
Peer-reviewed Journal |  National Library & Archives of I. R. Iran, Archival Research Institute

ISSN: 1023-3652 | E-ISSN: 2538-2268

Digital Object Identifier(DOI):10.30484/GANJ.2021.2669

Indexed by Google Scholar, Researchgate, ISC, SID & Iran Journal | http://ganjineh.nlai.ir

  Vol. 31, No. 2, Summer 2021  | pp:  88 - 108 (21)  |  Received: 4, Sep. 2019 | Accepted: 29, Dec. 2019

Ganjine-Ye Asnad
»122«

Abstract:

Purpose: This study was conducted to investigate the political views and actions of Mojahedin 

who fought in the aftermath of the  1906 Constitutional Revolution during the years of World 

War I.

Method and Research Design: This research is based on data collected from library resources

Findings and conclusion: Mojahedin acted differently and pursued different goals with the out-

break of World War I when returned from the Ottoman territory to Azerbaijan. They were di-

vided into two groups. One group remained loyal to Iran of patriots and its territorial integrity, 

while the other performed as  Ottoman operatives. The leaders of the latter included two groups 

associated with the Ottoman forces in both ideological and committed plundering in Azarbaijan. 

They not only abandoned their freedom-seeking mission but also along with the Ottoman forces, 

plundered and violated constitutional principles and values.
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چڪیده:

هدف: ماهیت و عملکرد مجاهدان مشروطه خواه در تحوالت شمال غرب کشور طی سال های جنگ 

جهانی اول بررسی شده است

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از منابع  کتاب خانه ای گردآوری و تحلیل شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: مجاهدان با آغاز جنگ جهانی اول از عثمانی به آذربایجان بازگشتند. آنها 

اهداف مختلفی دنبال کردند و عملکردهای مختلفی از خود نشان دادند. به لحاظ ماهیت و عملکرد، 

مجاهدان به دو طیف وطن پرستان و ُعّمال عثمانی تعلق داشتند. عمال عثمانی در عقیده و  یغماگری 

قوای عثمانی را همراهی می کردند.ایشان نه تنها از رسالت آزادی خواهانۀ خود و از اصول و ارزش های 

مشروطه عدول کردند، بلکه دوشادوش قوای عثمانی به غارت گری و تعدی پرداختند.
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1. مقدمه
بر کسی پوشیده نیست که در جریان انقالب مشروطه، تبریز و مجاهدان آذربایجان نقشی 
محوری در پیروزی جنبش ایفا کردند و زمانی که محمدعلی شاه در تهران به یاری بریگاد 
قزاق در راستای محو مشروطه مجلس را به توپ بست و آزادی خواهان را تحت تعقیب 
قرار داد، تبریز و مجاهدان آذربایجان تحت رهبری انقالبیونی چون ستارخان و باقرخان 
استبداد را در نابودی قطعی مشروطه ناکام گذاشتند. مجاهدان آذربایجان در این مقطع 
همراه و همدل باهم حول محور روشن و مشخِص مبارزه با استبداد داخلی و ارتجاع 
خارجی )مخالفان مشروطه یا به عبارت روشن تر روسیۀ تزاری( بود، تالش برای برقراری 
حکومت قانون در تکاپو بودند. ازجمله عواملی که همدلی و همراهی آنان را اجتناب ناپذیر 

کرده بود، مخاطراتی بود که حیات و سرنوشت آنان را تهدید می کرد.
درحقیقت بعداز پیروزی مشروطه خواهان اگرچه محمدعلی شاه از قدرت خلع شد 
و تهران به تصرف آزادی خواهان درآمد، ولی روس ها که درپی فرصتی برای جلوگیری از 
تثبیت نظام جدید بودند اقدامات مورگان شوستر را بهانه کردند و نیرو به آذربایجان اعزام 
کردند. درپی تقابل اجتناب ناپذیر حاصل از این وضع شماری از مجاهدان چارۀ کار را در 
ترک آذربایجان و حرکت به سوی عثمانی یا دیگر شهرهای ایران به ویژه تهران دیدند و 
بدین ترتیب تا سه سال بعد که جنگ جهانی اول آغاز شد خارج از آذربایجان باقی ماندند. 
با آغاز جنگ جهانی اول و درگیرشدن عثمانی در جنگ و پیشروی قوای این کشور در 
آذربایجان و قفقاز موقعیتی متفاوت برای مجاهدان سابق به وجود آمد و بر همین اساس 
عملکرد آنان، به ویژه مهاجرانی که از خاک عثمانی به آذربایجان بازمی گشتند، دچار تحول 
شد. پژوهش حاضر محدودۀ چهارسالۀ جنگ جهانی اول را دربر می گیرد، ولی چون 
حضور عثمانی ها در آذربایجان پیوسته نبوده است و دو دورۀ زمانی ناپیوستۀ صفر 1333 تا 
رجب 1333، و هم چنین اواخر شعبان 1336 تا صفر 1337، یعنی روی هم رفته حدود یک 
سال را دربر می گیرد، اطالع چندانی از عملکرد مجاهدان در فاصلۀ زمانی رجب 1333 
تا شعبان 1336ق در دست نیست. ازاین رو ارزیابی های صورت گرفته در این نوشتار 
صرفاً براساس اطالعات موجود از یک سال حضور آنان در ناحیه است و بررسی دقیق تر 
نقش مجاهدان در ُکل سال های جنگ جهانی اول مستلزم دسترسی به آرشیوهای عثمانی 
است. هدف نوشتار حاضر این است که با تکیه بر منابع دسته اول و تااندازه ای اسناد 
منتشرنشدۀ وزارت خارجه طیف های مختلف مجاهدان طی جنگ جهانی اول را شناسایی 
و عملکرد آن ها را ارزیابی کند. طیف بندی موردبحث در نوشتار حاضر در آن سال ها 
برجسته نبوده است و درواقع صرفاً براساس عملکرد مجاهدان در آن سال ها ارائه شده است. 

سیروان خرسوزاده
فرشته جهانی
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هم چنین ذکر این نکته ضروری است که تحقیق حاضر صرفاً براساس اسناد و منابع داخلی 
استوار است و بررسی جامع تر موضوع نیازمند بهره برداری از اسناد و منابع عثمانی است 
که متأسفانه دسترسی به آن ها دشوار است. اهمیت موضوع در این است که مجاهدان تا به 
امروز ازلحاظ ماهیت و عملکرد چندان تفکیک نشده اند. به عبارت دیگر اگرچه مجاهدان 
غالباً نیرویی واحد و یکپارچه قلمداد شده اند، ولی گرایش های فرصت طلبانه و آشوبگرانه 
هم َولو محدود در میان آنان وجود داشته است. تاکنون عملکرد مجاهدان صرفاً در تحوالت 
انقالب مشروطه بررسی شده و هیچ پژوهشی به نقش آنان در دوران های بعد، به ویژه در 

جنگ جهانی اول نپرداخته است.
پرسش اصلی پژوهش: مجاهدان در زمان حضور خود در آذربایجان طی سال های 
جنگ جهانی اول به لحاظ نقش و عملکرد در چند طیف جای می گرفتند و این طیف ها 

چه ماهیتی داشتند؟

2. طیف شناسی اولیه
بعداز پیروزی انقالب مشروطه، مجاهدان و روشن فکران مشروطه خواه بر برخی شهرهای 
آذربایجان و به ویژه تبریز مسلط شدند. براساس گزارش های ضدونقیضی که از عملکرد 

آنان در این ایام وجود دارد می توان روی هم رفته آنان را به سه طیف تقسیم کرد:

1. 2.  طیف وطن پرستان
نیروی  ستارخان  چون  راستینی  مبارزان  به رهبری  آذربایجان  مشروطه خواهان  اکثریت 
اساسی و عمدۀ مقابله با حاکمیت مستبد محمدعلی شاه بودند که روی هم رفته اهدافی 
مترقی و وطن پرستانه را دنبال می کردند. به غیراز این طیف که از نگاه امروزی می توان آنان 
را وطن پرستانی دانست که در راستای برقراری امنیت و آسایش مردم درحال مبارزه بودند، 
اشاره هایی دال بر میل به سوءاستفاده از قدرت و موقعیت میان طیفی دیگر از مجاهدان 

وجود دارد.

2. 2.  طیف غارت گران
طیف مدنظر بنابه روایت هایی، در سال های بدو پیروزی انقالب مشروطه مرتکب ظلم 
و ستم هایی در حق همشهریان خود شده بودند؛ برای نمونه مغازه ها را غارت می کردند؛ 
تاآنجاکه ادعا شده است که در این زمینه »با اوباش تفاوتی نداشتند«. درنتیجۀ اقدامات این 
گروه بسیاری از بازرگانان ناچار به ترک تبریز شدند و برخی نیز خود را مخفی کردند 

مجاهدان مرشوطه خواه 
آذربایجان در ...
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)یزدانی، 1388، صص 124-125(. روزنامۀ انجمن تبریز در 18ربیع الثانی1326ق در مطلبی 
با عنوان »فدائی کیست؟« از شرارت برخی »فدائیان صوری و اشرار معنوی« سخن می راند 
که خود را به لباس نظم ملبس ساخته اند، ولی درواقع دشمن نظم هستند و با اعمال خود به 
دین و مذهب و... لطمات زیادی وارد آورده اند )روزنامۀ انجمن تبریز، 1376، صص 769-
770(. رسول زاده تأیید می کند که شماری از فدائیان مشروطه به غارت گری و رشوه گیری 
متهم بوده اند )رسول زاده، 1395، ص226(. تقی زاده نیز از شماری از مجاهدان به دلیل رفتار 
مستبدانه و اخاذی خودسرانه از مردم شدیداً انتقاد کرده است )مجتهدی، 1322، ص28(. 
او از فقدان انتظام، و غارت گری مشروطه خواهان شکایت دارد و آنان را به دلیل کشتن 
زن و بچه و غارت اموال مردم نکوهش کرده است )یزدانی، 1388، ص137(. انتقاداْت 
صرفاً متوجه مجاهدان عامی نبوده است و تقی زاده حتی به کسی چون باقرخان هم می تازد 
و او را فاقد هرگونه ارزشی اعالم می کند )تقی زاده، 1372، ص325(. مشروطه خواهان 
تبریز بالغ بر بیست هزار نفر بودند )کسروی، 1384، ص38( که اکثراً نه سوادی داشتند 
نه آموزگار فکری و سیاسی، و نه چندان تحت تأثیر گروه ها و سازمان های سیاسی بودند. 
بخش اعظم نظم و انضباط مجاهدان مرهون سرپرستی انقالبیون برجسته ای چون ستارخان 
و دیگر رهبران سیاسی و نظامی بود. جدیت تالش ستارخان در برقراری و حفظ نظم و 
انضباط و کنترل مجاهدان مشروطه خواه را در واکنش او به کسانی که تالش کرده بودند 
از اتباع خارجی اخاذی کنند می توان مشاهده کرد. او دستور داده بود چنین »سگ هایی« 
را چون »سگان هرزه« بکشند )یزدانی، 1388، ص123(. با این وصف باید پذیرفت که 
بخشی از مشروطه خواهان فرصت طلبانی بوده اند که در نقاب مشروطه خواهی و با اتکا 
به سالح هایشان به سوءاستفاده از قدرت میل داشته اند. باتوجه به اشارات متعددی که به 
غارت گری و اخاذی و رشوه گیری این طیف وجود دارد، در نوشتار حاضر از آنان با عنوان 

طیف غارت گران یاد شده است.

3. 2.  طیف ایدئولوژیک
بخش دیگری از مشروطه خواهان با رویکردی دینی و ایدئولوژیک به صفوف مجاهدان 
پیوسته بودند؛ به عبارت دیگر، آنان به پیروی از فتواهای مراجع تقلید به دفاع از مشروطیت 
برخواسته بودند و گروهی نیز که گرایش های شیخی داشتند به هواداری از ثقةاالسالم به 
میدان آمده بودند )یزدانی، 1388، ص120(. با این اوصاف باید گفت مشروطه خواهان از 
همان ابتدای کار ترکیبی از مبارزان بودند که با رویکردهای متفاوتی چون وطن پرستی، 
غارت گری و گرایش های دینی و ایدئولوژیک حول مشروطه خواهی گردهم آمده بودند؛ 

سیروان خرسوزاده
فرشته جهانی
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ولی ازآنجاکه در آن زمان اهداف و انگیزه های متفاوت آنان تحت الشعاع هدف واحِد مبارزه 
با استبداد داخلی و مقابله با ارتجاع خارجی )روس ها( قرار داشت، تضاد آراء و رویکرد 
و عملکرد متفاوت آنان مجال بروز نیافت؛ ولی آن چنان که مشاهده خواهد شد مدتی بعد، 
یعنی طی سال های جنگ جهانی اول، درنتیجۀ تحوالتی که روی داد ماهیت مجاهدان عماًل 

تفکیک شد و چنددستگِی بالقوه به عمل درآمد.

3. وضعیت مجاهدان از َترک آذربایجان تا آغاز جنگ جهانی اول
اولتیماتوم  ایران  به  شوستر  مورگان  اقدامات  به بهانۀ  روس ها  شد  اشاره  آن چنان که 
دادند و تصمیم گرفتند نیرو به آذربایجان اعزام کنند. پس از تقابلی که در اواخر سال 
1329ق/1911م میان مجاهدان و قوای اشغال گر روس در تبریز روی داد )رئیس نیا، 1380، 
صص 345-346(، فرماندهِ قوای روس دستگیری و تسلیم تعدادی از مجاهدان را خواستار 
شد )یزدانی، 1388، صص 285-286(؛ صمصام السلطنۀ نخست وزیر هم مخالف هرگونه 
مقاومت دربرابر قوای روس بود؛ بنابراین شماری از سرشناس ترین سران مجاهد در تبریز 
-که کمتر از 50 نفر بودند- در نشستی تصمیم گرفتند این شهر را ترک کنند. این گروه 
تحت فرماندهی امیرحشمت نیساری و معاون او میرزاآقا بلوری بودند و کسانی چون 
حاجی خان پسر علی مسیو، اسماعیل امیرخیزی و نوراهلل یکانی نیز در ترکیب آن ها قرار 
داشتند. بالفاصله بعدازآنکه سران مجاهد تبریز را ترک کردند، روس ها در محرم 1330 
کنترل شهر را در دست گرفتند )ناهیدی آذر، 1385، صص 43-53؛ یزدانی، 1388، صص 
283-285( و به تعقیب و کشتار آزادی خواهان پرداختند )رئیس نیا، 1380، صص 345-
346(. گروه امیرحشمت درپی حوادثی که روی داد به ناچار عازم عثمانی شد )کسروی، 
1384، ص452(. به جز خود او که ماهیانه 12 لیره از وزارت خارجۀ ایران دریافت می کرد 
)کسروی، 1384، ص594(، سایر افراد تحت فرمانش وضعیت دشواری در خاک عثمانی 
داشتند و مساعدت های ایرانیان ساکن استانبول نیز نتوانست تغییر چندانی در وضع آن ها 
بدهد )طاهرزادۀ بهزاد، بی تا، ص358(؛ ولی به زودی درپی وقوع جنگ های بالکان در سال 
1913م/1331ق »صد و پنجاه تن« از مجاهدان ایرانی که دقیقاً روشن نیست در چه زمانی 
به عثمانی آمده بودند، به فرماندهی ابراهیم آقانامی به همکاری با قوای عثمانی پرداختند و 
در این جنگ ها شرکت کردند و ازاین جهت موردتوجه دولت عثمانی قرار گرفتند. این 
دسته از مجاهدان، گروه امیرحشمت را که در وضعیت دشواری به سر می بردند نزد خود 
بردند و تا آغاز جنگ جهانی اول پیش خود نگه داشتند )کسروی، 1384، ص595(. ظاهراً 
این نخستین همراهی و عملیات مشترک قوای عثمانی و مجاهدان ایرانی بود که آن چنان که 
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مشاهده خواهد شد به زودی در خالل جنگ جهانی اول وارد فصلی نوین شد. عالوه براین 
در همین زمان اشارات دیگری دال بر تالش حکومت عثمانی در استفاده از مجاهدان 
ایرانی در سرکوب مخالفان وجود دارد. برای نمونه در ذی قعدۀ 1332 امیرحشمت و 
حاجی باباخان اردبیلی و شمار دیگری از مجاهدان از استامبول به محدودۀ مرزی خانه سور 
آمده بودند تا به اسماعیل آقا ساالر عشایر )سمکو( -که در این زمان مناسبات خصمانه ای 
با عثمانی داشت- حمله کنند و او را شکست دهند )استادوخ، 1332ق، کارتن 66، پروندۀ 
38، سند شمارۀ 23(؛ هرچند نشانه ای از اینکه چنین عملیاتی انجام شده باشد وجود ندارد.
در همان سال ها سیدحسن تقی زاده -که در آن زمان در استانبول بود- انجمن نشر 
معارف و حزب دمکرات را تأسیس کرده بود )مجتهدی، 1322، ص33(. هم زمان با آغاز 
جنگ جهانی اول این انجمن با حضور شماری از روشن فکران و مجاهدان ایرانی ازجمله 
اسماعیل امیرخیزی و نوراهلل یکانی جلسه تشکیل داد و ضرورت قیام ملت را تأیید کرد. 
گروه اخیر وقوع جنگ را بهترین فرصت برای تأمین استقالل ایران قلمداد کرد )طاهرزادۀ 
شیخ االسالم  22ذی حجۀ1332ق  11نوامبر1914م/  در   .)368-364 صص  بی تا،  بهزاد، 
حائری افندی پیشوای مسلمانان عثمانی علیه بریتانیا، روسیه و فرانسه فتوای جهاد صادر 
کرد و از همۀ مسلمانان خواست علیه این کشورها جهاد کنند )میروشنیکف، 1344، صص 
46-47(. در بخشی از این بیانیه آمده بود: »تمام مسلمانانی که درمعرض آزار و اذیت دول 
مهاجم روس و فرانسه و انگلیس واقع شده اند مانند اهالی کریمه و قازان و ترکستان و 
بخارا و خیوه و هندوستان و چین و افغانستان و آفریقا و ایران و غیره باید در این جنگ 
به هیأِت اجتماْع دوش به دوِش نظامیان عثمانی به وظایف مقدس مذهبی اسالم عمل کرده 
با جان و مال در این جهاد مقدس شرکت نمایند« )نیکیتین، 2536، صص 232-231(. 
به زودی این فتوا را مجتهدان نجف و کربال نیز تأیید کردند )میروشنیکوف، 1344، صص 
46-47(. درپی چنین وقایعی، عثمانی ها مجاهدان ایرانی مقیم آن کشور را به بازگشت 
به آذربایجان و جنگ با روس ها تشویق کردند. چنین بود که نخستین گروه از مجاهدان 

به سرپرستی امیرحشمت نیساری عازم ایران شدند )طاهرزادۀ بهزاد، بی تا، ص368(.

4. مجاهدان از آغاز جنگ جهانی اول تا عقب نشینی به عثامنی (صفر 1333 
تا رجب 1333)

آن گونه که مشاهده شد مجاهدان در سال های انقالب مشروطه به لحاظ ماهیت و کارکرد 
در سه طیف وطن پرستان، غارت گران، و طیف ایدئولوژیک تقسیم بندی شدند. حال باید 

دید این تقسیم بندی درنتیجۀ آغاز جنگ جهانی اول دچار چه تحولی شد.
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1. 4.  وطن پرستان
به روایت امیرحشمت نخستین گروه از مجاهدانی که هم زمان با آغاز درگیرشدن عثمانی 
در جنگ جهانی اول برای مقابله با روس ها از عثمانی به آذربایجان بازگشتند دویست 
تن بودند که از مرز بازرگان به خاک ایران وارد شدند و سپس با پیوستن به ُکردها و 
شکست دادن روس ها در چندین جنگ تا حاشیۀ شهر ارومیه پیش رفتند و قوای روس 
و مسیحیان ارومیه را تحت فشار شدید قرار دادند. درست زمانی که کردها و مجاهدان 
درحال تصرف ارومیه بودند، جودِت بیگ و رشیدبیگ َچرَکس از فرماندهان عثمانی از 
راه رسیدند. ازآنجاکه این دو فرمانده در تالش بودند تصرف ارومیه را به نام قوای عثمانی 
جلوه دهند، امیرحشمت و برخی از نیروهایش راه خود را جدا کردند و عازم تهران شدند؛ 
ولی معاون امیرحشمت )میرزاآقا بلوری( با سایر مجاهدان به عثمانی ها پیوستند )کسروی، 
1384، ص601(. اختالف امیرحشمت با فرماندهان عثمانی و رویگردانی از آنان در حالی 
بود که بنابه ادعای کارگزار کرمانشاهان به وزارت خارجه در 13ربیع الثانی1333ق بازگشت 
امیرحشمت از عثمانی به آذربایجان به دستور والی بغداد و با هدف همراه کردن عشایر 
سرحدی با اهداف و برنامه های عثمانی ها بوده بوده است )سپهر، 1362، صص 97-96(. 
درهرحال مجاهدانی که از امیرحشمت جدا شدند تحت فرمان مجدالسلطنۀ ارومیه ای با 
قوای عثمانی همکاری کردند. بدین ترتیب صفوف مجاهدان دچار دودستگی شد؛ عده ای 
به فرماندهی امیرحشمت حاضر نشدند زیر لوای عثمانی مبارزه کنند و راه خود را در پیش 
گرفتند و عده ای دیگر با دست کشیدن از ماهیت و استقالل عمل خود، بی قیدوشرط تحت 
فرمان عثمانی ها درآمدند. از این منظر گروه تحت فرمان امیرحشمت به نسبت سایرین 
تقریباً وطن پرستانی بودند که برخالف میل باطنی شان برای جنگ با روس ها و بیرون راندن 
آنان از آذربایجان، حاضر نشدند زیر پرچم عثمانی مبارزه کنند و چون به خوبی می دانستند 
عثمانی ها وجود آنان را تحمل نخواهند کرد، به ناچار عازم تهران شدند. آن گونه که کسروی 
از امیرحشمت نقل می کند او معتقد بوده است که جنگ با روس ها و اتحاد با آلمان و عثمانی 
کاری عبث است و بهترین اقدام این است که با هر دو کشور پیمانی به سود ایران منعقد 
شود و دست آلمان و عثمانی از کشور کوتاه شود )کسروی، 1384، ص637(. باوجودِ 
این اظهارات، او اگرچه مخالف همراهی با ترک ها بود ولی با آلمان ها همکاری نزدیکی 
داشت و البته این همکاری ها در هماهنگی با اهداف و برنامه های ملیون و دمکرات های 
ایرانی بود. درهرحال امیرحشمت با هم فکرانش با حرکت به سوی تهران و مناطق مرکزی 
دور جدیدی از مبارزات خود با روس ها را آغاز کرد و درنتیجۀ این فعالیت ها، دشمنی 
متفقین و به ویژه روس ها را با خود چنان برانگیخت که حتی بعداز اتمام جنگ جهانی 
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اول، هنگامی که در استانبول بود اجازۀ بازگشت به ایران پیدا نکرد )سپهر، 1362، ص247؛ 
ملک زادۀ هیربد، 1328، صص 23، 31، 45(.

2. 4.  ُعاّمل عثامنی
عالوه بر گروه تحت فرمان امیرحشمت که از مرز بازرگان وارد آذربایجان شدند، شماری از 
مجاهدان ساکن در شهرهای مرکزی ایران نیز به گروهی از قوای عثمانی پیوستند که همراه 
با عشایر کرد از مرز بانه وارد ایران شده بودند. ازجملۀ این مجاهدان به حسین آقا فشنگ چی 
باید اشاره کرد که از شهریار به آنان ملحق شد )کسروی، 1384، ص595(. مجاهدانی که 
راه خود را از امیرحشمت جدا کردند و تحت فرمان عثمانی ها به جنگ علیه روس ها و 
مسیحیان ارومیه پرداختند دو گروه بودند؛ گروه نخست یا ُعّمال ایدئولوژیک کسانی بودند 
که کم وبیش تحت تأثیر فتوای جهاد شیخ االسالم عثمانی قرار گرفته بودند و در چارچوب 
شعار اتحاد اسالم سعی داشتند هرچه بیشتر به عثمانی نزدیک شوند و کم وبیش جزو 
قوای آن کشور درآمده بودند. گروه دوم کسانی بودند که دوشادوش هم قطاران عثمانی 
خود و همراه با برخی عشایر ُکرد مشغول غارت و تاراج بودند. ازآنجاکه عملیات ها 
و فعالیت های نظامی این دو گروه، برخالف گروه امیرحشمت، با هماهنگی فرماندهان 
عثمانی و درحقیقت تحت امر آنان صورت می گرفت، از آنان تحت عنوان ُعّمال عثمانی 
یاد می شود. از مهم ترین مجاهدانی که بنابه مطامع غارتگرانه به همکاری با عثمانی ها روی 

آورده بود، قوچ علی خان یکانی بود.

3. 4. عنارص ایدئولوژیک
آن چنان که اشاره شد در سال های انقالب مشروطه طیفی از مشروطه خواهان آذربایجان را 
کسانی تشکیل می دادند که درپی صدور فتوا از مراجع مذهبی به صفوف مجاهدان پیوسته 
بودند؛ بنابراین با آغاز جنگ جهانی اول و صدور فتوای جهاد ازجانب شیخ االسالم عثمانی 
و تأیید آن ازجانب علمای نجف و کربال تعجبی نداشت که بخشی از مجاهدان رویکرد 
پان اسالمیسمی در پیش گیرند. رهبری طیف ایدئولوژیک در این زمان با مجدالسلطنۀ 
ارومیه ای بود. او که در سال های انقالب مشروطه فرماندهی جنگ با قوای عثمانی را در 
کارنامۀ خود داشت، اینک با آغاز جنگ جهانی اول باتوجه به عالقه ای که به عقاید اتحاد 
اسالم و اتحاد ترک ها پیدا کرده بود و نظر به نفرتی که از روس ها داشت به همکاری 
با عثمانی ها پرداخت )مجتهدی، 1327، صص 19-20( و به قول کسروی به عثمانی ها 
پیوست و دسته ای از مجاهدان را تحت فرمان گرفت )کسروی، 1384، ص607(. ازجمله 
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مجاهدان سرشناسی که تحت فرمان او قرار گرفتند شخصیت هایی چون حاجی میرزاآقا 
بلوری و امیراصالن بودند که همکاری تنگاتنگی با قوای عثمانی داشتند. با ورود قوای 
عثمانی به آذربایجان در صفر 1333، روس ها این ناحیه را به قصد قفقاز ترک کردند و 
بدین ترتیب کنترل آذربایجان و تبریز به دست قوای عثمانی افتاد؛ ولی این پیروزی پایدار 
نماند و قوای روس سه هفته بعد دوباره به آذربایجان بازگشتند و تبریز را تصرف کردند. 
در این زمان بخش شمالی آذربایجان در دست روس ها بود و بخش جنوبی کم وبیش در 
اختیار قوای عثمانی قرار داشت )دهقان، 1348، ص468(. در جمادی االول 1333 قوای 
کمکی عثمانی به فرماندهی خلیل بیگ برای جنگ با روس ها و بیرون راندن آنان از مناطق 
شمالی آذربایجان غربی وارد ارومیه شد )تمدن، 1350، ص121(. مجدالسلطنۀ ارومیه ای 
همراه با مجاهدان تحت فرمانش به همکاری با خلیل بیگ پرداخت؛ ولی قبل ازآنکه همراه با 
او برای جنگ با روس ها روانۀ سلماس شود، در ارومیه به اقداماتی دست زد. طبق گزارش 
امین تذکرۀ ارومیه به کارگزاری آذربایجان، گروه مجدالسلطنه قبل از هرچیز هشت هزار 
تومان از مردم ارومیه برای مخارج مجاهدان پول جمع آوری کردند و آنچه می توانستند 
اسب و اسلحه از اعیان شهر گرفتند و به تالش برای جذب داوطلب پرداختند و تحت 
عنوان »مجاهدنویسی1«، پانصد نفر را جذب کردند. عالوه براین مجلسی به نام »هیئت 
جهادیه« تشکیل دادند و در سه جلسه ای که برگزار کردند اهالی را به جهاد دعوت کردند. 
سپس حکم جهادی صادره از علمای نجف و کربال را به علماء ارومیه هم دادند که ُمهر 
بزنند و آن را در معابر شهر نصب کردند. خود مجدالسلطنه با مجاهدان به طرف سلماس 
حرکت کرد و حاجی میرزاآقا بلوری و حاجی پیش نماز سلماسی را به جمع آوری علماء 
و اعیان و تجار ارومیه و حرکت دادنشان به سلماس مأمور کرد. علماء هر عذری آوردند 
پذیرفته نشد و به ناچار شماری از آنان تا قوش چی در حومۀ ارومیه پیش رفتند. ازآنجاکه 
سایرین از تَرک ارومیه طفره می رفتند، مأمورانی ازسوی حاجی میرزاآقا بلوری برای انتقال 
اجباری آنان به سلماس، اعزام شدند )استادوخ، 1333ق، کارتن 66، پروندۀ 17، اسناد 
شمارۀ 81 و 82(؛ بنابراین مشاهده می شود مجدالسلطنه و کسانی چون بلوری و پیش نماز 
سلماسی عماًل در راستای فرمان جهاد تا آنجا پیش رفتند که علمای ارومیه را به صدور 
فرمان جهاد ناچار کردند. باوجود این تالش ها، خلیل بیگ به دلیل شکست از قوای روس 
و رسیدن خبر شورش ارامنۀ وان ناچار شد آذربایجان را ترک کند و به خاک عثمانی 
عقب نشینی کند )توفیق، 1389، ص5(؛ بنابراین تنها عدۀ کمی از قوای عثمانی در ارومیه و 

1. اصطالحی است به معنی رسبازگیری یا سلماس همراه با مجاهدان باقی ماندند.
مجاهدگیری.
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4. 4.  تاراج گران
برخالف ُعّمال ایدئولوژیک عثمانی که ظاهراً از گفتمان پان اسالمیسمی و احیاناً پان ترکیسمِی 
نوظهور بعداز انقالب ترک های جوان در سال 1908 متأثر بودند، گروهی از مجاهدان 
ُکرد و  از عشایر  اعم  با قوای عثمانی  آشفتگی های جنگ را فرصت شمردند و همراه 
عساکر ترک به تاراج دست زدند. در توضیح رویکرد این عده می توان فرض کرد که این ها 
همان هایی بودند که با تَرک تبریز و فرار به عثمانی یا دیگر جاها تمام دارایی و مایملکشان 
به دست روس ها غارت شده بود )براون، 1351، ص230(. چه بسا اینان در تالش بودند تا در 
خالل آشفتگی های جنگ، از راه چپاول و غارت سرمایه ای برای دوران بعداز جنگ به دست 
آورند؛ ولی از نگاهی دیگر می توان این ها را جزو همان مشروطه خواهانی دانست که پیشتر و 
در سال های انقالب مشروطه خوی تاراج و غارت گری خود را نشان داده بودند و برخالف 
محدودیت های آن زمان، اینک که مجال بروز این اعمال مناسب تر از هرزمان دیگر بود، 
فعاالنه سرگرم غارت و چپاول بودند؛ بنابراین اقدامات این گروه مسبوق به سابقه بود. شاید 
سرآغاز عملکرد این عده از نبرد میاندوآب در صفر 1333 آغاز شد )تیمورزاده، 1394، صص 
39-40(. در شرح بیشتر واقعه باید به یاد آورد که نیرویی از عثمانی ها از مرز بانه وارد شده 
بودند و پس از عبور از سقز و بوکان و مهاباد عازم میاندوآب شده بودند. صمدخان حاکم تبریز 
که دست نشاندۀ روس ها بود سپاهی از مردم تبریز و عشایر شاهسون و قراچه داغ و قره پاپاخ 
همراه با یک صد سالدات روس فراهم کرد و تالش کرد در میاندوآب پیشروِی قوای کرد و 
عثمانی را سد کند. سپاه عثمانی همراه با عشایر ُکرد به مصاف قوای صمدخان رفت و آن 
را درهم شکست. نیروی فاتح بالفاصله وارد میاندوآب شد، »تلفات مالی و خسارات غارت 
میاندوآب خارج از تحریر است.« تمام دکان ها و خانه های مردم در عرض دو ساعت غارت 
شد و مردم به بیابان رو نهادند )تیمورزاده، 1394، صص 38-40(. این نیرو سپس آهنگ 
مراغه کردند و چون مردم شهر به استقبال آمدند، از تاراج رهایی یافتند؛ هرچند ناچار شدند 
20 هزار تومان اعانه به قوای عثمانی بپردازند )کسروی، 1384، صص 602-603(. با این 
اوصاف در خوش بینانه ترین حالت باید گفت قوای عثمانی و همراهانشان یا شهرها را غارت 
می کردند و یا به گرفتن اعانه بسنده می کردند. در جریان این اقداماْت بخشی از مجاهدان با 
قوای کرد و عثمانی همراهی می کردند. قوای ائتالفی بعداز مراغه عازم تبریز شدند. فرماندهِ 
قوای عثمانی بعداز ورود به تبریز در صفر سال 1333 هر نوع غارت و تعرض به اهالی را 
ممنوع اعالم کرد، ولی کربالیی حسین فشنگ چی، مشروطه خواه معروف، به اخاذی از ساکنان 
شهر دست زد؛ تاجایی که ابراهیم فوزی بیگ، از فرماندهان عثمانی ناچار شد او را مجازات 

کند )رئیس نیا، 1380، ص357(.
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اما چهرۀ برجستۀ طیف تاراج گران، قوچ علی خان یکانی بود که به دلیل عملکردش 
در روستای آسوری نشین گل پاشین ارومیه بدنام شده است. در شرح این واقعه باید گفت 
به دنبال آغاز جنگ و ورود قوای عثمانی به ارومیه برخالف مسیحیانی که موفق شدند 
به دلیل تالش های  بروند، ساکنان گل پاشین  قفقاز  به  از آذربایجان عقب نشینی کنند و 
دیپلماتیک مقامی آلمانی تا 25 فوریه / 10ربیع الثانی1333 از غارت و کشتار در امان مانده 
بودند؛ ولی در این تاریخ، قوچ علی خان یکانی مشروطه خواه معروف و نیروهایش وارد این 
روستا شدند و به نام مهمانی در خانه های اهالی فرود آمدند و بعداز خوردن و آشامیدْن از 
ساکنان 15 هزار تومان وجه مطالبه کردند و وقتی اهالی از پرداخت این باج عاجز ماندند، 
چهل وپنج نفر از آنان را دستگیر و تیرباران کردند )کسروی، 1384، ص608؛ دهقان، 
1348، ص466(. نویسندگان غربی تأیید می کنند که آنان ضمن غارت روستا دختران و 
زنان جوان را نیز هتک حرمت کردند (Schauffler plat, 1915, pp 28-29). امین تذکرۀ ارومی 
نیز واقعۀ گل پاشین را تأیید می کند و می نویسد: »... هرکس از مردها به دست آمده بود 
گرفته و در یکجا جمع کرده کشته بودند. با کمال بی رحمی به دختران کوچک و زنان 
بی عصمتی کرده بودند. قریه هم به غارت رفت« )استادوخ، 1333ق، کارتن 66، پروندۀ 

17، سند 79(.
قباًل اشاره شد که بخش اعظم مجاهدان به فرماندهی مجدالسلطنه همراه با قوای 
خلیل بیگ برای مقابله با روس ها از ارومیه عازم سلماس شده بودند. در این هنگام برخی 
از مقامات عثمانی و برخی از مجاهدان در ارومیه باقی مانده بودند. امین تذکرۀ ارومیه 
دراین باره گزارش می دهد که بدری افندی فرماندهِ عثمانی با همکاری برخی مجاهدان 
هم چون غالم حسین خان زنوزی در شهر مشغول گرفتن اعانه و غارت مغازه های مسیحیان 
و اتباع روسی و آلمانی بودند. »هرچه در مغازه ها بوده به شه بندری برده به قیمت خیلی نازل 
به یهودی ها و غیره فروختند. انبارهای گندم هرقدر در شهر و اطراف بود هریک به اسمی 
به اندازه]ای[  صاحب شده بودند... چه ها کردند که عقل حیران است. وحشی گری را 
بالغ بر  عالوه براینکه  نمی دانست.  جان  و  مال  صاحب  را  خود  کسی  ]که[  رسانیده اند 
میلیون هاست خسارتی که وارد کرده اند، چند هزار به اسم پول پیراهن و زیرجامه و مخارِج 
عسکر گرفته و پانصد و بیست رختخواب و پانصد عدد گلیم با کمال ظلم و بدون دقیقه 
مهلت به زور نظمیه و عسکر دریافت نمودند« )استادوخ، 1333ق، کارتن 66، پروندۀ 17، 
سند شمارۀ 80(. بعداز عقب نشینی قوای خلیل بیگ از آذربایجان، بقایای قوای عثمانی 
تالش کردند تا قبل از عقب نشینی به عثمانی شهر سلماس را غارت کنند؛ نکتۀ مهم در این 
کار همراهی مجاهدان با آن ها بود. معین السلطنه در این راستا از قوچ علی خان یکانی نام 
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می برد که در صفوف عثمانی ها بود )استادوخ، 1333، کارتن 66، پروندۀ 43، سند شمارۀ 
131(. طبق گزارش معین السلطنه قوای عثمانی 700 نفر از مسیحیان حومۀ سلماس را 
به طرزی فجیع قتل عام کردند )استادوخ، 1333، کارتن 66، پروندۀ 43، سند شمارۀ 130(. 
او شرحی مبسوط از غارت مناطق مسیحی نشین حومۀ سلماس به دست قوای عثمانی ارائه 
می دهد )استادوخ، 1333، کارتن 66، پروندۀ 43، سند شمارۀ 136(. این اقدامات عثمانی ها 
باعث شد تا معین السلطنه دروازه های شهر را به روی قوای عثمانی ببندد )استادوخ، 1333، 
کارتن 66، پروندۀ 43، سند شمارۀ 132(. درپی این اقدام، قوای عثمانی سلماس را به فاصلۀ 
یک ونیم فرسخ محاصره کردند. نکتۀ مهم در اشارات معین السلطنه اعتراف اوست به اینکه 
از ترس قوای عثمانی و مجاهداِن همراه آنان دروازه های شهر را بسته بود و اطمینان داشت 
چنانچه آنان وارد شهر شوند به غارت و کشتار اقدام می کنند )استادوخ، 1333، کارتن 66، 
پروندۀ 43، سند شمارۀ 131(. قوای مذکور به مدت چهار شبانه روز شهر را در محاصره 
گرفته بودند و تنها به دنبال از راه رسیدن قوای روس بود که مردم سلماس از مخاطرات 
عثمانی ها و مجاهدان رهایی یافتند )استادوخ، 1333، کارتن 66، پروندۀ 43، سند شمارۀ 
132(. اشاره های دیگری هم از این زمان از مشارکت مجاهدان در یغماگری های عشایر و 
عساکر وجود دارد. برای نمونه عساکر ترک و عشایر کرد و فدائیان ایرانی )مجاهدان( به 
سلدوز ریختند و به ساکنان به اتهام هواداری از روس ها تعدی کردند و به ویژه مسیحیان 
شهر را غارت کردند و به فرار به سوی ارومیه ناچار کردند )استادوخ، 1333، کارتن 41، 
پروندۀ 59، سند شمارۀ 34(. حضور و تسلط قوای عثمانی بر آذربایجان دیری نپایید و 
آن چنان که اشاره شد به دنبال بازگشت روس ها به آذربایجان و عقب نشینی خلیل بیگ، 
قوای روس به سوی مناطق جنوبی پیشروی کردند؛ بنابراین باقی ماندۀ قوای عثمانی همراه 
با مجدالسلطنه و دیگر سران مجاهد فرار را بر قرار ترجیح دادند و در رجب 1333 عازم 

عثمانی شدند )استادوخ، 1333، کارتن 66، پروندۀ 17، سند شمارۀ 82(،

5. مجاهدان در اواخر جنگ جهانی اول (شعبان 1336 تا صفر 1337)
مجاهدان بعداز عقب نشینی به خاک عثمانی تا حدود 3 سال بعد در خاک این کشور 
اقامت گزیدند. آنان در شعبان 1336 یعنی چند ماه پس از انقالب اکتبر 1917، درپی پاره ای 
تحوالت که در قفقاز و آذربایجان روی داده بود باألخره همراه با قوای عثمانی دوباره از 
راه قفقاز و وان وارد آذربایجان شدند. قوای عثمانی به محض ورود به تبریز مجدالسلطنۀ 
ارومیه ای را به عنوان حاکم شهر منصوب کردند )دهقان، 1348، ص529(. اگرچه مجاهدی 
چون نوراهلل یکانی به عنوان سرکالنتر جدید تبریز نهایت سعی خود را برای اصالح امور 
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به کار برد )ناهیدی آذر، 1385، صص 103-104(، ولی طولی نکشید که برخی از دیگر 
مجاهدان چنان اهالی را تحت فشار قرار دادند که عثمانی ها ناچار به مداخله شدند. برای 
نمونه دامنۀ خفقان و وحشتی که به نوبری نسبت داده شده چنان بوده است که عثمانی ها با 
تبعید او به قارص سعی کردند در میان مردم تبریز محبوبیت کسب کنند )مجتهدی، 1327، 

ص160(.
در این هنگام مهم ترین دغدغۀ عثمانی ها مقابله با پیشروی قوای انگلیسِی تحت فرمان 
ژنرال دنسترویل در قفقاز و هم چنین شکست دادن متحد کوچک آنان، یعنی قوای مسلح 
آشوری-ارمنی مستقر در ارومیه و حومۀ آن بود. منیرنام از فرماندهان عثمانی بعداز ورود به 
تبریز مردم شهر را به پیوستن به قوای عثمانی و شرکت در جهاد تشویق کرد )مجد، 1390، 
ص458(. معلوم نیست چه تعداد از مردم تبریز به این ندا پاسخ دادند و همراه با قوای 
عثمانی به جنگ مسیحیان رفتند؛ ولی درهرحال قوای ائتالفی به زودی بر مسیحیان سلماس 
و ارومیه حمله بردند و پس از یک رشته زدوخورد آنان را به ترک ارومیه و عزیمت به 
مناطق تحت نفوذ انگلیسی ها ناچار کردند. بدون شک جدای از عساکر ترک و عشایر ُکرد 
بخشی از داوطلبان هم در آنچه در آن روزها بر مسیحیان گذشت سهیم بوده اند. درنتیجۀ 
وقایعی که در ارومیه روی داد شمار زیادی از مسیحیان ارومیه -به ویژه آنانی که در میسیون 

فرانسویان پناه گرفته بودند- قتل عام شدند )زیرینیسکی، 1380، ص397(.
در گزارش های موجود از این وقایع نقش عشایر کرد و قوای عثمانی برجسته شده و 
نقش داوطلبان و مجاهدان نادیده گرفته شده است. برای نمونه نویسندگان آسوری صراحتًا 
به نقش مسلمانان تبریز در وقایع آن روزها اشاره کرده اند (Naayem, 1920, p257). طبیعتًا 
منظور از مسلمانان تبریز صرفاً داوطلبان عادی نیست. به عبارت روشن تر اگرچه منابع 
موجود دقیقاً به ماهیت داوطلبان و فرماندهان برجستۀ آن ها اشاره ای نکرده اند، ولی هیچ 
دلیلی برای انکار حضور مجاهدان در صفوف داوطلبان وجود ندارد. مصداق بارز این ادعا 
آنکه مجدالسلطنۀ ارومیه ای بااینکه توسط عثمانی ها به عنوان حاکم تبریز منصوب شده بود، 
ولی حکومت بر تبریز را رها کرد و بعداز حرکت قوای عثمانی به طرف ارومیه برای جنگ 
با مسیحیان، ازآنجاکه شکست و فرار مسیحیان از ارومیه را پیش بینی کرده بود، پیش دستی 
کرد و با شصت تن از هم قطارانش و یک عراده توپ خود را به سولی تپه در نزدیکی 
میاندوآب رساند و به انتظار آنان نشست. به محض رسیدن مسیحیان آتش توپ و تفنگ 
بر سر آنان باریدن گرفت )توفیق، 1389، ص63(. قباًل اشاره شد که مجدالسلطنه شماری 
از مجاهدان را تحت فرمان داشت، بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد اگرنه همه، الاقل 
بخشی از شصت داوطلب مذکور، از مجاهدان بوده باشند. کشتار مسیحیان تا زمانی که لولۀ 
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توپ مجدالسلطنه به علت شلیک های پی درپی شکاف برداشت ادامه یافت )توفیق، 1389، 
ص64(. بنابه ادعای نویسندگان مسیحی 5000 نفر از مسیحیان در این واقعه کشته شدند 
و بر همین اساس مجدالسلطنه در تلگرامی به تبریز نوشت: »چندین هزار سگ دیگر را 
به جهنم فرستادم« (werda, 1924, p87). اقدامات مجدالسلطنه چنان غیرقابل دفاع بود که 
بعداز اتمام جنگ جهانی اول درپی شکایات مسیحیان از او، به مدت ده ماه زندانی شد و 

دارایی هایش به ارزش شش کرور مصادره شد )ططری، 1390، صص 431-427(.
عثمانی ها بعداز تصرف آذربایجان شروع کردند به تبلیغ اتحاد اسالم )پان اسالمیسم( و 
ضرورت اتحاد مسلمانان جهان تحت لوای مقدس اسالم و مقابله با تعدیات کفار. در همان 
حال برای اتحاد ترک زبانان )پان ترکیسم( هم به فعالیت میان مردم آذربایجان پرداختند و 
برای اجرای مقاصد و برنامه های خود ازجمله در ارومیه مدرسه ای به نام صالحیه ایجاد 
کردند. درنتیجۀ این اقدامات شماری از اهالی به تشکیالت اتحاد اسالم عثمانی ها پیوستند 
)دهقان، 1348، ص541(؛ ولی به دنبال شکست عثمانی در جنگ جهانی اول و اشغال 
استانبول ازطرف متفقین، قوای عثمانی ناچار شدند آذربایجان را ترک کنند و بنابراین اتحاد 

و همکاری میان آنان با هم فکران ایرانی شان در آذربایجان ظاهراً گسسته شد.

6. نتیجه
ازآنچه گفته شد روشن می شود که ماهیت مجاهدان مشروطه خواه در سال های نخست 
انقالب مشروطه هم، به طورکلی یکدست و یکپارچه نبوده است و آن ها به لحاظ ماهیت 
و کارکرد چندین گروه بوده اند که از آنان تحت عنوان وطن پرستان، غارت گران و طیف 
ایدئولوژیک نام برده شد. این چنددستگی در ابتدا به دلیل فضای انقالبی حاکم و هم چنین 
وجود رهبرِی صحیح، تحت الشعاع مبارزه با استبداد داخلی و ارتجاع خارجی )مخالفان 
مشروطه ازجمله روس ها( قرار گرفته بود و چندان از قوه به فعل درنیامده بود. ولی در 
خالل سال های جنگ جهانی اول و حضور یک سالۀ مجاهدان در آذربایجان وضعیت 
متحول شد و هرکدام از طیف های مجاهدان عملکرد خاص خود را پی گرفتند و سه 
طیف سابق اینک دوباره نمایان شدند. طیف وطن پرستان کماکان به اصول خود پایبند 
ماندند. طیف ایدئولوژیک اینک دیگر تحت نفوذ مراجع مذهبی داخل کشور نبودند، بلکه 
در چارچوب اتحاد اسالم )پان اسالمیسم( قرار گرفته بودند و فتوای شیخ االسالم عثمانی 
را در دستور کار قرار داده بودند. آن ها هم چنین برخالف سال های انقالب مشروطه اینک 
تحت تأثیر اندیشۀ اتحاد ترک ها )پان ترکیسم( هم قرار گرفته بودند. طیف تاراج گر نیز که 
سابقاً تحت فشار رهبران وطن پرست مشروطه مجال عملی ساختن آمال خود را نداشتند 
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اینک درنتیجۀ هرج ومرج جنگ، بی محابا سرگرم غارت و تاراج بودند. معلوم نیست 
هرکدام از این طیف ها دربرگیرندۀ چه تعداد از مجاهدان بوده است، ولی صرف نظر از گروه 
کوچکی که به آراء امیرحشمت پایبند ماندند، به نظر می رسد بخش اعظم مجاهدانی که طی 
جنگ جهانی اول به ایفای نقش پرداختند با انگیزه های متفاوتی چون جهاد و همراهی با 
شعار اتحاد اسالم و یا با هدف غارت و تاراج و مال اندوزی در کنار عثمانی ها ماندند و 

دوشادوش آنان جنگیدند.
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