
هدف: پژوهش حارض، در پي واکاوی تالش دولت وثوق الدوله برای 
اعاد ۀ حاکمیت ملی در مازندران است که به دلیل عملکرد خوانین آن 

حدود به شدت مخدوش شده بود.

روش/ رويكرد پژوهش:پژوهش حارض با تکیه بر اسناد تاریخی 
موجود در پایگاه های آرشیوی، اسناد خانوادگی، و گزارش مطبوعات با 

روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

فرضیۀ پژوهش: دولت وثوق الدوله، با توجه به شکاف موجود بین 
رسکردگان مازندران، فرصت مناسبی برای خلع سالح و تبعید خوانین 

جهت اعادۀ حاکمیت ملی به دست آورد؛ اما به دليل مقاومت برخی 

رسکردگان محلی به نتیجۀ مطلوب نرسید.

یافتۀ پژوهش: دولت وثوق الدوله تا حدودی موفق به پراکنده کردن 
خوانین مازندران و خلع سالح آنها در ماه های آغازین ورود ظهیرامللک 

به عنوان حکمران شد، اما همزمان با اعالم قرارداد 1919 و پناه بردن 

پرسان امیرمؤید به کوهسار سوادکوه و مقاومتی که می توانستند 

به آن رنگ و بوی مخالفت با قرارداد 1919 بدهند، حکمران دولت 

وثوق الدوله نتوانست به نتیجۀ مطلوب خود برسد.

ڪلیدواژه ها 

مازندران، وثوق الدوله، امنیت، قرارداد 1919

مصطفی نوری
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دولت وثوق الدوله و اعادۀ حاکمیت ملی 
در مازندران

مقد مه
روس ها پس از سال ها سلطه بر صفحات شمالی ایران، و د ر پی د گرگونی های حاصل از 
انقالب اکتبر 1917، قوای نظامی خود را فراخواندند. عقب نشینی قوای روس و احتمال 
حضور قوای انگلیس که تا حوالی مازند ران پیشروی کرده بودند، از عوامل شکل گیری 
»اتحاد ملی طبرستان« بود. ظاهراً انتشار خبر بازداشت شاهزاده سلیمان میرزا اسکند ری 
به  بهمن 1296/اوایل جمادی االول 1336  اواخر  د ر  بود،  برده  پناه  ایل سنجابی  به  که 
دست نیروهای انگلیسی که د ر کل کشور بازتاب گسترده ای داشت و زمینه ساز تحرکات 
ضدانگلیسی شد، د ر مازند ران نیز ملیون را به اقداماتي گسترده واداشت. د ر همان اوقات، 
با  علی اکبر طبری  شیخ  و  شریف العلماء  به وسیلۀ  برآمد  د رصدد  سوادکوهی  امیرمؤید 

سردارجلیل کلبادی پیمان اتحاد ببندد)ُمتما، 1-803-14م(.
د وراندیشی نسبت به تبعات نفوذ فزایند ۀ انگلیسی ها د ر صفحات شمالی، اگرچه تنها 
عامل اتحاد سران مازند ران نبود؛ اما به نظر می رسد د ر این اتحاد نقش اساسی داشت. د ر 
الیحه ای که امیرمؤید خطاب به اهالی مازند ران د ر آستانۀ این اتحاد تنظیم کرد، بر این نکته 
تأکید شده  بود که ضعف د ولت مرکزی به واسطۀ سیاست های د ولت روس و انگلیس 
-که وخامت فزایند ۀ اوضاع، و تزلزل امنیت و انتظام و د ر نتیجه ضعف سیاست داخلی و 
خارجی کشور شد را به بار آورد،- اعضاي اتحاد ملی طبرستان را بر آن داشت که خود، 
امنیت داخلی طبرستان را با عواید مستقیم و غیرمستقیم عهده دار شوند و د ولت مرکزی را 

1.  کارشناس ارشد تاریخ ایران دورۀ 

اسالمی، پژوهشگر پژوهشکدۀ اسناد 

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

m_n_savadkouhi@yahoo.com
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د ر چنین کشمکش حیاتی و جزر و مّد پرپیچ و تاب روزگار از فشار مالی و تأمین امنیت 
محلی آسوده  نمایند. یکی از نکات اساسی این الیحه، د وری جستن از خط مشی سیاسی 
خاص بود. آنها بر این عقیده بودند  که هیچ سیاستی را تعقیب نکنند مگر »حفظ موقعیت و 
صیانت خانه و کاشانه و عیال و اوالد خود«، البته تا زمانی که د ولت مرکزی بتواند استقالل 
مملکت را اعاده نماید و اطمینان  خاطر عمومی را جلب کند. این الیحه، د ر واقع، تالش 
دارد اتحاد طبرستان را از اتهامات جدایی طلبانه، مبری نماید: »... البته د ر آن حال طبرستان 
یک قطعۀ الینفک مملکت عزیز و وطن محبوب ما ایران، و طبرستانی با تمام معانی و 

مفهوم ملت مطیع و رعیت فرمان بردار مرکز خواهد بود«.
مفاد این الیحه، اساس انعقاد اتحادنامه ای میان امیرمؤید و سرداران مازند ران و پایۀ 
تشکیل »اتحاد ملی طبرستان« شد)نوری، 1393،ص56(. چنان که شیخ علی اکبر طبری 
خطاب به هیئت وزیران  نوشت مهم ترین عوامل مؤثری که ملت طبرستان را وادار به 
نهضت استقالل وطن نمود، اندیشه از اهتمام د ولت انگلیس د ر تغییر وضعیت ایران و 
عقیم گذاشتن اقدام د ولت برای اصالح امورداخلی بود. اتحاد ملی طبرستان، پس از  فراز 
و فرودی چند، همزمان با روی کار آمدن وثوق الد وله د رآستانۀ فروپاشی قرار گرفت)دفتر 

مکاتبات )1( صص 30-117- 120( و زمینه ای برای اعاد ۀ حاکمیت ملی شد.

نخستین تالش ها
وثوق الد وله، چندی قبل تجربۀ تشکیل کابینه را از سرگذرانده بود، اینک د ر اوایل ذی قعده 
1336/اواسط اوت 1918، با حمایت افرادی چون ملک الشعرای بهار، فتح اهلل خان اکبر 
را  آنها سیدحسن مد رس و هنگامی که صمصام هنوز خود  از  سپهداراعظم، و مهم تر 

رئیس الوزرا مي دانست از طرف احمدشاه مأمور تشکیل کابینه قانوني شد.
د ر این ایام، قوای انگلیس د ر صفحات شمالی ایران پیشروی می کرد. ذکاءالملک نیز 
به واسطۀ انتخاب به عنوان وزیرمختار ایران د ر سوئیس، حکمرانی مازند ران را از سر برون 
کرده بود. فقدان حکمران د ر آن حد ود و ادارۀ ایالت به دست کفیل حکومت باعث برخی 
نگرانی ها د ر بین مقامات د ولتی حاضر د ر مازند ران شد. کارگزار مازند ران، د ر نخستین 
روزهای پائیز، با ضروری دانستن افزایش قوای ژاندارمری د ر آن نواحی، از مقامات تهران 
خواست هرچه زودتر د ر اعزام حکمرانی مقتد ر برای مازند ران اقدام نمایند تا به اوضاع 
نابه سامان مازند ران خاتمه داده شود؛ زیرا کفیل حکومت از عهده حفظ و صیانت شخصی 

خود نیز بر نمی آمد)استاد وخ، 7-46-1336ق؛ دفتر مکاتبات )2(، ص 61(.
منصوب  مازند ران  به حکمرانی  مهر  اوایل  د ر  اعتضادالسلطنه،  شاهزاده  د رنتیجه، 

مصطفی نوری
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شد)ایران، 31 سنبلۀ 1297، ص3(. همزمان، ادارۀ تشکیالت مرکزی ژاندارمری، ماژور 
فرج اهلل خان را به ریاست ژاندارمری مازند ران گماشت)ایران، 11 عقرب 1297، ص2(. 
با شروع انتصابات جدید د ر مازند ران، امیرمؤید تالش کرد ریاست قشون مازند ران، که 
تشکیالتی جداگانه از قوای ژاندارمری و قزاق بود، برعهد ۀ پسرش عباس خان سهم الممالک 
گذارده شود. د ر اواخر مهر ماه، اسداهلل موسی خارقانی، از هواداران امیرمؤید د ر تهران، به 
او خبر داد که پس از مالقات با یکی از نزدیکان سردار همایون، کفیل وزارت جنگ مطلع 
شده که مقامات د ولتی با انتصاب سهم الممالک موافق نبودند. هرچند د ر مکاتباتی که بین 
امیرمؤید و وثوق الد وله رد و بدل می شد قول مساعد د ر این باره داده شده بود. خارقانی بر 
این عقیده بود که مخالفت هیئت د ولت بر این اساس بود که آنها امیرمؤید را »آلمان فیل« 
می دانستند و معتقد بودند که »... هیئت اتحادیۀ طبرستان کی است و چه محل اِعراب 
دارد که رئیس قشون عزل و نصب نماید. این عمل اختالف و تعدد مرکز قوای د ولت 
است و اساس ملوک الطوایفی است که نباید پذیرفته شود«. عالوه بر این مخالفت افرادی 
چون سردارجلیل و سرداررفیع نیز مزید بر علت بود که اظهار داشته بودند: »... اگر د ولت، 
مازند ران را می خواهد ریاست قشون را به سهم الممالک ندهد«)مجموعه اسناد ناد ر باوند، 

12 محرم 1337(.
پذیرش شکست از سوی آلمان د ر اواسط نوامبر 1918/اواسط آبان 1297 ، همزمان 
انتصاب حکمران جدید، که سابقۀ کد ورت  به فیروزکوه.  با ورود اعتضادالسلطنه  بود 
با امیرمؤید داشت و از سوی دیگر از طرف سردارجلیل حمایت می شد عرصه ای را 
برای مخاصمۀ بین سرکرد گان اصلی اتحاد ملی طبرستان گشود. این انتخاب به حمایت 
سردارجلیل و دستور احمدشاه صورت گرفته بود. وی، د ر نخستین روزهای آذرماه د ر 

بارفروش به منزل امیرمکرم الریجانی وارد شد)دفتر مکاتبات )1(، ص 61(.
با ورود حکمران جدید د ور جدیدی از تالش برای اعاد ۀ حاکمیت د ولت مرکزی 
د ر مازند ران آغاز شد. اعتضادالسلطنه، که د ر تالش بود قوای ژاندارمری و تسلیحات 
نظامی را د ر مازند ران ارتقا بخشد، به مقامات د ولتی پیشنهاد برقراری پست مرتب نظامی 
از خط سوادکوه تا ساری را نمود)متما، 131-3/170(. د ر همین ایام، وی، به امیرمؤید 
 خاطرنشان کرد که »... مدتی است از طرف جنابعالی مداخالت مالکانه د ر امالک خالصۀ 
د ولت می شود تا حال هم هرچه علت و مد رک مداخله را خواسته اند به مسامحه و طفره 
گذرانده مالیات د ولت را هم نپرداخته اید«. بدیهی بود که نداشتن اسناد و مدارک کافی 
از نظر حکمران به تحویل خالصجات د ولت به ادارۀ مالیه منتهی می شد)دفتر مکاتبات 

)2(، ص65(.

دولت وثوق الدوله و اعادۀ حاکمیت
 ملی در مازندران
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اگرچه د ر خالل ماه های پایانی جنگ جهانی اول اقدامات مشابه اما ناموفقي برای 
وصول مالیات د ر دیگر نواحی مازند ران چون آمل و الریجان- که تحت نفوذ امیرمکرم 
الریجانی قرارداشت- صورت می گرفت و مأموران د ولت همچنان برای وصول مالیات 
د ر کش و قوس بودند)ساکما، 240/426(، نمی توان سابقۀ مناسبات تیره بین امیرمؤید و 

اعتضادالسلطنه را د ر جهت گیری های اخیر او نادیده گرفت.
د ر کنار تالش های اعتضادالسلطنه، رئیس مالیۀ مازند ران، که ظاهراً با حکمران همسو 
و هم عقیده بود؛ د ر گزارشی به وزیر مالیه د ربارۀ امالک خالصۀ شیرگاه، لفور، بابل کنار، 
و قراخیل، سه راه پیش روی هیئت د ولت گذاشت: 1. »... تصمیم قطعی و طریقۀ مؤثر 
و اساسی د ر خلع سالح و سرکوبی متمردین مازند ران اتخاذ فرمایند،« 2. »... آنکه یک 
عده صد نفری مسلح از ژاندارم یا قزاق د ر تحت اختیار و حکم مستقیم ادارۀ مالیه واگذار 
فرمایند ... ]تا[ لدی االقتضاء حقوق د ولت را محفوظ و خالصجات د ولتی را از تجاوزات 
اشرار حراست نموده«، و 3. »اجازه فرمایند ادارۀ مالیه بی جهت د ر هیچ موقع متعرض 

حضرات نشده آنها را به حال خود گذاشته!«)ساکما، 240/426(.
وجه دیگری از نابسامانی های مازند ران وضعیت ادارۀ قشونی بود؛ زیرا عالوه بر 
بودجۀ ادارۀ قشونی که سالیانه نزدیک به بیست وشش هزار تومان بود، یک عده از متنفذان 
محلی که صاحب منصبان افواج مازند ران بودند به اسم حقوق محلی قشون، امالک خالصۀ 
د ولت و غیر خالصه و امالک شخصی را محل مواجب و حقوق فوجی قرار داده بودند 
و  محصول خالصه و تفاوت عمل محل های غیرخالصه را د ریافت می کردند و به عالوه 
د ر سال سی و هشت هزار تومان بابت حقوق محلی افواج محسوب می داشتند. خزانه داری 
کل، پیشنهاد انحالل این نیروهای نظامی و تخصیص بودجه آن به ژاندارمری مازند ران را به 
وزیر مالیه ارائه داد. این د ر حالی بود که هیئت د ولت د ر راستای ارتقاي قد رت ژاندارمری، 
چندی قبل، باغ شاه ساری را به عنوان محل ژاندارمری اختصاص داده و د و هزار تومان هم 

برای مخارج تعمیر و ساختمان آن تصویب کرده بود)ساکما، 240-559(.

تیرگی روابط امیرمؤید و رسدارجلیل
این تحوالت د ر حالی رخ می داد که مناسبات بین امیرمؤید و سردارجلیل رو به تاریکی 
می نهاد. این روند، زمانی به بحران انجامید که د ر بهمن 1297 بین افراد سردارجلیل و رعایای 
رکاب دارکال د رگیری رخ داد. ظاهراً اجحافات مالیاتی بر رعایا دلیل عمد ۀ این اتفاق بود. د ر 
پی دستگیری عده ای از رعایا، سرکرد گان آنها به امامزاده یوسف رضا متحصن شده و وضع 

شهر بارفروش د ر شرایط بحرانی قرار گرفت)رعد، 28 ربیع الثانی 1337، ص2(

مصطفی نوری
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ظاهراً به دلیل شکایت رعایا از سردارجلیل و تحصن آنها د ر امامزاده،یوسف  رضا 
کسان امیرمؤید با همراهی رعایای آن سامان د ر اواسط بهمن  به نوکندکا ملکی سردارجلیل 
رفته چند راس اسب و اثاثیۀ خانۀ مباشر آنجا را غارت کردند و انبارهای شلتوک را شکسته  
و تاراج کردند. وثوق الد وله، از مداخلۀ امیرمؤید، بد ون اجازۀ د ولت برآشفت و دستور داد 
افراد خود را از اینگونه اقدامات برحذر دارد و جمعیتی را که گرد خود فراهم آورده متفرق 

نماید)دفتر مکاتبات )2(، ص45(.
فرج اهلل خان، رئیس ژاندارمری مازند ران، مقدار شلتوک غارت شده را نَه سه هزار 
خروار، بلکه سیصد خروار ذکر می کند که پنجاه خروار آن را رعایای متحصن بین خود 
تقسیم کرده بودند و مابقی را فرج اهلل خان به سیلۀ استقرار پست ژاندارمری تحت نظر خود 

گرفت تا به شکایات آنها رسید گی شود)ُمتما، 13-652-14م(.
به  امیرمؤید،  فعالیت های  به  اشاره  با  اعتضادالسلطنه،  احوالی،  و  اوضاع  د رچنین 
وثوق الد وله  خاطرنشان ساخت: »... اکنون با رعایت اطراف غیر از قلع و قمع امیرمؤید و 
اتباعش چاره ای نیست  کار از مسالمت گذشته«)ُمتما، 114-3/170(. د ر همین اثنا، امیرمؤید، 
برای اثبات اطاعت خود از د ولت، وارد ساری شد تا »... بدانند اسماعیل سوادکوهی متمرد 
نیست و اول فداکار مملکت و د ولت است«)ترکمان، 1378، صص190-192(. ورود 
امیرمؤید د ر اواخر بهمن با شصت نفر سوار، موجب شد چند روز بعد بیست نفر سوار از 
طرف منصورلشکر بندپی، و چهل وپنج نفر سوار عبدالملکی، به هواداری او وارد ساری 
شوند. همزمان با جمع شدن هواداران امیرمؤید د ر ساری، قزاق ها نعش اردشیر، کدخدای 
رکابدارکال را که احتماالً د ر خالل د رگیری ها به قتل رسیده بود، وارد ساری کردند و 
سردارجلیل یک صد نفر سوار چریک را د ر اطراف خانۀ خود برای نگهبانی گماشت)رعد، 

4 جمادی الثانی 1337، ص3(.

اعزام ظهیرامللک
جمع شدن قوای نظامی متخاصم د ر ساری و اطراف آن وقوع یک جنگ تمام عیار را 
د ر پیشگاه مقامات کشوری جلوه می داد. برهمین اساس، وثوق الد وله تدبیری اندیشید تا 
کار به مخاصمه نکشد. این تدبیر، اعزام حسن خان ظهیرالملک مدیر کل وزارت خارجه به 
مازند ران برای رسید گی به اختالفات و بررسی اوضاع مازند ران بود که سرآغازی شد بر 
اتفاقات د ور از انتظاري که ختم آن با سقوط کابینۀ وثوق الد وله میسر گشت. وثوق الد وله، 
د ر چهار اسفند، خبر اعزام ظهیرالملک را به اطالع امیرمؤید رساند و به امیرمؤید تأکید کرد 
که از ساری مراجعت کند و منتظر اعالم نتایج تحقیقات ظهیرالملک به مقامات د ولتی و 
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اخذ تصمیمات الزم بماند)دفتر مکاتبات )1(، صص59-60(. امیرمؤید نیز طی تلگرافی با 
امید به تحقق وعد ۀ وثوق الد وله برای اصالح امور از ساری مراجعت و د ر علی آباد اقامت 

کرد)رعد، 26 جمادی االول 1337، ص1(.
پس از ورود ظهیرالملک به مازند ران و اقامت د ر بارفروش، وی د ر روزهای پایانی 
زمستان د ر نامه ای به د و طرف دعوا از آنها خواست تا علت اختالفات پیش آمده را برایش 
مکتوب نموده و یک نفر را به عنوان نماینده به بارفروش اعزام نمایند. د ر 30 اسفند نیز 
فرج اهلل خان، رئیس ژاندارمری، حکم ظهیرالملک مبنی بر پراکنده کردن قوای نظامی را به 

سرکرد گان ابالغ کرد)دفتر مکاتبات )1(، صص 56 و 71(.
هواداران  هنگام  این  د ر  که  بود  جهت  بدان  بارفروش  د ر  ظهیرالملک  اقامت 
سردارجلیل بیش از سیصد سوار د ر ساری فراهم آورده بودند و اگر ظهیرالملک برای رفع 
اختالفات وارد ساری می شد ناگزیر امیرمؤید هم می بایست به این شهر د رآید و این رویداد 
می توانست موجب بروز زد و خورد د ر شهر ساری شود. لذا ظهیرالملک پس از اقامت د ر 
بارفروش، امیرمؤید و سردارجلیل را به این شهر فراخواند. امیرمؤیدآماد گی خود را برای 
ورود به بارفروش اعالم کرد، اما سردارجلیل ظاهراً تحت تأثیر حکمران و کارکنان ادارۀ 

حکومتی از این کار سرباز زد)ُمتما، 100-3/170؛ استاد وخ، 1337-36-42(.
د رحالی که ظهیرالملک د ر تالش بود از بروز د رگیری جلوگیری کند، اعزام سوارهای 
سردارجلیل به سمت علی آباد بار دیگر اوضاع را پیچیده تر کرد. امیرمؤید، د ر سوم فروردین 
1298 به ظهیرالملک یادآور شد که »حضرات د ر حال تجهیز بر ضد او هستند«. امیرمؤید 
اطالع دقیق داشت که به تحریک و دستور حکمران، مخالفان او د ر تالش بودند د ر هنگام 
ورود ظهیرالملک به ساری مانوری نظامی بدهند و قوای خود را به نمایش بگذارند تا 
ظهیرالملک را با خود همراه نمایند. به دلیل تزلزل خاطر، وی، از رفتن به ساری سرباز زد 
و از اعزام نیرو به علی آباد به شدت نگران بود)ُمتما، 86-170-3؛ 100-3/170؛ استاد وخ، 

.)1337-36-42
اعزام قوای نظامی به علی آباد به تحریک اعتضادالسلطنه صورت گرفت. مسعودالملک، 
به شرط دادن دستخط از طرف حکمران حاضر به ریاست قوای اعزامی شد؛ اما  حکمران 
نپذیرفت]و[ عباس قادی کالیی را مأمور انجام آن کرد. اقداماتی از این دست، که سرنخ 
از جمله وحیدالسلطنه،  د ولتی،  باعث شد مسئوالن  بود،  به دست حکمران  آن  اصلی 
کارگزاروزارت خارجه د ر مازند ران، احضار حکومت به تهران را ضرورتی عاجل تلقی 
نمایند. ظهیرالملک نیز به همین نتیجه رسیده بود)ُمتما، 100-170-3؛ استاد وخ، 46-41-

.)1337
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ظهیرالملک، د ر روزهای نخست فروردین متوجه شد که سرکرد گان مازند ران مقدار 
معتنابهی از اسلحۀ روسی را که ترکمن ها وارد استرآباد کرده بودند، خریداری نمودند)ُمتما 
82-3/170(. شاید وی از تلگراف سردارجلیل به رئیس مالیۀ استرآباد با خبر شده بود که 
خواسته بود یکصد قبضه تفنگ پنج تیر و یکصد هزار تیر فشنگ خریداری کنند و به 

مازند ران بفرستند)مقصودلو، 1363، ص643(.
د ر چنین اوضاع و احوالی، امیرمؤید، با سرکرد گان و هوادارنش د ر 11 فروردین وارد 
بارفروش شد و به مالقات ظهیرالملک رفت. وی »... به کلی مقد رات خود و کسان و اوالد 
خود را با یک قول ایلی ...« به مأمور حکومت مرکز تسلیم کرد)ُمتما، 82-3/170(. با اشارۀ 
ظهیرالملک، وثوق الد وله، تلگرافی محبت آمیز به امیرمؤید مخابره کرد)مجموعه اسناد ناد ر 

باوند، 18 حمل 1337(.
پس از آنکه ظهیرالملک توانسته بود موافقت و همراهی امیرمؤید را جلب نماید، د ر 
واپسین روزهای فروردین، پس از آنکه امیرمؤید و  پسر بزرگش سهم الممالک و دستۀ 
سواران او را از بارفروش متفرق کرد، رهسپار ساری شد. وی، د ر نخستین مالقات با 
سرکرد گان حاضر د ر ساری، آنها را به مراحم د ولت امید وار کرد و به و سیلۀ بشیرالسلطان 
رئیس تلگرافخانه به سرداررفیع، مسعودالملک، و ساالرافخم اعالم کرد که قوای نظامی 
خود را متفرق نمایند. ظهیرالملک، به وثوق الد وله پیشنهاد کرد همانگونه که تلگرافي 
محبت آمیز به امیرمؤید مخابره کرد، به سردارجلیل، سرداررفیع، و سایر سرکرد گان نیز 
تلگراف مشابهی»با وعد ۀ مساعدت د ر انجام امور مشروعه« مخابره نمود. د ر این مدت، 
منویات  با  وافی  و  کافی  مساعدت  وحیدالسلطنه  و  فرج اهلل خان،  ماژور  بشیرالسلطان، 

ظهیرالملک از خود نشان داده بودند)ُمتما، 57-4/655؛ 3/170-48(.
اعزام بیش از سه هزار نفر نیروی قزاق به فرماندهی پالکونیک استاروسلسکی به سمت 
گیالن د ر فروردین 1298 و شایعات و اخبار رسیده از گیالن مبنی بر سرکوبی قوای جنگل 
به دست نیروهای د ولتی و تسلط نیروهای انگلیسی بر ادارات آن نواحی»... امیرمؤید را 
مضطرب نموده بود. به نظر می رسد اخباری از این دست باعث شده بود که امیرمؤید هنگام 
ورود به بارفروش با آنکه تأکید شده بود با چند سوار برود با تمام سرکرد گان و اعوان خود 

و پسرهایش وارد شد)ُمتما، 3/170-62-65(.
با پیروزی های نیروهای د ولتی د ر گیالن و تسلیم شدن دکترحشمت و حاجی احمد 
با اتباعشان به قوای د ولتی، و نیز پناه بردن میرزاکوچک خان به جنگل، اینک وثوق  الد وله 
د ر 26 فروردین به ظهیرالملک نوشت که به امیرمؤید و سایر خوانین خاطرنشان نماید که 
د ولت مصمم  است اقتدار و نفوذ مرکز را د ر تمام نواحی مملکت اعاده و برای نظم و 
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امنیت از هیچ اقدامی مضایقه ننماید و هرگاه د ر مازند ران هریک از آنها بخواهند خودسرانه 
حرکتی نمایند همین معامله با آنها خواهد شد. وی، بدین ترتیب تکلیف سرکرد گان 
آن نواحی را روشن نمود و د ر این نامه پس از آنکه از هرگونه اقدام برای حفظ نظم و 
امنیت مملکت سخن به میان آورده، می نویسد: »... محرمانه به جنابعالی اطالع می دهم که 

انگلیسی ها هم با این ترتیب نهایت موافقت و مساعدت را دارند.«)ُمتما، 4/655-56(

اقدامات عملی
با توجه به مالحظاتی که د ولت مرکزی د ربارۀ گیالن داشت، د ر اردیبهشت ماه،  مصلحت 
بر آن قرار گرفت که قوای نظامی و سوارهای ابوابجمعی سرکرد گان مازند ران جمع آوری 
و تحت فرمان ماژور فرج اهلل خان رئیس ژاندارمری مازند ران قرار گیرند. پس از انتشار 
بخشنامۀ د ولت از هواداران امیرمؤید، هژبرالد وله رئیس ایل عبدالملکی، سی سوار تسلیم 
رئیس ژاندارمری اشرف کرد. این عده د ر 22 اردیبهشت وارد ساری شدند. هژبرالد وله 
اعالم آماد گی کرد که صد سوار اعزام نماید. اشجع الملک چهاردانگی نیز که از هواداران 
امیرمؤید بود، بیست نفر از سوارهای شخصی خود را حاضر کرد. امیرمؤید هم اظهار 
اینکه سوارها را متفرق و به ییالق فرستاد م سفارش کرد م پسرم  داشت: »... با وجود 
هرچه می تواند حاضر نموده می فرستم مطیع امر باشند«. از سوی دیگر، سرداررفیع و 
سردارجلیل د ر مالقات ظهیرالملک، که اینک حکمران مازند ران شده بود، ضمن اعالم 
اطاعت با اشاره به مخالفت های ماژور فرج اهلل خان با آنان و وجود کد ورت بین دستۀ 
آنها با هواداران امیرمؤید و بیم آنکه بهانه ای فراهم شود که بین طرفین زد و خورد شود، 
درخواست کردند تا سردار رفیع و سردار جلیل را مسئول ممانعت از ورود جنگلی ها د ر 
حوزۀ اختیارات خودشان قرار دهند. حکمران نیز »مصلحت وقت« را به همین ترتیب 

دید)ُمتما، 4/655-34(.
د رحالی که هواداری ماژور فرج اهلل خان از امیرمؤید و مخالفتش با سردارجلیل باال 
گرفته بود، ظهیرالملک به رئیس الوزرا اطالع داد که هواداران سردارجلیل برای چاره جویی 
د ر برابر رفتار رئیس ژاندارمری با سردارجلیل د ر اشرف گرد هم جمع شده اند. وی 
د رخواست کرد به ماژور فرج اهلل خان بنویسد:»... تا موقع تصمیم قطعی د ولت د ر موضوع 
اصالحات مازند ران با سردارجلیل طوری سلوک کند که هیچ احساس ضدیتی نسبت 
به خود ننماید«. وثوق الد وله نیز لزوم حفظ بی طرفی د ر آن شرایط حساس را به رئیس 
نگرانی  و  تشویش  رفع  برای  نوشت:»...  محرمانه  و  شد  یادآور  مازند ران  ژاندارمری 
سردارجلیل هر طور مقتضی می دانید اقدام نمایید تا قوای ژاندارمری تکمیل و تکلیف 
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قطعی این مسائل د ر مازند ران معلوم گردد«)ُمتما، 4/655-20(.
د ر اواخر اردیبهشت، سردارجلیل تصمیم گرفت امالکی چون نوکندکا را که د ر 
حد ود استیالی امیرمؤید و بستگانش واقع بود، به طور امانی و با شرایط معین به مدت سه 
سال به تجارتخانۀ طومانیانس واگذار نماید. ظهیرالملک به این نتیجه رسیده بود که»... این 
واگذاری ملک باعث انتظام محل و رفع تعرضات امیرمؤیدی  هاست و هم رعایا یک د رجه 
از ظلم سردارجلیل راحت می شوند و حکومت تا یک د رجه فراغت حاصل می نماید.« 

بنابراین موافقت خود را اعالم کرد.)ُمتما، 19-655-14م(
به نظر می رسد وی برای حل اختالفات این د و سردار مازند ران تالشي جدی صورت 
نداد، چراکه فکر می کرد اگر اختالف میان این د و مرتفع شود چه بسا »... موجب یک 
اتحادی بشود که مانند سنۀ گذشته مستلزم یک نوع ضرر دیگری برای د ولت باشد«. د ر 
این هنگام که خصومت آنها د ر حد کمال بود ظهیرالملک اصالحات اساسی د ر مازند ران 
را مصلحت نمی دانست و چارۀ کار را د ر قلع و قمع سرداران مازند ران می دید)ُمتما، 

15-655-14م(.
وی، پس از د و ماه حضور د ر مازند ران اعیان، علما، مالکین، شاهزاد گان، و قاطبۀ 
اهالی ساری و بارفروش را به د و دستـۀ طرفدار امیرمؤیـد و هواداران سردارجلیـل تقسیم 
کرد »...کار به جایی رسیده است که ژاندارمری از روی عقاید صاحب منصبان خود طرفدار 
امیرمؤید شده  اند و قزاق گارد حکومت که پنجاه نفر بیش نیستند موافق دستۀ سردارجلیل.« 
د ر این هنگام که سردارجلیل، شالی غارت شد ۀ خود را سه هزار و هواداران امیرمؤید 
سیصد خروار می دانستند،  ظهیرالملک پس از مذاکره با آقاسید میرزاعلی از نزدیکان 
سردارجلیل دستور داد د ویست و نود خروار شالی را به سردارجلیل پس دهند که به قیمت 
آن روز هشت صد تا هزار تومان می شد؛ تا »... اصالح ذات البین بشود«. اما سردارجلیل 
مدعی بود برای ماجرای شالی پنجاه هزار تومان متضرر شده، چراکه چند ماه از هواداران 
خود د ر ساری پذیرایی کرده و د ر نهایت نیز شالی خود را پس نگرفته است)ُمتما، 15-

655-14م(.
حکمران جدید مازند ران، نابسامانی و »بدبختی« مازند ران را از سوی سه قد رت حاکم 
د ر منطقه می دانست: نخست امیرمکرم الریجانی، که اگر چه مایل به اطاعت نبود اما د ر 
آن اوضاع و احوال »... گوشه گیر و کناره جو، آسایش طلب، بی  قید...« بود. د وم سردارجلیل 
بود که اوضاع محلی و ثروت کالن، اجازۀ عصیان به او نمی داد. سوم امیرمؤید بود که 
ظهیرالملک اعتقاد داشت جهت گیری های او به مسئلۀ خالصجات و موقعیت او بستگی 
داشت. وی که امید وار بود »... با اقدامات حکومت ترتیبی فراهم شود که برای اصالح 

دولت وثوق الدوله و اعادۀ حاکمیت
 ملی در مازندران



16
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  99

عمل نوکندکا و گفت وگوی سردارجلیل که به ظاهر اُس و اساس اختالفات سرکرد گان 
مازند ران واقع و د و دستۀ خوانین مازند ران را تشکیل داده، موفقیت حاصل شود،« پیشنهاد 
داد امیرمؤید و پسرانش به تهران احضار شوند و نیروی نظامی اش به ادارۀ نظامی سپرده 
شود. وی اضمحالل قوای نظامی محلی را پایان بدبختی و آغاز سعادت و نیک بختی 

مازند ران قلمداد می کرد)ُمتما، 14-655-17(.

کوشش اساسی
با روی کار آمدن ظهیرالملک بار دیگر اعاد ۀ حاکمیت د ولت مرکزی د ر مازند ران و به تبع 
آن تقویت نیروی نظامی به خصوص ژاندارمری د ر دستور کار قرار گرفت. استقرار پست 
ژاندارمری د ر نواحی مازند ران با مقاومت سرکرد گان آن صفحات روبه رو بود. شاید نخستین 
واکنش از آِن حسن خان اعتمادنظام الریمی بود که د ر موقع استقرار پست ژاندارمری به 
مخالفت با مأموران پرداخت. وی، برای آنها محل سکونت تعیین نکرد و اظهار داشت:»... 
شخصاً قوه دارم، محتاج ژاندارمری نیستم. برای مدافعه هم حاضرم«. ظهیرالملک از امیرمؤید 

خواست تا اعتمادنظام را متقاعد نماید)دفتر مکاتبات )1(، ص 48(.
مقاومت بعدی د ر برابر استقرار پست ژاندارمری از سوی امیرمکرم الریجانی صورت 
گرفت. د ر نخستین روزهای تیرماه، حاکم بارفروش به ظهیرالملک گفت که امیرمکرم د ر 
یادداشتی به سیف االسالم  خاطرنشان ساخته است:»... تمام سوادکوهی ها با الریجانی ها 
اتحاد کردند د ر برداشتن ژاندارم اقدام کنند«. د ر این هنگام، امیرمؤید از علی آباد رو به سوی 
بارفروش نهاده بود و بیم آن می رفت که بارفروش منقلب و ماجرای نهضت ملی طبرستان 

د وباره تکرار شود)ُمتما، 2968-ن(.
هنگامی که امیرمؤید بنا به گفتۀ ظهیرالملک، به  ظاهر به عنوان وساطت از امیرمکرم و د ر 
باطن برای فاصله انداختن د ر بین نیروهای ژاندارمری وارد گتاب د ر د و فرسخی بارفروش 
شده بود، کل نیروی ژاندارمری د ر مازند ران که بیشتر  د ر سه نقطۀ ساری و بارفروش و 
آمل تمرکز یافته بودند به چهارصد نفر نمی رسید. د رحالی که، گزارش های متعدد از ورود 
قریب الوقوع امیرمؤید به بارفروش حکایت داشت، ژاندارمری برای اعاد ۀ حیثیت خود مترصد 
حمله به امیرمکرم بود. اما دستور ژاندارمری مرکز که حفظ حیثیت ژاندارمری را د ر نظر 
داشت بر توقف عملیات تا رسیدن نیروی کمکی و ارد وی ژاندارم تأکید داشت. ظهیرالملک 
گزارش می دهد که »... شبی پنج ساعت از شب گذشته ماژور فرج اهلل خان آمد و اظهار 
داشت امیرمؤید قصدش آن است فردا با عده به بارفروش برود و اندیشه داشت که مبادا 
عد ۀ امیرمکرم هم د ر آمل کافی باشد شاید نتواند اجرای مقصود کند!«)ُمتما، 31-40029-ن(.
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نگرانی هایی از این دست باعث شد ژاندارمری اندکی وقفه د ر عملیات خود نماید. 
د ر همین هنگام، ظهیرالملک زیرکانه به این می اندیشید که این حرکت امیرمؤید و کشیده 
شدنش به بارفروش بهانۀ خوبی است برای عملیات. د رنتیجه، به نظامیان دستور داد 
حتی االمکان بهانه به دست امیرمؤید ندهند. عالوه بر این، به وثوق الد وله پیشنهاد کرد از 
غیبت امیرمؤید استفاده کرده و فوری د ویست نفر ژاندارم مسلح از راه سوادکوه حرکت 
نمایند و با عجله از فیروزکوه تا شیرگاه و علی آباد پست ژاندارمری بگمارند و »... تا 
امیرمؤید د ر اطراف بارفروش گردش می کرد و د ر اطراف خیاالت خود د ور می زد یک باره 

خبر می شد که همه چیز از دستش رفته!«)ُمتما، 80-4/655؛ 31-40029-ن(.
د رحالی که دستور توقف عملیات نظامی از طرف حکمران و رئیس ژاندارمری صاد ر 
شده بود، به طور اتفاقي از روی دستور عمل قبلی تا سوار به محل برسد و پیام توقف 
عملیات را برساند، امیرمکرم و پسرهایش دستگیر و اندکی بعد روانۀ تهران شدند)ُمتما، 
48-4/803(. ظاهراً قبل از آنکه امیرمؤید بتواند قد می د ر حمایت از امیرمکرم بردارد کار از 

کار گذشته و دیگر راه چاره ای باقی نمانده بود.
ایستاد گی و مقابلۀ امیرمکرم د ر برابر نیروی ژاندارمری ناشي از  تمایالت پسرش 
عظیم الملک بود، چنانکه ظهیرالملک می نویسد:» حکومت و ژاندارمری موقع را غنیمت 
شمرده باب معارضه با سرکرد گان باز و فی الحقیقه از آن موقع خلع سالح سرکرد گان 

شروع ...« شد)ترکمان، 1378، ص278(.
د ر تعقیب همین سیاست بود که وثوق الد وله د ر هفتم تیر سرکرد گان مازند ران را 
ظاهراً برای انجام مذاکره و پاره ای اصالحات د ر امور مازند ران به تهران فراخواند و به 
حکمران دستور داد:»... به آقایان امیرمؤید، سردارجلیل، سرداررفیع، ساالرافخم، مفتاح نظام، 
سهم الممالک، سیف اهلل خان، هژبرالسلطان و شکوه نظام ابالغ نمایید حرکت کرده هرچه 

زودتر خود را به طهران برسانند«)دفتر مکاتبات)1(، ص69(.
یکی د و روز قبل یا بعد از این ماجرا ظهیرالملک نقشۀ مازند ران را همراه با توضیحاتی 
چند د ربارۀ وضعیت ژاندارمری و لزوم اعزام نیرو برای رئیس الوزرا فرستاد و خاطر نشان 
ساخت: »... چندین روز است امیرمؤید اسلحه ای که بین مرد م شیرگاه و جاهای دیگر 
نماید«)ُمتما،  پنهان  به سوادکوه است که  بود مشغول جمع آوری و حمل  توزیع کرده 

.)4/655-80
پس از آنکه ماجرای امیرمکرم خاتمه یافت، امیرمؤید و پسرانش رهسپار سوادکوه 
شدند. هنوز چند فرسخ از شیرگاه به داخل سوادکوه نرفته بودند که پیک مخصوص 
ظهیرالملک برای اعالم دستور وثوق الد وله به آنها رسید)دفتر مکاتبات)1(، ص48(. د ر 
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این هنگام، امیرمؤید که از هیئت د ولت دلتنگ و از حکومت ظهیرالملک ناراضی بود، با 
بیان اینکه می شد با شاهزاده اعتضادالسلطنه به طریقی کنار آمد و ظاهراً با پذیرش نظرات 
سیف اهلل خان، آخرین تصمیم خود را بدین گونه اعالم کرد:»... به فیروزکوه می روم. از آنجا 
تلگرافاً به اولیای د ولت مطالب خود را عرضه خواهم داشت که پس از رفتن تهران مالیات 
و یا تفاوت عمل و محصول خالصه از من مطالبه نکنند ... اگر شرایط مرا به ضمانت 
شخص محترمی مثل آقای مستوفی الممالک و یا شاهزاده عین الد وله پذیرفتند می روم 

تهران«)ترکمان، 1378، ص256(.
پس از اعزام امیرمکرم و پسرهایش به تهران، د ر آمل و الریجان جکومت نظامی اعالم 
شد. د ر پی آن، د ر 13 تیرماه سراسر مازند ران حکومت نظامی شد و ژاندارمری شروع به 
خلع سالح کرد. ظهیرالملک، که با تدبیری اغلب سرکرد گان را د ر ساری نگهداشته بود 
به آسانی توانست به جمع آوری اسلحۀ آنان مباد رت ورزد. د و ساعت به ظهر مانده روز 13 
تیرماه، د رحالی که پیش بینی های الزم صورت گرفته بود، ظهیرالملک»... سردارجلیل را به 
دارالحکومه خواسته، مشارالیه معموالً با عد ۀ زیادی نوکرهای مسلح خود آمده. د ر همان 
ساعت مأمورین نظمیه د رب خانه های سایر سرکرد گان رفته همگی را جلب نظمیه کرده 
با حضور آقای ماژور فرج اهلل خان صورت اسلحۀ هریک را برداشته و مشغول جمع آوری 
شدند«. ظهیرالملک، ادامۀ عملیات ضربتی خود را اینگونه شرح می دهد:»... رئیس نظمیه را 
به اتفاق آقای وحیدالسلطنه کارگزار به منزل سردارجلیل فرستاد م که منزل را نیز تفتیش و 
اسلحه را جمع آوری نمایند ... تقریباً مقارن ظهر بود بد ون اینکه خون از د ماغ کسی بریزد 
کلیۀ سرکرد گان که د ر ساری بودند اسلحۀ موجودی خود و جمعیت آنها گرفته شد«. 
د رحالی که همزمان با این عملیات، حکمران به سردارجلیل فهماند به دستور رئیس الوزرا 
 باید به تهران عزیمت نماید، وی حتی هفت تیر کمری خود را تسلیم نمود و پسرش را 
با مأمور مخصوص فرستاده اسلحۀ آد م های خود را تسلیم نماید. د ر کنار اجرای عملیات 
بودند  به سمت سرکرد گانی که د ر محالت خود  خلع سالح د ر ساری، ظهیرالملک، 
مأمور مخصوص فرستاد. فردای آن روز، اشجع الملک از چهاردانگه به شهر آورده شد و 
اسلحۀ خود را تسلیم کرد. اما سرداررفیع و اسماعیل خان سردارافخم که د ر هزارجریب 
بودند، به ساری نرفتند. آنها نخست به حکمران استرآباد پناهنده شده بودند، اما د ر نهایت 
آنکه  از  اسماعیل خان ساالرافخم،  پس  منتقل شدند.  تهران  به  دستورظهیرالملک  به 
تحت الحفظ به باغ شاه تهران برده و زندانی شده بود، با دادن تعهد که از شهر خارج نشود 
آزاد شد)ُمتما، 81-803-14؛ 71-803-14، مقصودلو، 1363، ص656(. مسعودالملک 

هزار جریبی نیز از سوی ظهیرالملک به خراسان تبعید شد)فورتسکیو، 1379، ص81(.

مصطفی نوری



19
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  99

ارد وی قزاق
 د ر چنین اوضاع و احوالی که امیرمؤید و پسرانش به کوهسار سوادکوه پناه بردند، ارد وی قزاق 
که د ر حد ود پانصد   و سی نفر بودند، پس از پیروزی د ر گیالن و تاراندن میرزاکوچک خان 
و انجام برخی عملیات د ر منطقۀ کجور، د ر 14 تیر از راه نور وارد بارفروش شدند و پس از 
استقرار صد نفر د ر این شهر، ارد و به سمت ساری رهسپارگردید)ایران، 26 سرطان 1298، 
ص2(. ورود این عده به مرکز ایالت د ر روز 17 تیر رخ داد و رئیس ارد و با چند نفر از 
صاحب منصبان مهمان ظهیرالملک شدند. آنها منتظر ورود کلنل فیلیپ اف، رئیس کل ارد و 

بودند تا عملیات خلع سالح را د ر سوادکوه آغاز نمایند)ترکمان، 1378، ص256(.
د ر بیستم تیر، گروهی از علما و اعیان هواخواه امیرمؤید د ر ساری، نزد ظهیرالملک 
رفتند تا قبل از عزیمت ارد وی قزاق به سوادکوه یکی د و نفر از آنها به نزد امیرمؤید بروند 
بلکه او و پسرهایش را به رفتن به تهران و تحویل  اسلحه راضی نمایند. بنابراین، شیخ 
محمد حسین  ثقه  االسالم و مقتد ر السطان رهسپار سوادکوه شدند تا شاید بد ون عملیات 
نظامی به کار سوادکوه فیصله دهند. هرچند ظهیرالملک د ر باطن قصد داشت حتی اگر امیر 
مؤید و فرزندانش اسلحه را تسلیم می کردند باز ارد وی قزاق را برای اعادۀ اقتدار د ولت 
و احیاناً کشف اسلحه های پنهان شده به سمت سوادکوه گسیل نماید)ترکمان، 1378، 

صص267-268(.
احتماالً پس از مالقات امیرمؤید با د و نمایندۀ اخیر و چنانکه عطاخان معین لشکر 
می نویسد با توجه به اطمینانی که حاج آقای شیرازی از نزدیکان وثوق الد وله به او داده 
بود؛ امیرمؤید، فرزندانش را برای رسید گی به امور د ر سوادکوه گماشت و خود راه تهران 
را د ر پیش گرفت)کالیراد سوادکوهی،1385، صص82-96( و د ر نخستین روز مرداد 
1298 وارد پایتخت شد. پس از این رویداد، وثوق الد وله د رصدد برآمد تا ترتیبی اتخاذ 
کند که وابستگانش از تعدی و بی عدالتی محفوظ بمانند و امور شخصی ایشان به واسطۀ 
مسافرت تهران مختل نشود)ُمتما، 25-802-14م(. بی گمان، نگرانی از ورود ارد وی قزاق 
به سوادکوه نقشی اساسی د ر تصمیم امیرمؤید برای عزیمت به تهران داشت. گوشه هایی از 
این دل مشغولی را د ر خبری که به ظهیرالملک رسید بود می توان دید: »امیرمؤید د ر سوادکوه 
منبر رفته به مرد م می گفت قشون برای بی ناموسی و بی عفافی شما مرد م می آید«)ُمتما، 
100-4/803(. آنچه که امیرمؤید را به فکر وا می داشت، غارت و چپاول قوای قزاق د ر 
آن حد ود بود. این نگرانی های امیرمؤید کاماًل د رست و بجا بود، اگرچه نتوانست از سیل 

غارتگر قزاق جلوگیری کند.
از سوی دیگر، پس از د و هفته معطلی ارد وی قزاق د ر ساری و انتظار ورود رئیس 
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کل ارد و، به محض ورود فیلیپ اوف تا بخشی از آنها به سمت سوادکوه حرکت نماید. این 
عده قزاق که عبارت بودند از شصت نفر سواره و یک کاپیتان روسی و مأمور خلع سالح 
سوادکوه بودند و تا علی آباد پیش رفتند. آنها دستور داشتند سه پسر امیرمؤید را به تهران 
روانه کنند. د ر ابتدای خاک سوادکوه به آنها خبر رسید که امیرمؤید به سمت تهران حرکت 
کرده و اقدامات نظامی تا رسیدن او به تهران و روشن شدن تکلیف اسلحه ها متوقوف شد. 
د ر این بین، مسئلۀ بلشویک ها د ر حوالی استرآباد و عاشوراده پیش آمد و به دستور مقامات 
مرکزی تمامی ارد و حتی شصت نفری که به علی آباد رفته بودند راهی بند ر جز، قراسو، و 

گمیش تپه شدند)ُمتما، 125-4/803؛ ایران، 12 اسد 1298، ص1(.
د ر اوایل تیرماه، فعالیت سیصد نفر بلشویک د ر جزیرۀ عاشوراده موجب شد که کشتی های 
انگلیسی مستقر د ر د ریای مازند ران جزیرۀ یاد شده را مورد هدف قرار دهند. پس از بمباران 
عاشوراده و شکست بلشویک ها، حد ود د ویست نفر از آنها به دست انگلیسی ها گرفتار و 
باقی مانده باکرجی ها از خلیج استرآباد به میانکاله و خاک زاغمرز متواری شدند. ژاندارم ها، 
از بلشویک های فراری هشتاد ونه نفر مرد و یک نفر زن د ر حوالی میانکاله دستگیرکرده و 
تحویل قوای قزاق دادند. د ر خالل این رویدادها، کلنل فیلیپ اف، که ریاست کل قشون اعزامی 
از قزاق و ژاندارم و حتی حکومت نظامی از طرف د ولت وقت را برعهده داشت، مطلع شد 
چند نفر از سرکرد گان بلشویک ها د ر حوالی جنگل های گلوگاه توسط منوچهرخان رئیس 
ژاندارمری آنجا دستگیر شدند. همراه این افراد، که هنگام دستگیری د ر وسط جنگل مشغول 
خوردن نهار بودند، مقادیر معتنابهی وجوه نقد، جواهر، برلیان، و مروارید بود که با اسرا تحویل 
کلنل فیلیپ اف شد. د ر میان دستگیر شد گان اخیر، کاالمیتسیف خود را سفیر د ولت بلشویک 
د ر د ربار ایران معرفی کرده بود؛ اما ظاهراً به اشاره فیلیپ اف که از افسران ضد انقالب روسی 

بود، به قتل رسید)ُمتما، 13-2684-12م؛ بیات، 1370، ص16(.
از اعزام ارد وی قزاق حاضر د ر مازند ران به سمت ایالت استرآباد تا بازگشت آنها به 
ساری نزدیک به یک ماه ونیم طول کشید. د ر خالل این مدت، که امیرمؤید د ر تهران و 
فرزندانش د ر سوادکوه بودند، رویدادی رخ داد که به کلی مسائل پیش رو را پیچیده کرد و 
آن خبر انعقاد قرارداد ایران و انگلیس مشهور به قرارداد 1919، بود. قرارداد نهایی د ر اوت 
1919/مرداد1298 امضا و منتشر شد. بیانیۀ وثوق الد وله د ر 18 مرداد د ر نشریات منعکس 
و از همان آغاز با مخالفت هایی روبه رو شد. علت اصلی مخالفت با قرارداد دخالتی بود که 
انگلستان به موجب این قرارداد می توانست د ر امور داخلی ایران داشته باشد و اختیارات 

وسیعی که به مستشاران داده می شد)ایران، 18 اسد 1298، ص1(.
د ر این هنگام اوضاع سوادکوه نیز د ر شرایط سختی قرار گرفته بود. مسئلۀ خلع سالح 

مصطفی نوری



21
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  99

عمومی که اقتضای شرایط نابسامان پس از جنگ جهانی اول بود، اینک د ر شرایطی قرار 
گرفته بود که مالحظاتی چند د ربارۀ مقاومت د ر برابر قرارداد را روبه روی خود می دید.

د ر تکاپوی خلع سالح 
د ر مالقاتی که بین امیرمؤید و وثوق الد وله صورت گرفت، محور اصلی مباحث به تحویل 
اسلحه و آمدن پسران امیرمؤید به تهران مربوط می شد. امیرمؤید، د ر تلگرافی به سهم الممالک 
دستور داد اسلحه ها را تسلیم نماید. از سوی دیگر، از شیخ محمدحسین ثقه   االسالم خواست 
با اجازۀ حکمران به سوادکوه برود و د ر موقع تحویل اسلحه ناظر و شاهد باشد. اما به واسطۀ 
مسافرت ثقه االسالم به تأخیر افتاد. از جهاتی این تأخیر به آن دلیل بود که امیرمؤید و فرزندانش 
اصرار داشتند د ر قبال تحویل اسلحه، رسید قبض د ریافت دارند. این مالحظات بدان  دلیل 
بود که ژاندارم ها چند قبضه تفنگ از سواران سوادکوهی گرفته بودند و قبض نداده بودند و 
د ر زمان محاسبۀ تعداد اسلحۀ تحویلی می توانست مشکالتی برای آنان فراهم آورد. امیرمؤید، 
د ر این هنگام، از وثوق الد وله خواست سهم الممالک پس از تحویل اسلحه و سیف اهلل خان 
پس از رسید گی به تسویه حساب مالیاتی سوادکوه به تهران بیایند و هژبرالسلطان بد ون آنکه 
به مازند ران برود برای رسید گی به امورات خانواد گی د ر ییالقات سوادکوه بماند)ُمتما، 149-

.)4/802
تأکید امیرمؤید به تحویل اسلحه و عازم شدن فرزندانش به تهران به دلیل جلوگیری از 
ورود قوای قزاق به حد ود سوادکوه بود. چنان که عطاخان روایت می کند فرزندان امیرمؤید 
به مالحظۀ اینکه پد رشان د ر تهران د ر معرض خطر بود و از سوی دیگر از سیاست 
انگلستان »مخوف« بودند و یک عده از مخالفان وثوق الد وله د ر نامه هایی محرمانه به آنها 
خاطرنشان می ساختند: »با ارد و موافقت نکنید و جنگ هم نکنید، دست به دست کنید، 
این اوضاع پایدار نیست«، تصمیم گرفتند »دفع شر« نمایند و مقداری اسلحه را تحویل 

دهند)گنجینۀ اسناد، ش 68، صص96-82(.
از سوی دیگر، د ر تهران مخالفت با قرارداد 1919 اوج گرفته بود و وثوق الد وله 
د ر ابالغیۀ 14شهریور1298 خبر برخورد جدی با مخالفان را-که به قول خودش بیش 
از بیست نفر نبودند- اعالم کرد)ایران، 16 سنبلۀ 1298، ص1(؛ و د و روز بعد حاجی 
محتشم السلطنه، مستشارالد وله، ممتازالد وله، ممتازالملک، و حاجی معین التجار بوشهری از 
طرف ادارۀ نظمیه دستگیر و تحت نظر ژاندارمری به کاشان تبعید شدند و عده ای نیز چون 
سید محمدکمره ای و میرزاده عشقی د ر بند نظمیه گرفتار آمدند. همزمان با این اتفاقات مرکز، 
ارد وی قزاق به ریاست فیلیپ اف پس از ختم ماجرای عاشوراده به مازند ران بازگشته بود. 
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هنگام ورود به ساری جنازۀ ناصرعلی خان پسر ظهیرالد وله را که د ر سال قبل به قتل رسیده 
بود به اهتمام ظهیرالملک به طرز با شکوهی تشیع و د ر خانقاهی به خاک سپردند)ایران، 

18 سنبلۀ 1298، ص3؛ 20 سنبلۀ 1298، ص2(.
ارد وی بازگشته به ساری بسیار خسته بود، بیش از صد نفر بیمار داشت و مهم تر از 
همه فیلیپ اف بود که به بیماری سختی دچار شده بود؛ بااین حال ارد وی د ولتی د ر اواسط 
شهریور عازم سوادکوه شد. ظهیرالملک اصرار داشت کار سوادکوه به ماژور فرج اهلل خان، 
رئیس ژاندارمری مازند ران سپرده نشود، زیرا عقیده داشت مرحمت او به امیرمؤید کار 
سوادکوه را به اینجا کشانده بود. به هرروی، ارد وی د ولتی عازم سوادکوه شد)ُمتما، 138-
803-14م(. رئیس ارد و د ر نظر داشت»...ژاندارمری سمنان از طرف شهمیرزاد و حد ود 
د ودانگه و کلیه حوزه مسئولیت خود و ژاندارمری د ماوند به طور فوق العاده از حد ود 
فیروزکوه ژاندارم بفرستند تا هرکس از سوادکوهی ها خواستند از آن طرف ها فرار کنند 
حتی پسرهای امیرمؤید هم باشند دستگیر و تحویل رئیس ارد و نمایند«)ُمتما، 49180-ن(.

رضبۀ نهایی
با جدی شدن تهدید حملۀ قوای قزاق به سوادکوه، فرزندان امیرمؤید صد وده قبضه تفنگ 
راتوسط قهارخان گماشتۀ خودشان فرستادند که د ر ساری تحویل دهد و قبض رسید 
بگیرد. بین راه، د ر حوالی زیرآب، عباس خان نایب قزاق، با بیست وپنج نفر که از جانب 
ظهیرالملک مأمور د ریافت اسلحه ها بودند، اسلحه را از قهارخان تحویل گرفتند. عالوه بر 
آن، بیست و پنج قبضۀ دیگر هم جمع آوری و تحویل عباس خان شد. د ر این نقل و انتقال، 
سعیددیوان، مأمور حکومت مازند ران نیز حضور داشت؛ اما این تصور که اسلحۀ موجود 
د ر دست افراد امیرمؤید بسیار بیش از آن مقدار بود، رؤسای ارد و را بر آن داشت که ارد وی 
قزاق رابه سمت سوادکوه روانه نمایند تا اسلحه هایی را که گمان می رفت د ر کوه پنهان 
کرده بودند کشف نمایند. جست وجو برای کشف اسلحه با غارت خانۀ امیرمؤید، فرزندان، 

و طایفه اش همراه بود)ُمتما، 2-803-14م(.
هنگام ورود ارد وی قزاق، فرزندان امیرمؤید خانواد ۀ خود را به کتاالن د ر حوالی 
فیروزکوه برده بودند و تصمیم داشتند به محض خاتمۀ ماجرای تحویل اسلحه راهی تهران 
شوند تا بلکه از غارت سوادکوه جلوگیری نمایند)ُمتما، 160-803-14م(. اما کار از کار 
گذشته بود؛ ورود ارد وی قزاق و غارت اموال آنها د ر حالی رخ می داد که تمامی امالک و 
دارایی حتی مراتع گاوی آنها د ر شیرگاه از طرف ادارۀ مالیه توقیف شده بود. آنها شرایط 

پیش آمده را برای پد رشان بازگو و چاره جویی کردند)ُمتما، 4/803-2(.

مصطفی نوری



23
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  99

عطاخان می نویسد: تنها هنگامی که ارد وی د ولتی به چاپارخانه د ر حوالی مقّر امیرمؤید 
رسیده بود فرزندانش صالح دانستند که افراد را مرخص نمایند و با حد ود چهل نفر به 
بهانۀ سرکشی خانوادۀ سهم الممالک عازم نواحی چرات و حوالی بندپی شوند. آنها چند 

روزی هم د ر منزل چراغعلی خان ساالرحشمت بودند)نوری، 1385، صص82-96(.
امیرمؤید، د ر اعتراض به این اقدامات به وثوق الد وله می نویسد: د رحالی که فرزندانش 
آمدن  از  شوند»...بعد  تهران  عازم  اسلحه  تحویل  قبض  د ریافت  از  پس  بودند  منتظر 
عباس خان نایب، ارد وی قزاق به سوادکوه آمده برخالف انتظار اقداماتی نموده اند که خانۀ 
بنده و بنده زاده ها و ایل و طایفه را غارت کرده. بنده زاده ها هم با خانواده فعاًل د ر کوه ها 
متواری هستند.« وی د رصدد بود تمهیداتی بیندیشد تا ارد وی قزاق هرچه زودتر سوادکوه 

را ترک نماید)ترکمان، 1378، صص269-271(.
د ر روزهای پایانی شهریور، مرادخان سرتیپ، عمو و پد رزن امیرمؤید، د ر تالش بود 
تا چاره ای برای خانواد ۀ امیرمؤید- که اینک به واسطۀ حوادث اخیر د ر حوالی فیروزکوه 
متواری بودند- بیندیشد)ُمتما، 42-4/803(. د ر این هنگام، حاکم فیروزکوه، ارشدالسلطان، 
فرزند مرادخان بود و تصور بر آن بود فرزندان امیرمؤید به پشتیبانی او و اینکه فیروزکوه 
از تفتیش ارد و مصون خواهد ماند اسلحۀ خود را به آن حد ود فرستادند. اما تفتیش کامل 
فیروزکوه به دست کاپیتان وربا روشن ساخت که  اطالعات راجع به پنهان بودن اسلحۀ 
امیرمؤید د ر آنجا صحت نداشت)ُمتما، 27681-ن(. د ر همین روزها، به دستور ریاست کل 
ادارۀ قزاقخانه، عده اي از ارد وی قزاق عازم تهران شدند و کلنل فلیپ اف رئیس ارد وی 
اعزامی نیز وارد تهران شد و».. ریاست و فرماندهی قسمت های باقی مانده د ر مازند ران  
مأمورین سوادکوه به عهده رضاخان سرتیپ ]رضاشاه بعدی[ محول شد)ایران، 1 میزان 

1298، ص2(.
عملیات جست وجوي ارد وی قزاق د ر کوه های سوادکوه، با د و هدف اصلی یعنی 
دستگیری فرزندان امیرمؤید و کشف اسلحه های پنهان شده د ر نخستین روزهای پائیز 1298 
به شدت دنبال می شد. تالش هایی از این دست تنها یک نتیجۀ مشخص به همراه داشت: تسلیم 
یا به روایتی دستگیری سهم الممالک فرزند ارشد امیرمؤید. د ر روز هفتم مهر، سهم الممالک 
به فیروزکوه برده شد و د ر بازجویی های کاپیتان وربا اظهار داشت:»هفتصد قبضه تفنگ را 
سه سال قبل به د ولت تحویل داده است و د ویست قبضه را به اسماعیل خان ساالرافخم داده 
است«)ُمتما، 27680-ن(. پس از آن، سهم الممالک، تحت نظر رضاخان سرتیپ وارد تهران 
شد و رضاخان وی را تسلیم قزاق خانه کرد. پس از یک روز، سهم الممالک را به ژاندارمری 
تحویل دادند و د ر باغ شاه زندانی شد)ُمتما، 40-802-14م(. متعاقب آن، ارد وی قزاق، که 
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حد وداً پانصد نفر از سواره و  پیاده و توپخانه بودند، قبل از ظهر روز 18 مهر وارد تهران شدند 
و مورد استقبال نظامی ادارۀ قزاقخانه قرار گرفتند)ایران، 19 میزان 1298، ص1(.

دستگیری سهم الممالک د و حادثۀ دیگر د ر پی داشت که تا تابستان 1299 مسیر 
رویدادها و حوادث را مشخص می کرد. یکی بازداشت و تبعید امیرمؤید به کرمانشاه، و 
دیگری پناه بردن د و پسر دیگر امیرمؤید یعنی سیف اهلل خان و هژبرالسلطان با یارانشان به 
مناطق سخت و صعب العبور کوهساران سوادکوه بود . به محض آنکه سهم الممالک د ر 
اسارت قوای قزاق به تهران منتقل شد و بخشی از ارد وی قزاق نیز به تهران رسیده بود، 
د ر اواسط مهر، به دلیل  خودداری از تسلیم اسلحه و پاره ای عملیات محلی امیرمؤید و 
امیرمکرم الریجانی و پسرش به باغ شاه فراخوانده و تحت نظر مأموران ژاندارمری به قزوین 

اعزام شدند تا به طرف غرب تبعید شوند)ُمتما، 17 میزان 1298، ص1(. 
د ر کنار ماجراهای مربوط به مازند ران که به آنها پرداخته شد به نظر می رسد تبعید 
امیرمؤید- چنانکه خود چندی بعد به آن اذعان کرد- به علت اقداماتی بود که د ر مخالفت 
باری  این باره می نویسد:»...  با قرارداد 1919 صورت داده است. حاج آقای شیرازی د ر 
پیش آمدهای راجع به حضرت آقای امیرمؤید دام اقباله و گرفتاری آقای سهم  الممالک 
تمام از ساد گی و بی آالیشی آقای امیرمؤید و حسن ظن به هر ناکس بود و بس«)دفتر 
مکاتبات)1(، ص104(. اما نمی توان تالش های ظهیرالملک را برای تبعید آنها که به برخی 

جنبه های آن اشاره شد نادیده گرفت. 
گرفتاری سهم الممالک د ر زندان باغ شاه و د ر پی آن تبعید امیرمؤید، د و فرزند دیگر 
او را بر آن داشت تا دست از خانه و خانواده شسته و برای مقاومت د ر برابر نیروهای 
د ولت به کوهساران صعب العبور سوادکوه پناه ببرند. امیرمؤید، چندی بعد از این اتفاقات، 
د ر د وران پس از کودتای سوم حوت 1299 ، د ر اشاره به مصیبت وارده به خانواد ۀ خود 
د ر د وران وثوق الد وله مي نویسد:»...مدت یک سال د ر آتش ظلم سوختم؛ به طوری که خود م 
د ر کرمانشاهان د ر حبس، سهم الممالک پسر بزرگ و خوانین و فامیلم د ر طهران و مازند ران 
عموماً مقید و محبوس، تمام مختصر زند گانی و دارائیم د ر ضبط و توقیف«.  براساس همین 
یادداشت امیرمؤید، خانه های مسکونی خانواده و فامیلش با تمام لوازم زند گی د ر الک و مهر 
ادارۀ مالیه و ژاندارمری قرار گرفت. وی، به »راستی و شرافت انسانیت« قسم یاد می کند که 
»... تمام فامیل د ر ایام سخت زمستان سوادکوه عموماً د ر حرم یک امام  زاده جمع و با آرد 
ارزن و جو بد ون داشتن وسایل زند گی هشت ماه تمام امرار حیات نمودند.«)دفتر مکاتبات 

)1(، ص129(
اقدامات د ولت مرکـزی د ر پائیـز 1298 د ر سوادکـوه،  این گمـان را تقـویت کرد 
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که سراسر مازند ران د ر آستانۀ انقیاد کامل د ولت مرکزی قرار خواهند گرفت، اما مقاومت 
پسران امیرمؤید د ر پناه کوهستان، این نگاه خوشبینانه را اندک اندک به فراموشی سپرد. 
هژبرالسلطان و سیف اهلل خان تنها کسانی بودند که ظهیرالملک موفق به تسلیم آنها نشد. 
وعده ها و اطمینان های ماژور فرج اهلل خان رئیس ژاندارمری مازند ران نیز نتوانست کاری از 
پیش ببرد)دفتر مکاتبات )1(، ص12(. د ر بهار 1299 نیز تالش های صورت گرفته برای 
متقاعد کردن پسران امیرمؤید جهت رفتن به تهران بی نتیجه ماند)ُمتما، 128-802-14م( 
و کار به زد و خورد انجامید. تحمل دست به دست کردن و طفره رفتن پسران امیرمؤید 
برای تسلیم اسلحه و عزیمت به تهران برای حکمران مقتد ر مازند ران- که عقیده داشت 
انقالب د وازده سالۀ مازند ران را که دست کم سالی یک صد هزار تومان به د ولت خسارت 
وارد آورده بود، با تبعید سرکرد گان و خوانین فرونشانده- دیگر قابل تحمل نبود)ساکما، 
293/4721(. خلع سالح پست ژاندارمری طالع د ر شب سی ام اردیبهشت 1299، به فرمان 

سیف اهلل خان و هژبرالسلطان آتش جنگ را برافروخت)ُمتما، 14-802-70(.
جنگ د ر روزهای نخست خرداد با تلفاتی از طرفین همراه بود. اما به نتیجه نرسیدن 
مجموعه ای از مذاکرات و د ر پی آن د رگیری نظامی د ر برابر موضع گیری های پسران 
امیرمؤید د ولت انگلستان را واداشت خود وارد کار شود. د ر اواسط خرداد ماه، هنگامی که 
عملیات نظامی بین گروه های متخاصم فروکش کرده بود، کاپیتان اپلیف، صاحب منصب 
د ولت انگلستان، به قصد بررسی ارد وی د ولتی د ر شیرگاه و نیز مالقات با سیف اهلل خان و 
هژبرالسلطان عازم سوادکوه شد، اما او نیز نتوانست راه به جایی برد)ُمتما، 14-802-94(. 
چیزی نگذشت که کابینۀ وثوق الد وله د ر اوایل تیر 1299 سقوط کرد و مشیرالد وله به جای 
او نشست. د ر همان ایام، ظهیرالملک نیز د ر پی حملۀ قوای جنگل به مازند ران، رو به سوی 
تهران نهاد)استاد وخ، 8-2-47-1338(. د وران مشیرالد وله، امید سرکرد گان محلی را برای 
بازگشت به شرایط قبل تا حد ودی زنده کرد. اما این امید با کودتای 1299 و جدی شدن 

تمرکز قوای نظامی بر باد رفت.

نتیجه 
 د ر خالل روزهای پایانی جنگ جهانی اول، میراث برجای مانده از این جنگ خانمان سوز 
د ر مازند ران، اوضاع آشفته و به هم ریخته ای بود که د ر یک سوی آن سرکرد گان آن سامان، 
و د ر سوی دیگر مقامات محلی حضور داشتند. اقدامات وثوق الد وله ثبات نسبی را نوید 
داد، اتحاد نیم بند میان سرکرد گان مازند ران از هم گسست، همۀ تالش اعتضادالسلطنه 
و ظهیرالملک حکمرانان آن سامان بر پایان دادن به این نابسامانی ها بود. ظهیرالملک د ر 
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اقدامي قاطع دست به قلع و قمع و تبعید سرکرد گان مازند ران زد، اما د رحالی که ارد وی 
قزاق براي برقراری ثبات نسبی و جمع آوری اسلحه مشغول عملیات بود، علنی شدن 
قرارداد 1919 کار را با مشکالتی روبه  رو کرد. فرزندان امیرمؤید، عالوه بر اعتراضاتی چند 
بر ضبط امالک و دارایی هایشان، با تبعید پد رشان به کرمانشاه، اینک برای تسلیم نشدن 
به خواسته های ظهیرالملک دلیل قانع کننده تری یافتند و ترجیح دادند به کوهسار سوادکوه 
پناه ببرند. ظهیرالملک، د ر خالل ایام حکمرانی  د ر مازند ران، به دالیلی چون آشنایی پسران 
امیرمؤید با مناطق کوهستانی و رسیدن تجهیزات و آذوقه از سوی هوادارانشان، نتوانست 
آنها را وادار به تسلیم کند. سقوط کابینۀ وثوق الد وله و روی کار آمدن مشیرالد وله برای 
سرکرد گان تبعیدی، فرج بعد از شدت بود؛ اما آن نیز دیری نپایید، زیرا کودتای 1299 و 

جدی شدن تمرکز قوای نظامی ضربۀ نهایی را به سرکرد گان محلی وارد آورد.
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