساىمت في إخماد ثكرتو عاـ أعمف ثكرتو مف كردستاف اإليرانية ، تضافرت عكامؿ داخ
. لمزيد مف التفاصيؿ عف ثكرتو . ينظر : ـ . س. الزاريؼ 7888كأبعد إلى الحجاز فتكفي ىناؾ عاـ 7887

.أ. حسرتياف ك شاكرك محكم كم.م. فاسيميفا ك اكلغا جيغالينا  ، تاريخ كردستاف، ترجمة عف الركسية:   ـك
 .759 – 747(، ص ص 2977 -دىكؾ  –يز لمنشر ، )دار سبير 2د. عبدل حاجي ، ط

 .295نكشيركاف مصطفى أميف ، مصدر سابؽ ، ص ( 12
كىك ككردم األصؿ ، تكلى كظائؼ عديدة  7833حسيف قميخاف نظاـ السمطنة مافى: كلد بطيراف عاـ  ( 11

البالد لـ يعيد في فارس ك شيراز . ثـ عيف كاليان عمى عربستاف ، كلكف بسبب عدائو لمبريطانييف في جنكب 
، كبعد ذلؾ  تكلى كزارة المالية 7899اليو تكلية المياـ في ىناؾ ، ثـ عيف نائبان لمكلي العيد في تبريز عاـ 
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. لمزيد مف 7998، ثـ تكلى رئاسة الكزراء في عيد محمد عمي شاه قاجار عاـ . تكفي عاـ  7997عاـ 
ات ك اسناد حسيف قمى خاف نظاـ السمطنو مافى االطالع ينظر : حسيف قمى خاف نظاـ سمطنو مافى ، خاطر 

، )نشر 3، بو ككشش : معصكمو مافى ك سيركس سعدكندياف ك منصكره اتحاديو ك حميد راـ بيشو ، ط
كمابعدىا . ككذلؾ ينظر :  باقر عاقمى، نخس كزيراف ايراف  75ق.ش( ، ص7363 –تيراف  –تاريخ ايراف 

 . 74-68ب.ت( ص ص  –ـ از مشير الدكلو تا شاىبكر بختيار ،.)ب.
 .55ىػ.ش( ،ص7377 –تيراف  -( ابراىيـ صفايى ، بنجاه خاطره از بنجاه ساؿ،) جاكيداف 19

، اعتمى العرش 7872محمد عمي شاه قاجار: ىك االبف االكبر لمظفرالديف شاه القاجار كلد بتبريز عاـ  ( 13
متأثران بمعممو الركسى فانحاز إلى الركس  ،كاف7997بعد كفاة كالده عقب إعالف الدستكر اإليراني مطمع عاـ 

، لكف 7998في إدارة البالد، كدخؿ في الصراع مع أنصار الدستكر كقصؼ البرلماف بالمدافع صيؼ عاـ 
، فاضطر محمدعمي  7999الثكار المناصريف لمدستكر كالبرلماف احتشدكا قكاىـ كدخمكا طيراف منتصريف عاـ 

، تكفي 7977كسيا . كقد فشمت محاكالتو األخرل السترداد عرشو عاـ شاه إلى اليرب كغادر طيراف إلى ر 
 –تيراف  –، )ساحؿ 3. ينظر : سعيد قانعى، محمد عمى شاه قاجار ، ط7925في سانريمك بايطاليا عاـ 

 كمابعدىا.  5ق.ش(، ص7388
مينو ىا ك محمد نايب بكر ، كاكاكل ز  –سيركاف خسركزاده محمد امير شيخ نكرل عميرضا عمى صكفى  ( 14

، بزكىش ىال تاريخى ، ساؿ بنجاه كيكـ ، دكره جديد ، 7978-7996عكامؿ مكثر بر اغاز شكرش سمكك 
 .8-7ق.ش، ص ص 7394(، باييز 27ساؿ ىفتـ ، شمارة سـك )بيابى 

جده ناصرالديف شاه لقب )ساالر الدكلو( . إتقف لغات عديدة التركية كاالنكميزيو كالفرنسيو كشىء مف العربية 
نتيجة حفظو لمسكر مف القرآف الكريـ ، تزكج عدة مرات مف  كرديات بنات رؤساء القبائؿ الككردية ، عرؼ 

عنو بأنو شخص إنتيازم متقمب األىكاء ك محبان لمماؿ كالسمطة حالمان بالممكية كالتاج اإليراني، كصفو المؤرخ 
و الخبير المالي األمريكي مكرغاف شكستر بػ اإليراني الشيير أحمد كسركل بػ )الشاىزاده الطائش(، بينما نعت

)المجنكف( ، عينو كالده مظفرالديف شاه حاكمان عمى كرمنشاه ك زنجاف ك كردستاف ك لكرستاف قبؿ الثكرة 
غتصاب أمكاليـ دفع بالشاه أف يغيره باستمرار مف حكاـ الكاليات  الدستكرية ، لكف تماديو عمى حقكؽ الناس كا 

لحو الشخصية بأف يقؼ إلى جانب الثكرة الدستكرية أكؿ األمر، ثـ إنقمب عمييـ المذككرة . دفعتو مصا
. بعد فشؿ حركاتو لجأ إلى مصر كعاش في 7977 – 7997كحاربيـ بقكاتو الككردية طيمة المدة بيف أعكاـ 

.  . لممزيد مف المعمكمات عف ىذه الشخصية7959االسكندرية حتى كفاتو. تكفي في الثمانيف مف عمره عاـ 
ينظر: سازماف اسناد ممى ايراف ، در تكابك تخت ك تاج اسناد ابكالفتح ميرزا ساالرالدكلة قاجار  ، بو ككشش 

 7؛ ميدل بامداد ، شرح حاؿ رجاؿ ايراف ،جمد  49 -5ق.ش(، ص ص  7378 –: رضا آذرل ، )تيراف 
رح حاؿ رجاؿ ؛ باقر عاقمى، ش  59 -48ق.ش( ، ص ص 7363-تيراف  –،)كتابفركشى زكار 3، ط

  7789 -7786ق.ش( صص7389 –تيراف  –،)نشر كفتار  2سياسى نظامى معاصر ايراف ، ج
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Willem Floor.Salar al-Dowleh: A Delusional Prince and Wannabe Shah.( Mage 
Publishers-2018),p7-50. 

، )مركز 7، ط7947-7927  -7329 -7299( ىردل ميدل ميكو ، سياست ايراف در قباؿ كردىا  
 .753-749( ، ص 2979 –دانشكاه سميمانيو  –اسناد ك تحقيقات اكادميؾ كردستاف 

( نادر بركيف،  شكرش ساالر الدكلة كايؿ كمير ،بزكىشكاه عمـك انسانى ك مطالعات فرىنكى ، برتاؿ جامع   
االنترنيت ، (عمى pdfعمـك انسانى ، فصمنامو مطالعات تاريخى ، بحث أكاديمى منشكر عمى صيغة )

 .48ص
http://ensani.ir/file/download/article/20101118141501-141.pdf    : تاريخ زيارة المكقع

7/7/2929. 
 –تيراف  –( باقر عاقمى ، ركزشمار تاريخ ايراف ازمشركطة تا انقالب اسالمى، جمد اكؿ، )نشرنامؾ   

 .78ق.ش(، ص7384
عينو مظفرالديف شاه قاجار كاليان عمى بشتكك )مدينة ايالـ( حاليان  ( غالمرضا خاف: ىك ابف حسينقمى خاف .  

، اختير عضكان لتثبيت الحدكد بيف الدكلة العثمانية ك ايراف القاجارية كغضب مف ممثؿ بريطانيا في لجنة 
تحديد الحدكد ، بسبب اصراره عمى ضـ بعض مف مناطقو إلى الدكلة العثمانية . ساند ساالر الدكلو في 

اتو كعارض سياسات رضا شاه التي كانت ترفض بقكة بقاء استقالؿ الحكاـ المحمييف، ككاف أحد حرك
كدخؿ في مكاجية مع القكات االيرانية مف أجؿ الحفاظ عمى   7929المرشحيف لتكلى عرش العراؽ عاـ 

لمنية في عاـ حكمو المستقؿ لكنو قكات رضا شاه أجبرتو عمى المجكء إلى العراؽ فظؿ ىناؾ إلى أف كافتو ا
كدفف بمدينة النجؼ االشرؼ.  لممزيد مف المعمكمات عف ىذه الشخصية ينظر : زكي جعفر الفيمي  7923

؛ ىككك كركتو، 253-248( ص ص 2999 -، )لندف  7العمكم ، تاريخ الُكرد الفيميكف كآفاؽ المستقبؿ، ط
 .74ق.ش(،ص7369 –تيراف  -، )نشر مركز 7سفرنامو كركتو ،ترجمة : مجيد جميمكند ،ض

 779(  ميدل بامداد ،مصدر سابؽ ،ص  
( ) المكر ( : كىـ طائفة مف طكائؼ الككرد،  كتنقسـ إلى قسميف : المكر الكبرل )البختيارية( كالمكر   

الصغرل )الفيمية(  يستكطف المكر في منطقة لكرستاف جنكب غرب إيراف التي تشمؿ المناطؽ الجبمية حتى 
، كلكف الحككمات اإليرانية في عيدم الصفكم كالقاجارم كربما التزاؿ . تخطط لفصؿ سكاحؿ الخميج العربي 

ىذه الطائفة عف القكمية الككردية بإتباع سياسة ترسيخ التشيع كتقكية الرابطة االيرانية بغية تكسيع اليكة بينيـ 
ة . فتارة تحسب المكر عمى كبيف إخكتيـ الككرد مف أىؿ السنة المعارضيف ليذه السياسة في كردستاف االيراني

أنيـ جزان مف القكمية الفارسية كتارة تعدىـ قكمية مستقمة ، كقد نجحت ىذه السياسة إلى حد كبير بحيث أف 
المكر اآلف يفتخركف بإيرانيتيـ كتشيعيـ كيتجنبكف الحديث عف انتمائيـ ك كالئيـ لقكميتيـ الككردية  . عممان أف 

حمكم ك المسعكدم كاليعقكبي ك الطبرم ك المستكفي القزكيني( أشاركا إلى المؤرخيف المسمميف أمثاؿ  )ال
 أصكليـ الككردية كحتى المستشرقيف أمثاؿ)مينكرسكى ك جيمس ريج ك كرزف( يؤكدكف صحة ذلؾ.   الباحث. 
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( عبدالحسيف خاف سبير، مرآت الكقايع مظفرم ك يادداشت ىام ممؾ المكرخيف ، تصحيح :عبدالحسيف   
 .749ق.ش( ، ص7368 –تيراف  –جاب اكؿ، )انتشارات زريف نكايي، 

 .463( محمد مردكخى، مصدر سابؽ، ص  
 ( المصدرنفسو.  
 .465( المصدر نفسو، ص  
( عيف الدكلو : كىك سمطاف عبدالمجيد ميرزا حفيد فتح عمي شاه كصير مظفرالديف شا قاجار ، كلد في   

. تكلى مياـ كمناصب عدة قبؿ أف يصبح رئيسان لمحككمة في زمف مظفرالديف شاه .  7945طيراف عاـ 
الدستكرية  كاضعان مالو عرؼ بعدائو لمثكرة الدستكرية . لكنو بعد اصدار الدستكر تصالح مع زعماء الثكرة 

كممتمكاتو في خدمتيـ . كفي زمف حككمة مستكفي الممالؾ تكلى كزارة الداخمية مرتيف ، ثـ تكلى رئاسة الكزارة 
. لمزيد  7927أكدع في السجف لمدة كجيزة . تكفي عاـ  7927. كبعد انقالب 7975مف جديد تمكز عاـ 

 226- 229يراف، ص ص مف التفاصيؿ ينظر : باقر عاقمى، نخس كزيراف ا
 48( نادر بركيف ، مصدر سابؽ،  ص   
.   تكفى 7869( ميرزا نصراهلل بيشتى" ممؾ المتكمميف" : كلد في حي )درب ككشؾ( بمدينة أصفياف عاـ   

كالده كىك في العاشرة مف عمره فقامت أمو بمياـ تربيتو، بعد إكماؿ دراستو في اصفياف تجكؿ في مدف كثيرة 
ك المعارؼ ك زار بمداف )حجاز ك اليند( خارج إيراف،  كالتقى بالداعية كالمصمح جماؿ الديف لنيؿ العمـ 

األفغاني. عرؼ بجرأتو في التعبير كاالفصاح عف رأيو لذا عرؼ بممؾ المتكمميف . تسببت لو عقيدتو الثكرية 
برز خطباء الثكرة الدستكرية ، كآرائو االدينية الراديكالية متاعب كثيرة كترحاؿ مستمرة ىناكىناؾ. يعُد مف أ

ككانت خطبو النارية تثير حماسة الجماىير كتدفعيـ إلى مكاجية الطغاة كالمستبديف . كفي خالؿ الصراع بيف 
مجمس الشكرل الكطني اإليراني كالشاه محمد عمى ميرزا أصبح عضكان في المجنة الثكرة الكطنية التي أخذت 

ما اقتحمت قكات الشاه مبنى المجمس القي القبض عميو في حديقة عمى عاتقيا مقاكمة الشاه. كلكف عند
كدفف جثمانو في حديقة باغشاه.  7998بالقرب مف المجمس . كقد كضع حبؿ حكؿ رقبتو كتـ إعدامو عاـ 

لمزيد مف التفاصيؿ . ينظر: خضير البديرم ، مكسكعة الشخصيات اإليرانية في العيديف القاجارم ك البيمكم 
 .     275-267(، ص ص 2995 -بيركت  –)العارؼ لممطبكعات   7ط ، 7796-7979

  Hassan Bashir, Iran and Political Modernization in the Nineteenth Century 
Parliamentarianism, Constitutionalism and Feminism in the Newspaper −Sur-I 

israfil, p133                            
 
 . 273-272ضير البديرم ، مصدر سابؽ ، ص( خ  
ق.ش(، 7383 -تيراف –، )انتشارات سخف 7، ط2( ميدم ممكزاده ، تاريخ انقالب مشركطيت ايراف ، جمد  

 .292ص
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.   7997( يذكر أف الصراع الركسى البريطاني عمى مناطؽ النفكذ في إيراف قد حسـ بمكجب معاىدة عاـ   
لبالد إلى ثالث مناطؽ:   .منطقة النفكذ الركسي في شماؿ البالد ، كمنطقة كقد اقتضت المعاىدة  بتقسيـ ا

النفكذ البريطاني في الجنكب ، في حيف ظمت مناطؽ كسط البالد تحت سمطة حككمة طيراف . ينظر : جكف 
  796( ، ص7992 -ليمبرت ، ايراف حرب مع التاريخ ، ترجمة : حسيف عبد الزىرة مجيد ،) البصرة 

 . 469ل مطالعات بزكىش ىال سياسى ، ارشيك ركابط ايراف ك انكميس ، سند شماره  مؤسسو(اسناد   
، )انتشارات  7(  ىاشـ محيط مافى ، مقدمات مشركطيت، بو ككشش مجيد تفرشي ك جكاد جاف فدا، ط  

 .399ق.ش(، ص7363 -تيراف –فردكسي 
 –،  )حركفيو 7ف ك محمد كالى زاده،ج( محمد رضا كالى زاده معجزل ، تاريخ لرستاف ، بو ككشش حسي  

ق.ش( ، ص 7376 –خـر آباد  –؛ ايرج كاظمى، مشاىير لر ) افالؾ 359ق.ش(، ص 7389تيراف 
483. 

(  حسسف  كريـ الجاؼ ، مكسكعة تاريخ ايراف السياسسي  مف بداية الدكلة الصفكية االى  نياية  الدكلة   
 . 357( ،ص  2998  -بيركت  -بية الممكسكعات القاجارية ف المجمد الثالث  ،  )الدار العر 

ق.ؽ، بو ككشش : معصكمو 7335-7334( يكسؼ مغيث السمطنو ، نامو ىال يكسؼ مغيث السمطنو  
 .  775ق.ش(، ص 7362 –تيراف  –، )نشر تاريخ ايراف 7مافى ، ط

  397،ص 7( ىاشـ محيط مافى ، مصدر سابؽ ،،ج  
ق.ش(، ص  7363 –تيراف  –اف، جمد أكؿ )انتشارات أمير كبير ( أحمد كسركل ، تاريخ مشركطة اير   

367. 
 59( نادر بركيف ، مصدر سابؽ ، ص  
( كاف ساالر الدكلو غارؽ في أحالمو بحيث يتصكر نفسو أنو شاىان عمى إيراف، ففي بعض الميالي   

تحدث مع الحاضريف عف كبحضكر عدد مف رجالو المقربيف كاف يرتدم ثكبان ممكيان كيضع عمى رأسو تاجان كي
،  2سف القكانيف كضركرة القياـ باصالحات كثيرة في الدكلة . ينظر : ميدم ممكزاده ، تاريخ مشركطيت، ج

 .259ص 
 392، ص 7( ىاشـ محيط مافى ، مصدر سابؽ ،ج  
 .489، ص  3( ميدم ممكزاده ، تاريخ مشركطيت ، ج  
( . 7ناسبات ابكالفتح ميرزا ساالرالدكلو با انكميس )( سعيد حصارل ، فعاليت ىام سياسي ك نظامي ك م  

/ تاريخ https://rasekhoon.net/article/show/925304بحث أكاديمي منشكر عمى االنترنيت : 
 2929نيساف  29الزيارة 

( يذكر أف الحككمة في طيراف قد بعثت برقية إلى نظر عمي خاف امرايى حذرتو مف عاقبة مساندتو لساالر   
الدكلو كدعتو فكران إلى تركو كشأنو كالرجكع إلى مكطنو في طرىاف. ينظر :  محيط مافى ، مصدر سابؽ ، 

 .349ص 
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 758ق.ش ( ، ص 7362  -تيراف  –)عطار فردكسى  4( يحيى دكلت آبادل ، حيات يحيى، ج  
  -كرمنشاه –،) انتشارات طاؽ بستاف 7( اردشير كشاكرز ، امير مخصكص كمير ، جمد أكؿ ،ط  

 752-757ق.ش( ، ص 7399
 .269، ص2( ميدم ممكزاده، تاريخ مشركطيت ، جمد   
 ( المصدر نفسو.  
، )كزارة التعميـ  7، ط 7939-7875( فاضؿ حسيف ككاظـ ىاشـ نعمة ، التاريخ االكركبي الحديث   

 Stephen C. Poulson,Confronting the؛ 767(، ص  7982 -بغداد  –العالي ك البحث العممي 
West: Social Movement Frames in 20th Century Iran , (Virginia  , 2002), p171.   

Peter Avery, The Cambridge History of Iran from Nadir Shah to the Islamic 
Republic, Volume 7, (Cambridge University Press, 2008), p205. 

كنتجت  7998( لالطالع عمى االنقالب العثماني الذم قاـ بو ضباط كبار مف جمعية االتحاد كالترقي عاـ   
 2عنو إزاحة السمطاف عبدالحميد الثاني عف كرسي الحكـ : ينظر : يمماز اكزتكنا ، تاريخ الدكلة العثمانية ، ج

 -استانبكؿ  –، )مؤسسة فيصؿ لمتمكيؿ ، ترجمة : ناف محمد سمماف ، مراجعة كتنقيح : محمكد االنصارم 
 .787 -777(، صص 7999

 57( باقر عاقمى ، ركزشمار ، ص   
. 7868( يفـر خاف أرمنى: كلد يفـر داكدياف كانتساكتسى في قرية بدرسـك بمقاطعة كانتساؾ الركسية عاـ   

كلة العثمانية الذيف كانكا انضـ في السابعة عشرة مف عمره إلى منظمة شباب األرمف لمساعدة األرمف في الد
أصبح عضكان في حزب الداشناؽ األرمني . سجف لمدة معينة في  7899يعيشكف ظركفان سيئة . كفي عاـ 

ركسيا ثـ تمكف مف اليرب إلى إيراف فاستقر بادلء األمر في تبريز، ثـ عمؿ في معمؿ طابكؽ في رشت 
جماعة مف األرمف حزب داشناؽ األرمني في كيالف  ككيالف كتأثر بافكار الثكرة الدستكرية ىناؾ . كشكؿ مع

. ساعد ستارخاف كباقرخاف في التصدم لمحكـ االستبدادم في آذربيجاف . كاصؿ المقاكمة في رشت ك كيالف 
كقزكيف ضد حكـ محمد عمي قاجار مف أجؿ إعادة العمؿ بالدستكر كفتح مجمس الشكرل.   تمكف بالتنسيؽ 

.  كلكنو إرتكب أخطاءان 7999يراف ك إجبار الشاه عمى اليرب إلى ركسيا عاـ مع البختيارييف مف إقتحاـ ط
كبيرة ، كاشتراكو في حادثة ساحة أتابؾ في طيراف التي اسفرت عف قتؿ عدد مف الثكار الدستكرييف مف بينيـ 

جمس ستارخاف الذم أصيب بجركح خطيرة في رجمو فمات إثر ذلؾ . ك كذلؾ تنفيذه الكامر الحككمة بغمؽ م
. لمزيد 7972. قتؿ  في معركة )شكرجة(  بالقرب مف ىمداف عاـ  7977الشكرل بعد االنذار الركسي عاـ 

 .337-322مف التفاصيؿ . ينظر : خضير البديرل ، مكسكعة الشخصيات ، ص ص 
 ( ال .ث . بتركشفسكى ك ا . آ كرانتكسكى ك ـ . آ داندامايك ك ط . ا. كاشمنكك ك ـ.س ايكانؼ ك ؿ.ؾ  

 .392ب.ت( ص –.بمكل ، تاريخ ايراف از زماف باستاف تا امركز ، ترجمة : كيخسرككشاكرزل ، )ب.ـ 
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؛ ناظـ 6-5ق،ش(، ص ص 7388 –تيراف  –، )ساحؿ 3( سعيد قانعى ، أحمد شاه قاجار ، ض  
قر ؛ با495ق.ش(، ص 7357 –االسالـ كرمانى ، تاريخ بيدارل ايرانياف ، بخش دـك ، جمد بنجـ ،)تيراف 

 .7768-7767، صص  2عاقمى ، شرح حاؿ ، ج
    )Attachment of Document No. (199) sent by the British ambassador (Gorge 

Barclay) to the British Foreign Minister (Edward Grey), Tehran, June 22, 1909                                           . 
، صص  2. ، باقر عاقمى ، شرح حاؿ ، ج6-5د قانعى ، مصدر سابؽ، ص ص كينظر أيضان :  سعي

7767-7768. 
 .579( محمد مردكخى ، مصدر سابؽ ، ص  
 .577( المصدر نفسو ، ص  
. 753ق.ش(، ص7386 –تيراف  –)انتشارات نكاه  2( احمد كسركل ، تاريخ ىيجده سالو آذربايجاف ، ط  

 .84،  ص 7باقرعاقمى، ركزشمار ،جمد 
   )Document No. (134) is the text of a letter from the British ambassador (Georg 

Barclay) to the British Foreign             Minister (Edward Grey), Tehran, 
November 20, 1911. 

لحدكد العراقية كااليرانية ( محمكد باشا : ىك إبف محمد باشا رئيس قبيمة الجاؼ الككردية التي تقطف جانبي ا  
في كرمنشاه ك كردستاف االيرانيتيف ك كرككؾ ك سميمانية التابعتيف لمعراؽ في الكقت الحالي . قيؿ عنو أنو 
كاف شخصان مفعـ بالذكاء كمتعممان كتكلى متصرفية أكرفة  ، استطاع بذكائو أف يحصؿ عمى فرماف عثماني 

سجالت الطابك . مات في قرية )نركسجار( التابعة لحمبجة كدفف  بتسجيؿ المناطؽ التي كانت بيد الجاؼ في
حاليان( .لمزيد مف التفاصيؿ عف ىذه الشخصية .  -جثمانو في مسجده الذم بناه في ناحية قزربات )السعدية 

(، 7999 -سمَيمانى  –،)جابخانو ل بينايى 7927-7846ينظر : ئكميد ئاشنا ، محمكد باشال جاؼ 
 كمابعدىا .4ص
 . 577محمد مردكخى ، مصدر سابؽ ، ص  (  
( يذكر أف الخيبة كاليأس مف سكء معاممة حكاـ كرمنشاه لداكد خاف بمغ بو حدان أنو ندـ كثيران عمى مساندتو   

لقكات الحككمة في معركة نياكند،  فكاف يكرر بحسرة " ليتني لـ أذىب إلى نياكند أبدان" ، ينظر :عمي رضا 
ق.ش(، ص 7387 –كرمنشاه  –)انتشارات كرمنشاه   7در دكره مشركطة ، ط ككدرزل ، نقش ايؿ كمير

794 . 
(بعد فشؿ الحممة العسكرية التي شنيا حاكـ كرمنشاه  رضا قمي خاف نظاـ السمطنة عمى منطقة قبيمة   

مجاكرة ، فكر الحاكـ بايقاد نار الفتنة بيف القبائؿ الككردية كذلؾ بتحريض قبيمة سنجابى ال 7979كميكر عاـ 
عمى محاربة داكد خاف، كقد كقعت فعالن معركة حامية بيف القبيمتيف عرفت بمعركة )ىفت آشياف ك محاؿ 
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سنجابى( التي أسفرت عف ىزيمة قبيمة سنجابى كعمى الرغـ مف ىذا النصر، آثر داكدخاف السمـ كفضؿ انياء 
 . 774 – 758صص النزاع  فعقد الصمح بينيما . ينظر : اردشير كشاكرز ، مصدر سابؽ، 

 794( عمى رضا ككدرزل ، مصدر سابؽ، ص   
بعد زكاؿ حكـ نادر شاه.   7796 -7756( كريـ خاف زند : مؤسس الساللة الزندية التي حكمت إيراف بيف   

لـ يمقب نفسو شاىَا كاختار لقب )ككيؿ الرعية(. في عيده استكلى الجيش االيراني عمى مدينة البصرة لمدة 
. كينتمي الزنديكف إلى قبيمة ) لؾ ( الككردية التي تقطف مناطؽ كاسعة شماؿ 7779-7776ثالث سنكات 

الحفاظ عمى المممكة الزندية بسبب الصراعات الدائرة بينيـ ، فتمكف عدكىـ )محمد   لكرستاف. لـ يتمكف أكالده
الزندييف كقضى عمى خاف( مف أسرة قاجار السيطرة عمى مناطؽ كاسعة في إيراف بما في ذلؾ شيراز عاصمة 

. لمزيد مف 7796)لطؼ عمى خاف زند( حفيد كريـ خاف كبذلؾ إنتيت حكـ الساللة الزندية في ايراف 
ق.ش(، ص 7344 –التفاصيؿ .ينظر : عبدالحسيف نكائي ، كريمخاف زند ، )انتشارات كتابخانو ابف سينا 

 كمابعدىا. 35
 .57( نادر بركيف ، مصدر سابؽ ، ص   
 –تيراف  –، )أميركبير 5، جمد7( ممؾ الشعراء بيار ، تاريخ مختصراحزاب سياسى ايراف، ج  

 72ق.ش(،ص7377
 –تيراف  -، )انتشارات زكار7ىجرل قمرل(، ط 7334تا 7297( فريد الممؾ ىمدانى، خاطرات فريد) از   

 .376ق.ش(، ص7354
 .776( اردشير كشاكرز ، مصدر سابؽ، ص   
 .778، ص ( المصدر نفسو  
 .576( محمد مردكخى ، مصدرسابؽ ، ص  
( يذكر أف البرقيات المرسمة بيف معسكر األخكيف تتـ إرساليا بكاسطة تمغراؼ عبر بغداد مركرَا باستانبكؿ   

كبطرسبؤرغ كاستارا ثـ إلى معسكر محمد عمي ميرزا في شماؿ إيراف، كىذا بحد ذاتو دليؿ عمى أف الدكلتيف 
ا القيصرية كانتا متعاطفتاف مع حركات األخكيف كتقدماف ليما تسييالت كثيرة .ينظر : العثمانية ك ركسي

 .576محمد مردكخى ، مصدر سابؽ، ص
 .577( المصدر نفسو ، ص   
 .769أحمد كسركل ، تاريخ ىيجده سالو ، ص   
 .526، محمد مردكخى ، مصدر سابؽ ، ص 387( خاطرات فريد ، ص   
 . 785؛ اردشير كشاكرز ، مصدرسابؽ ، ص  766ىيجده سالو ، ص ( احمد كسركل ، تاريخ  
 .768( احمد كسركل ، تاريخ ىيجده ساؿ ، ص   
 7439، ص 7؛ ممكزاده، تاريخ انقالب مشركطيت، ج  787( أردشير كشاكرز ، مصدر سابؽ ، ص  
 ( المصدر نفسو.    
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   )Document No. (318) The text of the secret telegram sent from (Georg Barclay) 
to the British Foreign Minister (Edward Grey), Tehran, December 22, 1911                                                            . 

     295-293كينظر أيضان :  اردشير كشاكرز ، مصدر سابؽ، ص ص
   )Document No. (139) is the text of the monthly report sent by the British 

ambassador (George Barclay) to the British Foreign Minister (Edward Grey), 
Tehran, November 2, 1911                                                           . 

 .389( فريد الممؾ ىمدانى ، خاطرات فريد ، ص   
ر : خبير مالي أمريكي استخدمتو الحككمة اإليرانية لتنظيـ الشؤكف المالية المتدىكرة آنذاؾ ( مكرغاف شكست  

، لكف برنامجو االصالحي لتنظيـ المالية لـ يتفؽ كمصالح كنفكذ ركسيا القيصرية كبريطانيا المتيف كانت 
اإليرانية عمى االستغناء  ، فاتفؽ الطرفاف عمى محاربة مكرغاف كارغاـ الحككمة7997يجمعميا اتفاؽ عقد عاـ 

.لمزيد مف التفاصيؿ .ينظر : أحمد شاكر عبد العالؽ 7977عف خدماتو،  فتـ ذلؾ أكاخر كانكف األكؿ عاـ 
(عمى pdfبحث أكاديمى منشكر عمى صيغة )7972 – 7979، أثر بعثة مكرغاف شكستر المالية في إيراف 

؛ تاريخ زيارة المكقع: https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=161465االنترنيت  
،)العارؼ 2؛ كينظر أيضان :خضير البديرم ، التاريخ المعاصر اليراف كتركيا ، ط 29/79/2929

 .78-77( ، ص ص 2975 -بيركت  -لممطبكعات
   )Peter Avery. Op,cit ,p206                                                                                                                            .                                           
رل ( تضمف االنذار الركسي نقاط أخرل غير طرد مكرغاف األمريكي . لذلؾ لـ يكف بمقدكر مجمس الشك   

قبكؿ االنذار ، لكف الحككمة برئاسة صمصماـ السمطنة البختيارل أرغـ المجمس عمى  قبكؿ االنذار .لمزيد 
 .86، ص 2مف التفاصيؿ. ينظر: باقر عاقمى، ركزشمار، جمد

. كىك حفيد عباس ميرزا كلى عيد فتح عمي شاه  7857( عبدالحسيف فرمانفرما: كلد في طيراف عاـ   
بف عـ نا صرالديف شاه . أكمؿ دراستو في دار الفنكف كمف ثـ دخؿ المدرسة العسكرية تحت إشراؼ قاجار كا 

ضباط نمساكييف كتخرج منيا بعد ست سنكات . كعيف آمران لألفكاج العسكرية في كرماف ، ثـ نقؿ إلى 
حاكمان  آذربيجاف حيث ناؿ إعجاب كلي العيد مظفرالديف شاه بحيث زكجو إبنتو )عزت الممكؾ( . كبعدىا عيف

عمى كرماف ك بمكجستاف . كبعد مدة أصبح حاكمان عمى كرمنشاه . تعاطؼ مع الثكرة الدستكرية كتكلى منصب 
.تعرض لمضايقات كثيرة  كعاش  7975كزير العدؿ في الحككمة . كمفو أحمد شاه قاجار بتشكيؿ الكزارة عاـ 
ي عيد رضا شاه البيمكم .  تكفي عاـ أيامان صعبة خاصة بعد مكت كلده نصرت الدكلو عمى يد السمطات ف

 . 798 – 799. ينظر : باقر عاقمي ، نخس كزيراف ايراف ، ص ص 7939
 .577( أحمد كسركل ، تاريخ ىيجده سالو ، ص   
 .298( اردشير كشاكرز ، مصدر سابؽ ، ص  
 .534( محمد مردكخى ، مصدر سابؽ، ص   
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 .397( فريد الممؾ ىمدانى ، خاطرات فريد ، ص  
 .535( محمد مردكخى ، مصدر سابؽ ، ص   
( يذكر أف ساالر الدكلو أمر بضرب المسكككات مف الذىب كقد كتب عمى كجو )يضرب سكة مف ذىب   

يككف في عكنؾ أمير المؤمنيف( كعمى كجو اآلخر كتب عميو )السمطاف أبك الفتح شاه قاجار(.  –ساالر الديف 
.؛ فالح غالمى ، شاىزاده ال كو سكدال شاىى 597لرستاف ، صينظر : محمدرضا كليزاده معجزم، تاريخ 

 .77ق.ش ،ص7393مير2داشت ، ركزنامو جاـ جـ جيارشنبو 
 . 354( حسف الجاؼ ، مصدر سابؽ ، ص   
  )Document No. (227) The text of the message sent from (Walter Tinley), the 

British ambassador  to (Edward Grey), the British Foreign Minister, Tehran, 9 July 
1912 . 

  )Document No. (166) enclosure of the monthly report sent by the British 
ambassador (Walter Tinley) to the British Foreign Minister (Edward Grey), Tehran, 

May 15, 1912 
 .7576، ص7( ممكزاده، تاريخ انقالب مشركطيت، ج  
ـ ، كعيد بقيادتيا الى ضباط ركس . كىػك 7876( القكزاؽ: فرقة عسكرية انشأىا ناصر الديف شاه سنة   

اكبػر خطػأ ارتكبػو ىػذا الشػاه ، الف ىذه الفرقة التي يسيطر عمييا الركس اصبحت كباال عمى ايراف . د. 
مي ، ايراف دراسة عامة ، )مركز دراسات محمد كصفي ابك مغمي ، ايراف دراسة عامة ، محمد كصفي ابك مغ

 . 288( ، ص7985 -البصرة  -الخميج العربي 
( رضاخاف : كلد بقرية آالشت في مازندراف . نشأ في أحضاف أسرة عسكرية كالتحؽ بقكات القكزاؽ الفارسية   

أصبح مف القادة  بصفة جندم ، كأظير إنضباطان كمقدرة عسكرية عالية ، كعند نياية الحرب العالمية األكلى
، كبعد ثالث سنكات مف اختياره رئيسان لمحككمة تكج 7927البارزيف في تمؾ القكات ،  ثـ قاد انقالب عاـ 

إثر  7947أيمكؿ  76، حيث أجبر عمى االستقالة 7947، كداـ حكمو حتى عاـ 7926شاىان اليراف عاـ 
. لمزيد مف 7944ينة جكىانسبرؾ بجنكب أفريقيا البريطاني اليراف . كقد مات في منفاه بمد –الغزك السكفيتي 

 –طيراف  –، )حكايت قمـ نكيف 3التفاصيؿ . ينظر : رضا نيازمند ، رضاشاه از تكلد تا سمطنت ، ط
،)نشر 5جمد، ط2.؛ اسكندر دلدـ ، زندكى سياسى بر ماجراه رضا شاه ، 447-389ق.ش(، ص ص7385

 كمابعدىا. 77ق.ش(، ص7386 –تيراف  -بو آفريف 
 7523ص 7(  ممكزاده، تاريخ انقالب مشركطيت، ج  
 .7566-7565( المصدر نفسو ، ص ص  
( لمزيد مف التفاصيؿ عف المعركة األخيرة بيف قكات الحككمة كقبيمة كميكر . ينظر : اردشير كشاكرز ،   

 238-239مصدر سابؽ، ص ص 
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   )Document No. (166), Attachment No. (4), the text of the report sent by (Mac 
Dowell ), the British Consul in               Kermanshah, to (Walter Tinley), the 

British Ambassador in Tehran, May 31, 1912                                       
سميماف ميرزا  –خاف نكاب حسيف قمى  –( ضـ الديمقراطيكف عدد مف المثقفيف أمثاؿ : سيد حسف تقى زاده   

 سيد محمد رضا مساكات –كحيد الممؾ  –اسكندرل 
 –( ضـ االجتاعيكف االعتداليكف عدد مف الشخصيات البارزيف أمثاؿ : ميرزا محمد صادؽ طباطبايى   

حاج آقال شيرازل  –قكاـ الدكلو شكراهلل خاف  –حاجى عمى ميرزا دكلت آبادل  -ميرزا عمى اكبرخاف دىخدا
 سيد محمد طباطبايى  –د عبداهلل بيبيبانى سي –
( لمزيد مف التفاصيؿ عف الحزبيف في مجمس الشكرل. ينظر : بيار ممؾ الشعراء، تاريخ مختصر احزابى   

 .79-8سياسى ايراف كانقراض قاجاريو،  ص ص
 .78( خضير البديرم ، التاريخ المعاصر اليراف كتركيا، ص  
 .88، ص 7د( باقر عاقمى ، ركزشمار ، جم  
 .72-77( ينظر : بيار ممؾ الشعراء، مصدر سابؽ ، ص ص   
   )Document No. (336) the text of the telegram sent from the British ambassador 

(Walter Tinley) to the British Foreign Minister (Edward Grey). Tehran, September 
25, 1912. 

 .7567، ص 7قالب مشركطيت، ج( ممكزادة ، تاريخ ان  
     )Attachment to Document No. (328) the text of the periodic report sent by the 

British Ambassador (Walter Tinley) to the British Foreign Minister (Edward Cray). 
Tehran, September 4, 1912   . 

 . 7575،  ص7( ممكزاده، تاريخ مشركطيت ،ج  
 .356( حسف الجاؼ ، مصدر سابؽ ، ص   
   )Document No. (303) the text of the telegram sent from the British ambassador 

(Walter Tinley) to the British Foreign Minister (Edward Gray). Tehran, September 
8, 1912          .                                                           

 .7575( ممكزادة ، تاريخ انقالب مشركطيت ، ص   
   )Document No. (318) is the text of the telegram sent from the British 

Ambassador (Walter Tinley) to the British Foreign Minister (Edward Gray). 
Tehran, September 19, 1912                                                                                              . 
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    )Document No. (348) the text of the telegram sent from the British 
Ambassador (Walter Tinley) to the British Foreign Minister (Edward Gray). 

Tehran, 7 October 1912                                                                                                    . 
 .358( حسف الجاؼ ، مصدر سابؽ، ص  
 .545( محمد مردكخي ، مصدر سابؽ ، ص   
( نجؼ قميخاف صمصماـ السمطنو : ىك إبف حسيف قمى خاف ىفت لنؾ احد بطكف البختيارية كلد في جيار   

. أصبح زعيمان لقبيمتو بعد مقتؿ كالده عمى يد ظؿ السمطاف حاكـ أصفياف في زمف 7859محاؿ عاـ 
كبعد أف قاد أخيو  ناصرالديف شاه قاجار. أصبح بفضؿ جيكد أخيو سردار أسعد بختيارل حاكمان ألصفياف ، 

أصبح ىك كزيران لمحربية . ثـ أختاره   7999الثكار الدستكرييف كأطاح بحكـ محمد عمى شاه قاجار عاـ 
مجمس الشكرل رئيسان لمحككمة . كقد قبؿ خالؿ رئاستو لمحككمة االندار الركسي كأمر باغالؽ مجمس الشكرل 

خمس مرات في حياتو ، كحدث في عيده المجاعة في  الكطني اإليراني كماذكرنا . كقد تكلى رئاسة الحككمة
ايراف فاشتدت المعارضة ضد حكمو كقاد المعارضيف أعضاء مف  الحزب الديمقراطي  .عيف لفترة حاكمان 

. 7937عمى خراساف  . كعاش في أكاخر حياتو في أصفياف منشغالن بأمكر قبيمتو حتى كافتو المنية عاـ 
 . 943 -949، ص ص 2اقر عاقمى ، شرح حاؿ ،جلمزيد مف التفاصيؿ : ينظر : ب

   )Document No. (503) the text of the secret report sent by (Walter Tinley), the 
British ambassador in Tehran to (Edward Gray), British Foreign Minister, on 

December 27, 1912 
، وأكمل دراستو ىناك . أطمق عميو 8118ولد في تبريز عام  ساالر الدولو: ىو أبو الفتح ميرزا قاجار 15

جده ناصرالدين شاه لقب )ساالر الدولو( . إتقن لغات عديدة التركية واالنكميزيو والفرنسيو وشىء من 
العربية نتيجة حفظو لمسور من القرآن الكريم ، تزوج عدة مرات من  كرديات بنات رؤساء القبائل الكوردية 

نو شخص إنتيازي متقمب األىواء و محبًا لممال والسمطة حالمًا بالممكية والتاج اإليراني، ، عرف عنو بأ
وصفو المؤرخ اإليراني الشيير أحمد كسروى بـ )الشاىزاده الطائش(، بينما نعتو الخبير المالي األمريكي 

جان و كردستان و مورغان شوستر بـ )المجنون( ، عينو والده مظفرالدين شاه حاكمًا عمى كرمنشاه و زن
غتصاب أمواليم دفع بالشاه أن يغيره  لورستان قبل الثورة الدستورية ، لكن تماديو عمى حقوق الناس وا 
باستمرار من حكام الواليات المذكورة . دفعتو مصالحو الشخصية بأن يقف إلى جانب الثورة الدستورية أول 

. بعد فشل حركاتو 8088 – 8021المدة بين أعوام األمر، ثم إنقمب عمييم وحاربيم بقواتو الكوردية طيمة 
. لممزيد من 8090لجأ إلى مصر وعاش في االسكندرية حتى وفاتو. توفي في الثمانين من عمره عام 

المعمومات عن ىذه الشخصية . ينظر: سازمان اسناد ممى ايران ، در تكابو تخت و تاج اسناد ابوالفتح 
؛ ميدى  02 -9ه.ش(، ص ص  8311 –ش : رضا آذرى ، )تيران ميرزا ساالرالدولة قاجار  ، بو كوش

 -01ه.ش( ، ص ص 8313-تيران  –،)كتابفروشى زوار 3، ط 8بامداد ، شرح حال رجال ايران ،جمد 
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 –تيران  –،)نشر كفتار  0؛ باقر عاقمى، شرح حال رجال سياسى نظامى معاصر ايران ، ج  92
  1189 -1186ه.ش( صص8312

Willem Floor.Salar al-Dowleh: A Delusional Prince and Wannabe Shah.( 
Mage Publishers-2018),p7-50. 

، )مركز 7، ط7947-7927  -7329 -7299ىردل ميدل ميكو ، سياست ايراف در قباؿ كردىا ( 16
 .753-749( ، ص 2979 –دانشكاه سميمانيو  –اسناد ك تحقيقات اكادميؾ كردستاف 

شكرش ساالر الدكلة كايؿ كمير ،بزكىشكاه عمـك انسانى ك مطالعات فرىنكى ، برتاؿ نادر بركيف،   ( 17
 (عمى االنترنيت ،pdfجامع عمـك انسانى ، فصمنامو مطالعات تاريخى ، بحث أكاديمى منشكر عمى صيغة )

 .48ص
http://ensani.ir/file/download/article/20101118141501-141.pdf   : تاريخ زيارة المكقع 

7/7/2929. 
 –تيراف  –باقر عاقمى ، ركزشمار تاريخ ايراف ازمشركطة تا انقالب اسالمى، جمد اكؿ، )نشرنامؾ  ( 19
 .78ق.ش(، ص7384
غالمرضا خاف: ىك ابف حسينقمى خاف . عينو مظفرالديف شاه قاجار كاليان عمى بشتكك )مدينة ايالـ(  ( 12

ة العثمانية ك ايراف القاجارية كغضب مف ممثؿ بريطانيا في حاليان ، اختير عضكان لتثبيت الحدكد بيف الدكل
لجنة تحديد الحدكد ، بسبب اصراره عمى ضـ بعض مف مناطقو إلى الدكلة العثمانية . ساند ساالر الدكلو في 
حركاتو كعارض سياسات رضا شاه التي كانت ترفض بقكة بقاء استقالؿ الحكاـ المحمييف، ككاف أحد 

كدخؿ في مكاجية مع القكات االيرانية مف أجؿ الحفاظ عمى   7929ش العراؽ عاـ المرشحيف لتكلى عر 
حكمو المستقؿ لكنو قكات رضا شاه أجبرتو عمى المجكء إلى العراؽ فظؿ ىناؾ إلى أف كافتو المنية في عاـ 

ي كدفف بمدينة النجؼ االشرؼ.  لممزيد مف المعمكمات عف ىذه الشخصية ينظر : زكي جعفر الفيم 7923
؛ ىككك كركتو، 253-248( ص ص 2999 -، )لندف  7العمكم ، تاريخ الُكرد الفيميكف كآفاؽ المستقبؿ، ط

 .74ق.ش(،ص7369 –تيراف  -، )نشر مركز 7سفرنامو كركتو ،ترجمة : مجيد جميمكند ،ض
 779(  ميدل بامداد ،مصدر سابؽ ،ص 92

قسميف : المكر الكبرل )البختيارية( كالمكر  ) المكر ( : كىـ طائفة مف طكائؼ الككرد،  كتنقسـ إلى ( 91
الصغرل )الفيمية(  يستكطف المكر في منطقة لكرستاف جنكب غرب إيراف التي تشمؿ المناطؽ الجبمية حتى 
سكاحؿ الخميج العربي ، كلكف الحككمات اإليرانية في عيدم الصفكم كالقاجارم كربما التزاؿ . تخطط لفصؿ 

ككردية بإتباع سياسة ترسيخ التشيع كتقكية الرابطة االيرانية بغية تكسيع اليكة بينيـ ىذه الطائفة عف القكمية ال
كبيف إخكتيـ الككرد مف أىؿ السنة المعارضيف ليذه السياسة في كردستاف االيرانية . فتارة تحسب المكر عمى 

ة إلى حد كبير بحيث أف أنيـ جزان مف القكمية الفارسية كتارة تعدىـ قكمية مستقمة ، كقد نجحت ىذه السياس
المكر اآلف يفتخركف بإيرانيتيـ كتشيعيـ كيتجنبكف الحديث عف انتمائيـ ك كالئيـ لقكميتيـ الككردية  . عممان أف 
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المؤرخيف المسمميف أمثاؿ  )الحمكم ك المسعكدم كاليعقكبي ك الطبرم ك المستكفي القزكيني( أشاركا إلى 
  ثاؿ)مينكرسكى ك جيمس ريج ك كرزف( يؤكدكف صحة ذلؾ.   الباحث.أصكليـ الككردية كحتى المستشرقيف أم

عبدالحسيف خاف سبير، مرآت الكقايع مظفرم ك يادداشت ىام ممؾ المكرخيف ، تصحيح :عبدالحسيف  ( 99
 .749ق.ش( ، ص7368 –تيراف  –نكايي، جاب اكؿ، )انتشارات زريف 

 .463محمد مردكخى، مصدر سابؽ، ص ( 93
 المصدرنفسو.  (94

 .465( المصدر نفسو، ص 95
عيف الدكلو : كىك سمطاف عبدالمجيد ميرزا حفيد فتح عمي شاه كصير مظفرالديف شا قاجار ، كلد في  ( 96

. تكلى مياـ كمناصب عدة قبؿ أف يصبح رئيسان لمحككمة في زمف مظفرالديف شاه .  7945طيراف عاـ 
تصالح مع زعماء الثكرة الدستكرية  كاضعان مالو  عرؼ بعدائو لمثكرة الدستكرية . لكنو بعد اصدار الدستكر

كممتمكاتو في خدمتيـ . كفي زمف حككمة مستكفي الممالؾ تكلى كزارة الداخمية مرتيف ، ثـ تكلى رئاسة الكزارة 
. لمزيد  7927أكدع في السجف لمدة كجيزة . تكفي عاـ  7927. كبعد انقالب 7975مف جديد تمكز عاـ 

 226- 229اقر عاقمى، نخس كزيراف ايراف، ص ص مف التفاصيؿ ينظر : ب
 48( نادر بركيف ، مصدر سابؽ،  ص  97

.   تكفى 7869ميرزا نصراهلل بيشتى" ممؾ المتكمميف" : كلد في حي )درب ككشؾ( بمدينة أصفياف عاـ  ( 99
ي مدف كثيرة كالده كىك في العاشرة مف عمره فقامت أمو بمياـ تربيتو، بعد إكماؿ دراستو في اصفياف تجكؿ ف

لنيؿ العمـ ك المعارؼ ك زار بمداف )حجاز ك اليند( خارج إيراف،  كالتقى بالداعية كالمصمح جماؿ الديف 
األفغاني. عرؼ بجرأتو في التعبير كاالفصاح عف رأيو لذا عرؼ بممؾ المتكمميف . تسببت لو عقيدتو الثكرية 

مرة ىناكىناؾ. يعُد مف أبرز خطباء الثكرة الدستكرية ، كآرائو االدينية الراديكالية متاعب كثيرة كترحاؿ مست
ككانت خطبو النارية تثير حماسة الجماىير كتدفعيـ إلى مكاجية الطغاة كالمستبديف . كفي خالؿ الصراع بيف 
مجمس الشكرل الكطني اإليراني كالشاه محمد عمى ميرزا أصبح عضكان في المجنة الثكرة الكطنية التي أخذت 

مقاكمة الشاه. كلكف عندما اقتحمت قكات الشاه مبنى المجمس القي القبض عميو في حديقة  عمى عاتقيا
كدفف جثمانو في حديقة باغشاه.  7998بالقرب مف المجمس . كقد كضع حبؿ حكؿ رقبتو كتـ إعدامو عاـ 

م ك البيمكم لمزيد مف التفاصيؿ . ينظر: خضير البديرم ، مكسكعة الشخصيات اإليرانية في العيديف القاجار 
 .     275-267(، ص ص 2995 -بيركت  –)العارؼ لممطبكعات   7، ط 7796-7979

29 Hassan Bashir, Iran and Political Modernization in the Nineteenth Century 
Parliamentarianism, Constitutionalism and Feminism in the Newspaper −Sur-I 
israfil, p133                            

 
 . 273-272( خضير البديرم ، مصدر سابؽ ، ص 32
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 -تيراف –، )انتشارات سخف 7، ط2ميدم ممكزاده ، تاريخ انقالب مشركطيت ايراف ، جمد ( 31
 .292ق.ش(، ص7383

.   7997بمكجب معاىدة عاـ ( يذكر أف الصراع الركسى البريطاني عمى مناطؽ النفكذ في إيراف قد حسـ  39
كقد اقتضت المعاىدة  بتقسيـ البالد إلى ثالث مناطؽ:   .منطقة النفكذ الركسي في شماؿ البالد ، كمنطقة 

جكف النفكذ البريطاني في الجنكب ، في حيف ظمت مناطؽ كسط البالد تحت سمطة حككمة طيراف . ينظر : 
  796( ، ص7992 -ف عبد الزىرة مجيد ،) البصرة ليمبرت ، ايراف حرب مع التاريخ ، ترجمة : حسي

 . 469ل مطالعات بزكىش ىال سياسى ، ارشيك ركابط ايراف ك انكميس ، سند شماره  اسناد مؤسسو( 33
، )انتشارات  7ىاشـ محيط مافى ، مقدمات مشركطيت، بو ككشش مجيد تفرشي ك جكاد جاف فدا، ط  ( 34

 .399ق.ش(، ص7363 -تيراف –فردكسي 
 –،  )حركفيو 7محمد رضا كالى زاده معجزل ، تاريخ لرستاف ، بو ككشش حسيف ك محمد كالى زاده،ج ( 35
ق.ش( ، ص 7376 –خـر آباد  –؛ ايرج كاظمى، مشاىير لر ) افالؾ 359ق.ش(، ص 7389تيراف 
483. 

اية  الدكلة حسسف  كريـ الجاؼ ، مكسكعة تاريخ ايراف السياسسي  مف بداية الدكلة الصفكية االى  ني  ( 36
 . 357( ،ص  2998  -بيركت  -القاجارية ف المجمد الثالث  ،  )الدار العربية الممكسكعات 

ق.ؽ، بو ككشش : معصكمو 7335-7334( يكسؼ مغيث السمطنو ، نامو ىال يكسؼ مغيث السمطنو 37
   .775ق.ش(، ص 7362 –تيراف  –، )نشر تاريخ ايراف 7مافى ، ط

  397،ص 7در سابؽ ،،جىاشـ محيط مافى ، مص ( 39
ق.ش(، ص  7363 –تيراف  –( أحمد كسركل ، تاريخ مشركطة ايراف، جمد أكؿ )انتشارات أمير كبير  32

367. 
 59( نادر بركيف ، مصدر سابؽ ، ص 42

كاف ساالر الدكلو غارؽ في أحالمو بحيث يتصكر نفسو أنو شاىان عمى إيراف، ففي بعض الميالي  ( 41
لمقربيف كاف يرتدم ثكبان ممكيان كيضع عمى رأسو تاجان كيتحدث مع الحاضريف عف كبحضكر عدد مف رجالو ا

،  2سف القكانيف كضركرة القياـ باصالحات كثيرة في الدكلة . ينظر : ميدم ممكزاده ، تاريخ مشركطيت، ج
 .259ص 

 392، ص 7( ىاشـ محيط مافى ، مصدر سابؽ ،ج 49
 .489ص  ، 3( ميدم ممكزاده ، تاريخ مشركطيت ، ج 43
( . 7فعاليت ىام سياسي ك نظامي ك مناسبات ابكالفتح ميرزا ساالرالدكلو با انكميس )( سعيد حصارل ،  44

/ تاريخ https://rasekhoon.net/article/show/925394بحث أكاديمي منشكر عمى االنترنيت : 
 2929نيساف  29الزيارة 
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نظر عمي خاف امرايى حذرتو مف عاقبة مساندتو يذكر أف الحككمة في طيراف قد بعثت برقية إلى  ( 45

لساالر الدكلو كدعتو فكران إلى تركو كشأنو كالرجكع إلى مكطنو في طرىاف. ينظر :  محيط مافى ، مصدر 
 .349سابؽ ، ص 

 758ق.ش ( ، ص 7362  -تيراف  –)عطار فردكسى  4( يحيى دكلت آبادل ، حيات يحيى، ج 46
  -كرمنشاه –،) انتشارات طاؽ بستاف 7( اردشير كشاكرز ، امير مخصكص كمير ، جمد أكؿ ،ط 47

 752-757ق.ش( ، ص 7399
 .269، ص2( ميدم ممكزاده، تاريخ مشركطيت ، جمد  49
 ( المصدر نفسو. 42
، )كزارة التعميـ  7، ط 7939-7875( فاضؿ حسيف ككاظـ ىاشـ نعمة ، التاريخ االكركبي الحديث  52
 Stephen C. Poulson,Confronting the؛ 767(، ص  7982 -بغداد  –لعالي ك البحث العممي ا

West: Social Movement Frames in 20th Century Iran , (Virginia  , 2002), p171.   
Peter Avery, The Cambridge History of Iran from Nadir Shah to the Islamic 

Republic, Volume 7, (Cambridge University Press, 2008), p205. 
 7998( لالطالع عمى االنقالب العثماني الذم قاـ بو ضباط كبار مف جمعية االتحاد كالترقي عاـ  51

كنتجت عنو إزاحة السمطاف عبدالحميد الثاني عف كرسي الحكـ : ينظر : يمماز اكزتكنا ، تاريخ الدكلة 
د سمماف ، مراجعة كتنقيح : محمكد االنصارم ، )مؤسسة فيصؿ لمتمكيؿ ، ترجمة : ناف محم 2العثمانية ، ج

 .787 -777(، صص 7999 -استانبكؿ  –
 57( باقر عاقمى ، ركزشمار ، ص  59
( يفـر خاف أرمنى: كلد يفـر داكدياف كانتساكتسى في قرية بدرسـك بمقاطعة كانتساؾ الركسية عاـ  53

ى منظمة شباب األرمف لمساعدة األرمف في الدكلة العثمانية . انضـ في السابعة عشرة مف عمره إل7868
أصبح عضكان في حزب الداشناؽ األرمني . سجف لمدة  7899الذيف كانكا يعيشكف ظركفان سيئة . كفي عاـ 

معينة في ركسيا ثـ تمكف مف اليرب إلى إيراف فاستقر بادلء األمر في تبريز، ثـ عمؿ في معمؿ طابكؽ في 
ثر بافكار الثكرة الدستكرية ىناؾ . كشكؿ مع جماعة مف األرمف حزب داشناؽ األرمني في رشت ككيالف كتأ

كيالف . ساعد ستارخاف كباقرخاف في التصدم لمحكـ االستبدادم في آذربيجاف . كاصؿ المقاكمة في رشت ك 
تمكف  كيالف كقزكيف ضد حكـ محمد عمي قاجار مف أجؿ إعادة العمؿ بالدستكر كفتح مجمس الشكرل.  

.  كلكنو إرتكب 7999بالتنسيؽ مع البختيارييف مف إقتحاـ طيراف ك إجبار الشاه عمى اليرب إلى ركسيا عاـ 
أخطاءان كبيرة ، كاشتراكو في حادثة ساحة أتابؾ في طيراف التي اسفرت عف قتؿ عدد مف الثكار الدستكرييف 

ذلؾ . ك كذلؾ تنفيذه الكامر الحككمة مف بينيـ ستارخاف الذم أصيب بجركح خطيرة في رجمو فمات إثر 
. قتؿ  في معركة )شكرجة(  بالقرب مف ىمداف عاـ  7977بغمؽ مجمس الشكرل بعد االنذار الركسي عاـ 

 .337-322. لمزيد مف التفاصيؿ . ينظر : خضير البديرل ، مكسكعة الشخصيات ، ص ص 7972
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امايك ك ط . ا. كاشمنكك ك ـ.س ايكانؼ ك ؿ.ؾ ال .ث . بتركشفسكى ك ا . آ كرانتكسكى ك ـ . آ داند ( 54

 .392ب.ت( ص –.بمكل ، تاريخ ايراف از زماف باستاف تا امركز ، ترجمة : كيخسرككشاكرزل ، )ب.ـ 
؛ ناظـ 6-5ق،ش(، ص ص 7388 –تيراف  –، )ساحؿ 3( سعيد قانعى ، أحمد شاه قاجار ، ض 55

؛ باقر 495ق.ش(، ص 7357 –، جمد بنجـ ،)تيراف  االسالـ كرمانى ، تاريخ بيدارل ايرانياف ، بخش دـك
 .7768-7767، صص  2عاقمى ، شرح حاؿ ، ج

56 )  Attachment of Document No. (199) sent by the British ambassador (Gorge 
Barclay) to the British Foreign Minister (Edward Grey), Tehran, June 22, 1909.                                            

، صص  2. ، باقر عاقمى ، شرح حاؿ ، ج6-5كينظر أيضان :  سعيد قانعى ، مصدر سابؽ، ص ص 
7767-7768. 

 .579( محمد مردكخى ، مصدر سابؽ ، ص 57
 .577( المصدر نفسو ، ص 59
(، ق.ش7386 –تيراف  –)انتشارات نكاه  2( احمد كسركل ، تاريخ ىيجده سالو آذربايجاف ، ط 52
 .84،  ص 7. باقرعاقمى، ركزشمار ،جمد 753ص

60 ) Document No. (134) is the text of a letter from the British ambassador (Georg 
Barclay) to the British Foreign             Minister (Edward Grey), Tehran, 
November 20, 1911. 

رئيس قبيمة الجاؼ الككردية التي تقطف جانبي الحدكد العراقية محمكد باشا : ىك إبف محمد باشا  ( 61
كااليرانية في كرمنشاه ك كردستاف االيرانيتيف ك كرككؾ ك سميمانية التابعتيف لمعراؽ في الكقت الحالي . قيؿ 
عنو أنو كاف شخصان مفعـ بالذكاء كمتعممان كتكلى متصرفية أكرفة  ، استطاع بذكائو أف يحصؿ عمى فرماف 

ثماني بتسجيؿ المناطؽ التي كانت بيد الجاؼ في سجالت الطابك . مات في قرية )نركسجار( التابعة ع
حاليان( .لمزيد مف التفاصيؿ عف ىذه  -لحمبجة كدفف جثمانو في مسجده الذم بناه في ناحية قزربات )السعدية 

 -سمَيمانى  –بينايى ،)جابخانو ل 7927-7846الشخصية . ينظر : ئكميد ئاشنا ، محمكد باشال جاؼ 
 كمابعدىا .4(، ص7999

  .577محمد مردكخى ، مصدر سابؽ ، ص  ( 69
يذكر أف الخيبة كاليأس مف سكء معاممة حكاـ كرمنشاه لداكد خاف بمغ بو حدان أنو ندـ كثيران عمى مساندتو  ( 63

بدان" ، ينظر :عمي رضا لقكات الحككمة في معركة نياكند،  فكاف يكرر بحسرة " ليتني لـ أذىب إلى نياكند أ
ق.ش(، ص 7387 –كرمنشاه  –)انتشارات كرمنشاه   7ككدرزل ، نقش ايؿ كمير در دكره مشركطة ، ط

794 . 
(بعد فشؿ الحممة العسكرية التي شنيا حاكـ كرمنشاه  رضا قمي خاف نظاـ السمطنة عمى منطقة قبيمة  64

لقبائؿ الككردية كذلؾ بتحريض قبيمة سنجابى المجاكرة ، فكر الحاكـ بايقاد نار الفتنة بيف ا 7979كميكر عاـ 
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عمى محاربة داكد خاف، كقد كقعت فعالن معركة حامية بيف القبيمتيف عرفت بمعركة )ىفت آشياف ك محاؿ 
سنجابى( التي أسفرت عف ىزيمة قبيمة سنجابى كعمى الرغـ مف ىذا النصر، آثر داكدخاف السمـ كفضؿ انياء 

 . 774 – 758بينيما . ينظر : اردشير كشاكرز ، مصدر سابؽ، صص النزاع  فعقد الصمح 
 794( عمى رضا ككدرزل ، مصدر سابؽ، ص  65

بعد زكاؿ حكـ نادر  7796 -7756كريـ خاف زند : مؤسس الساللة الزندية التي حكمت إيراف بيف  ( 66
االيراني عمى مدينة البصرة  شاه.  لـ يمقب نفسو شاىَا كاختار لقب )ككيؿ الرعية(. في عيده استكلى الجيش

. كينتمي الزنديكف إلى قبيمة ) لؾ ( الككردية التي تقطف مناطؽ كاسعة 7779-7776لمدة ثالث سنكات 
الحفاظ عمى المممكة الزندية بسبب الصراعات الدائرة بينيـ ، فتمكف عدكىـ   شماؿ لكرستاف. لـ يتمكف أكالده

ناطؽ كاسعة في إيراف بما في ذلؾ شيراز عاصمة الزندييف )محمد خاف( مف أسرة قاجار السيطرة عمى م
. 7796كقضى عمى )لطؼ عمى خاف زند( حفيد كريـ خاف كبذلؾ إنتيت حكـ الساللة الزندية في ايراف 

 –لمزيد مف التفاصيؿ .ينظر : عبدالحسيف نكائي ، كريمخاف زند ، )انتشارات كتابخانو ابف سينا 
 كمابعدىا. 35ق.ش(، ص 7344

 .57نادر بركيف ، مصدر سابؽ ، ص  ( 67
 –تيراف  –، )أميركبير 5، جمد7( ممؾ الشعراء بيار ، تاريخ مختصراحزاب سياسى ايراف، ج 69

 72ق.ش(،ص7377
 –تيراف  -، )انتشارات زكار7ىجرل قمرل(، ط 7334تا 7297( فريد الممؾ ىمدانى، خاطرات فريد) از  62

 .376ق.ش(، ص7354
 .776صدر سابؽ، ص ( اردشير كشاكرز ، م 72
 .778( المصدر نفسو ، ص 71
 .576( محمد مردكخى ، مصدرسابؽ ، ص 79
( يذكر أف البرقيات المرسمة بيف معسكر األخكيف تتـ إرساليا بكاسطة تمغراؼ عبر بغداد مركرَا باستانبكؿ  73

كبطرسبؤرغ كاستارا ثـ إلى معسكر محمد عمي ميرزا في شماؿ إيراف، كىذا بحد ذاتو دليؿ عمى أف الدكلتيف 
تقدماف ليما تسييالت كثيرة .ينظر : العثمانية ك ركسيا القيصرية كانتا متعاطفتاف مع حركات األخكيف ك 

 .576محمد مردكخى ، مصدر سابؽ، ص
 .577( المصدر نفسو ، ص  74
 .769أحمد كسركل ، تاريخ ىيجده سالو ، ص  75
 .526، محمد مردكخى ، مصدر سابؽ ، ص 387( خاطرات فريد ، ص  76
 . 785ؽ ، ص؛ اردشير كشاكرز ، مصدرساب  766( احمد كسركل ، تاريخ ىيجده سالو ، ص 77
 .768( احمد كسركل ، تاريخ ىيجده ساؿ ، ص  79
 7439، ص 7؛ ممكزاده، تاريخ انقالب مشركطيت، ج  787( أردشير كشاكرز ، مصدر سابؽ ، ص 72
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   .( المصدر نفسو 92

81 ) Document No. (318) The text of the secret telegram sent from (Georg 
Barclay) to the British Foreign Minister (Edward Grey), Tehran, December 22, 
1911.                                                             

     295-293كينظر أيضان :  اردشير كشاكرز ، مصدر سابؽ، ص ص
82 ) Document No. (139) is the text of the monthly report sent by the British 
ambassador (George Barclay) to the British Foreign Minister (Edward Grey), 
Tehran, November 2, 1911.                                                            

 .389نى ، خاطرات فريد ، ص( فريد الممؾ ىمدا  93
( مكرغاف شكستر : خبير مالي أمريكي استخدمتو الحككمة اإليرانية لتنظيـ الشؤكف المالية المتدىكرة آنذاؾ  94

، لكف برنامجو االصالحي لتنظيـ المالية لـ يتفؽ كمصالح كنفكذ ركسيا القيصرية كبريطانيا المتيف كانت 
الطرفاف عمى محاربة مكرغاف كارغاـ الحككمة اإليرانية عمى االستغناء ، فاتفؽ 7997يجمعميا اتفاؽ عقد عاـ 

.لمزيد مف التفاصيؿ .ينظر : أحمد شاكر عبد العالؽ 7977عف خدماتو،  فتـ ذلؾ أكاخر كانكف األكؿ عاـ 
(عمى pdfبحث أكاديمى منشكر عمى صيغة )7972 – 7979، أثر بعثة مكرغاف شكستر المالية في إيراف 

تاريخ زيارة المكقع:  ؛ 161465aId&article=func?iasj/net.iasj.www://https= االنترنيت
،)العارؼ 2؛ كينظر أيضان :خضير البديرم ، التاريخ المعاصر اليراف كتركيا ، ط 29/79/2929

 .78-77( ، ص ص 2975 -بيركت  -لممطبكعات
85 ) Peter Avery. Op,cit ,p206.                                                                                                                                                                       

( تضمف االنذار الركسي نقاط أخرل غير طرد مكرغاف األمريكي . لذلؾ لـ يكف بمقدكر مجمس الشكرل  96
مس عمى  قبكؿ االنذار .لمزيد قبكؿ االنذار ، لكف الحككمة برئاسة صمصماـ السمطنة البختيارل أرغـ المج

 .86، ص 2مف التفاصيؿ. ينظر: باقر عاقمى، ركزشمار، جمد
. كىك حفيد عباس ميرزا كلى عيد فتح عمي شاه  7857( عبدالحسيف فرمانفرما: كلد في طيراف عاـ  97

بف عـ ناصرالديف شاه . أكمؿ دراستو في دار الفنكف كمف ثـ دخؿ المدرسة العسكرية تحت إشراؼ  قاجار كا 
ضباط نمساكييف كتخرج منيا بعد ست سنكات . كعيف آمران لألفكاج العسكرية في كرماف ، ثـ نقؿ إلى 
آذربيجاف حيث ناؿ إعجاب كلي العيد مظفرالديف شاه بحيث زكجو إبنتو )عزت الممكؾ( . كبعدىا عيف حاكمان 

مع الثكرة الدستكرية كتكلى منصب  عمى كرماف ك بمكجستاف . كبعد مدة أصبح حاكمان عمى كرمنشاه . تعاطؼ
.تعرض لمضايقات كثيرة  كعاش  7975كزير العدؿ في الحككمة . كمفو أحمد شاه قاجار بتشكيؿ الكزارة عاـ 

أيامان صعبة خاصة بعد مكت كلده نصرت الدكلو عمى يد السمطات في عيد رضا شاه البيمكم .  تكفي عاـ 
 . 798 – 799ايراف ، ص ص . ينظر : باقر عاقمي ، نخس كزيراف 7939

 .577( أحمد كسركل ، تاريخ ىيجده سالو ، ص  99
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 .298( اردشير كشاكرز ، مصدر سابؽ ، ص 92
 .534( محمد مردكخى ، مصدر سابؽ، ص  22
 .397( فريد الممؾ ىمدانى ، خاطرات فريد ، ص 21
 .535( محمد مردكخى ، مصدر سابؽ ، ص  29
( يذكر أف ساالر الدكلو أمر بضرب المسكككات مف الذىب كقد كتب عمى كجو )يضرب سكة مف ذىب  23

يككف في عكنؾ أمير المؤمنيف( كعمى كجو اآلخر كتب عميو )السمطاف أبك الفتح شاه قاجار(.  –ساالر الديف 
ل كو سكدال شاىى .؛ فالح غالمى ، شاىزاده ا597محمدرضا كليزاده معجزم، تاريخ لرستاف ، صينظر : 

 .77ق.ش ،ص7393مير2داشت ، ركزنامو جاـ جـ جيارشنبو 
 . 354( حسف الجاؼ ، مصدر سابؽ ، ص  24

95 )Document No. (227) The text of the message sent from (Walter Tinley), the 
British ambassador  to (Edward Grey), the British Foreign Minister, Tehran, 9 July 
1912.  
96 )Document No. (166) enclosure of the monthly report sent by the British 
ambassador (Walter Tinley) to the British Foreign Minister (Edward Grey), Tehran, 
May 15, 1912 

 .7576، ص7( ممكزاده، تاريخ انقالب مشركطيت، ج 27
ـ ، كعيد بقيادتيا الى ضباط ركس . كىػك 7876انشأىا ناصر الديف شاه سنة فرقة عسكرية  :القكزاؽ29  (

اكبػر خطػأ ارتكبػو ىػذا الشػاه ، الف ىذه الفرقة التي يسيطر عمييا الركس اصبحت كباال عمى ايراف . د. 
ات محمد كصفي ابك مغمي ، ايراف دراسة عامة ، محمد كصفي ابك مغمي ، ايراف دراسة عامة ، )مركز دراس

 . 288( ، ص7985 -البصرة  -الخميج العربي 
( رضاخاف : كلد بقرية آالشت في مازندراف . نشأ في أحضاف أسرة عسكرية كالتحؽ بقكات القكزاؽ  22

الفارسية بصفة جندم ، كأظير إنضباطان كمقدرة عسكرية عالية ، كعند نياية الحرب العالمية األكلى أصبح 
، كبعد ثالث سنكات مف اختياره رئيسان 7927قكات ،  ثـ قاد انقالب عاـ مف القادة البارزيف في تمؾ ال
أيمكؿ  76، حيث أجبر عمى االستقالة 7947، كداـ حكمو حتى عاـ 7926لمحككمة تكج شاىان اليراف عاـ 

البريطاني اليراف . كقد مات في منفاه بمدينة جكىانسبرؾ بجنكب أفريقيا  –إثر الغزك السكفيتي  7947
، )حكايت قمـ نكيف 3لمزيد مف التفاصيؿ . ينظر : رضا نيازمند ، رضاشاه از تكلد تا سمطنت ، ط. 7944

.؛ اسكندر دلدـ ، زندكى سياسى بر ماجراه رضا شاه ، 447-389ق.ش(، ص ص7385 –طيراف  –
 كمابعدىا. 77ق.ش(، ص7386 –تيراف  -،)نشر بو آفريف 5جمد، ط2

 7523ص 7ت، ج(  ممكزاده، تاريخ انقالب مشركطي 122
 .7566-7565( المصدر نفسو ، ص ص 121



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)2949 ) 
 

                                                                                                                                        
( لمزيد مف التفاصيؿ عف المعركة األخيرة بيف قكات الحككمة كقبيمة كميكر . ينظر : اردشير كشاكرز ،  129

 238-239مصدر سابؽ، ص ص 
103 ) Document No. (166), Attachment No. (4), the text of the report sent by (Mac 
Dowell ), the British Consul in               Kermanshah, to (Walter Tinley), the 
British Ambassador in Tehran, May 31, 1912                                       

سميماف  –حسيف قمى خاف نكاب  –ضـ الديمقراطيكف عدد مف المثقفيف أمثاؿ : سيد حسف تقى زاده  ( 124
 سيد محمد رضا مساكات –كحيد الممؾ  –ميرزا اسكندرل 

 –( ضـ االجتاعيكف االعتداليكف عدد مف الشخصيات البارزيف أمثاؿ : ميرزا محمد صادؽ طباطبايى  125
حاج آقال شيرازل  –قكاـ الدكلو شكراهلل خاف  –حاجى عمى ميرزا دكلت آبادل  -ميرزا عمى اكبرخاف دىخدا

 بايى سيد محمد طباط –سيد عبداهلل بيبيبانى  –
( لمزيد مف التفاصيؿ عف الحزبيف في مجمس الشكرل. ينظر : بيار ممؾ الشعراء، تاريخ مختصر  126

 .79-8احزابى سياسى ايراف كانقراض قاجاريو،  ص ص
 .78( خضير البديرم ، التاريخ المعاصر اليراف كتركيا، ص 127
 .88، ص 7( باقر عاقمى ، ركزشمار ، جمد 129
 .72-77( ينظر : بيار ممؾ الشعراء، مصدر سابؽ ، ص ص  122

110)  Document No. (336) the text of the telegram sent from the British 
ambassador (Walter Tinley) to the British Foreign Minister (Edward Grey). Tehran, 
September 25, 1912. 

 .7567، ص 7ت، جممكزادة ، تاريخ انقالب مشركطي ( 111
112 )   Attachment to Document No. (328) the text of the periodic report sent by 
the British Ambassador (Walter Tinley) to the British Foreign Minister (Edward 
Cray). Tehran, September 4, 1912.    

  .7575،  ص7ممكزاده، تاريخ مشركطيت ،ج ( 113

 .356حسف الجاؼ ، مصدر سابؽ ، ص  ( 114
115 ) Document No. (303) the text of the telegram sent from the British 
ambassador (Walter Tinley) to the British Foreign Minister (Edward Gray). Tehran, 
September 8, 1912.                                                                     

 .7575ممكزادة ، تاريخ انقالب مشركطيت ، ص  ( 116
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117 ) Document No. (318) is the text of the telegram sent from the British 
Ambassador (Walter Tinley) to the British Foreign Minister (Edward Gray). 
Tehran, September 19, 1912.                                                                                               
118 )  Document No. (348) the text of the telegram sent from the British 
Ambassador (Walter Tinley) to the British Foreign Minister (Edward Gray). 
Tehran, 7 October 1912.                                                                                                     

 .358حسف الجاؼ ، مصدر سابؽ، ص ( 112
 .545( محمد مردكخي ، مصدر سابؽ ، ص  192
( نجؼ قميخاف صمصماـ السمطنو : ىك إبف حسيف قمى خاف ىفت لنؾ احد بطكف البختيارية كلد في  191

. أصبح زعيمان لقبيمتو بعد مقتؿ كالده عمى يد ظؿ السمطاف حاكـ أصفياف في زمف 7859جيار محاؿ عاـ 
بعد أف قاد أخيو  ناصرالديف شاه قاجار. أصبح بفضؿ جيكد أخيو سردار أسعد بختيارل حاكمان ألصفياف ، ك 

أصبح ىك كزيران لمحربية . ثـ أختاره   7999الثكار الدستكرييف كأطاح بحكـ محمد عمى شاه قاجار عاـ 
مجمس الشكرل رئيسان لمحككمة . كقد قبؿ خالؿ رئاستو لمحككمة االندار الركسي كأمر باغالؽ مجمس الشكرل 

خمس مرات في حياتو ، كحدث في عيده المجاعة في الكطني اإليراني كماذكرنا . كقد تكلى رئاسة الحككمة 
ايراف فاشتدت المعارضة ضد حكمو كقاد المعارضيف أعضاء مف  الحزب الديمقراطي  .عيف لفترة حاكمان 

. 7937عمى خراساف  . كعاش في أكاخر حياتو في أصفياف منشغالن بأمكر قبيمتو حتى كافتو المنية عاـ 
 . 943 -949، ص ص 2قر عاقمى ، شرح حاؿ ،جلمزيد مف التفاصيؿ : ينظر : با

122 ) Document No. (503) the text of the secret report sent by (Walter Tinley), the 
British ambassador in Tehran to (Edward Gray), British Foreign Minister, on 
December 27, 1912.   
                                                                                      


