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دنیا  ق، در بیجار گروس، به0621سال رضاخان گروسی در علی
سال در  15سالگی وارد خدمت دولت شد و  01آمد. در سن 

 01 سن مشاغل مختلف نظامی و حکومتی به خدمت پرداخت. در
ة کم، از حکومت جربسالگی به حکومت گروس رسید اما به دلیل ت

تا  0011معزول شد و از آن پس به مشاغل نظامی پرداخت. از سال 
ها با ق بارها حاکم گروس شد و در طی این سال0061سال 

 یهاتالش نکهیاما اجدیت در جهت ارتقای گروس تالش کرد؛ 
مثمر ثمر واقع  یتا چه حد ییصورت گرفت وهانهیزمچه در  شانیا

 شد؛ مبحثی قابل توجه در این پژوهش است.
بود، با آغاز مشروطه و  استبدادطلبفردی  باآنکهرضاخان علی

اما در سال ؛ تبدیل شد خواهمشروطهبنا به سیاست روز، به یک 
خواهان پشت کرد و به ق ناگهان به مشروطه و مشروطه0061

کوبی نهضت مشروطه قیام کرده بود، قاجار که برای سر ساالرالدولة
ها و پیوست. وی با این اقدام تردیدآفرین، همگان را دربارة اندیشه

 اعمالش سردرگم کرد.
شخصیت ،منابع معتبربراساس مدارك و این مقاله بر آن است تا 

در حوادث  رگذاریتأثشخصی  عنوانبهرا، رضاخان و عملکردعلی
ای دوران قاجار، چه قبل از مشروطه و چه بعد بزرگ ملی و منطقه
ی درپیپو عواملی که در تغییر دیدگاه  هانهیزمو از آن، بررسی کند 

 .را نیز مورد کنکاش قرار دهد اندبودهوی نسبت به مشروطه دخیل 
 

رضاخان، گروس، مشروطه، امیرنظام یعل: های کلیدیواژه
 گروسی، بیجار

Ali-Reza Khan Garrū si was born in Bijar of 

Garrū s city in 1260 (AH). At the age of 15, he 

joined the government profession and about 54 

years, he served in different military and 

government positions. When he was 18 years old he 

came to power of Garrū si rule, but due to his lack 

of adequate experience, he disposed his position and 

thereafter, he started his position in military 

profession. From 1300 to 1329 (AH), he was 

frequently appointed ruler of Garrū s and during 

those period of times, he attempted seriously to 

promote Garrū s status, but in what fields he 

attempted and to what extent his efforts were 

effective are the considerable issues the current 

study is dealing with. 

Despite the fact that Ali-Reza Khan was a tyranny, 

with the beginning of the constitutionalism and due to 

the time political necessities, he changed into a 

constitutionalist, but in 1329 (AH) he unexpectedly 

changed his mind and became against 

constitutionalism and constitutionalists as well and 

joined to Salar al-Dowleh Qajar who had revolted 

against the constitutional Revolution to suppress it. 

He, by performing this doubtful act, made the public 

confused about his thoughts and behavior as well. 

The present paper, based on the reliable 

documents and resources, intends to study Ali-

Reza Khan’s personality as an influential figure in 

both great national and regional events of the 

Qajarid period, on or after the constitutionalism. 
 

Keywords: Ali-Reza Khan, Garrū s, 

Constitutionalism, Amir-Nezam Garrū si, Bijar 
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 مقدمه. 1

شهرستان کنونی بیجار  محدودةدر دوران قاجار، به 

. مرکز شدیمدر شرق استان کردستان، گروس گفته 

والیت گروس شهر بیجار بود که حاکمان و بزرگان 

. از دوران صفویه کردندیماین منطقه در آن زندگی 

قاجار حاکمان این منطقه از میان  دورةتا اواخر 

کبودوند گروس انتخاب  فةیطابزرگ  نیوانخ

حکومت  نسل اندر نسلین طایفه، شدند و افراد امی

 بیجار گروس را در دست داشتند.

گروس در دوران قاجار به اوج قدرت و شهرت 

ی سیاسی و فرهنگی هاتیشخصو  افتیدست

بزرگی را به ایران تقدیم کرد که یکی از 

 تومانریامرضاخان این افراد، علی نیترشاخص

 گروسی بود.

کبودوند گروس و از افراد  فةیطاوی از 

 عنوانبهی زیادی هاسالمستبد بود که  طلبسلطنت

فوج گروس به منطقه و  فرماندةحاکم گروس و 

کشور خدمت نمود و با آغاز حکومت مشروطه، 

نشان داد؛  اریعخواهتماممشروطهخود را یک 

ق، به کمک نیروهای 0061در محرم  که یطور به

ربایجان شتافت و حکومت دولتی و ستارخان در آذ

اما در اواخر عمر خود، ؛ نوپای مشروطه را نجات داد

با انجام بعضی رفتارها، مردم منطقه را تاحدودی از 

خود رنجاند و حتی به مشروطه نیز پشت کرد و به 

 دشمنان آن پیوست و در همین راه هم کشته شد.

رو مهم روبه سؤالما در این پژوهش با سه 

 هستیم:

رضاخان گروسی قبل از مشروطه دارای ی. عل0

 چه عملکردی بود؟ 

رضاخان گروسی . چه عواملی باعث شد تا علی6

نشان دهد و حتی در این  خواهمشروطهخود را یک 

 راه جان خود را نیز به خطر اندازد؟ 

 دوبارةچه چیزی موجب تغییر دیدگاه . 0

خان نسبت به مشروطه شد و او را در مقابل رضایعل

 ؟قراردادمشروطه 

ی ضتمن توجته بته زنتدگ    این مقاله بر آن استت تتا   

عملکترد   یخان، به بررسرضایعلشخصی و سیاسی 

را در برخورد با حوادث و  یو نقش و بپردازد شانیا

 توجه قرار دهد. بزرگ کشور و منطقه مورد عیوقا

 

 ق1011د تا سال رضا خان گروسی از تول. علی2

فرزنتتتد ، تومتتتانریام،معروف بتتته رضتتتاخانعلتتتی

نظام رپسرعمو و داماد امی و خان گروسینیالعابدنیز

گروسی، از خاندان کبودوند گروس بتود و در ستال   

 به دنیا آمد. گروس جاریبق، در 0621

به خدمت دولتت مشتغول و یتاور     سالگی 01در 

یتاوری بتود و در عهتد     رتبةسال در  1. دتوپخانه ش

ق، در معیتت میترزا   0610رجتب  ، در شاهنیناصرالد

، به دفتع ترکمانتان متأمور شتد.     ساالرسپهمحمدخان 

ی خدماتش در آن سفر، منصب سرهنگی یافتت  درازا

ه ختدمت کترد و بته ستفرهای     رتبت سال با این  01و 

هاشم بتن حستن،   .)خوزستان، لرستان و... مأمور شد

 (1ق: 0060

ختان  نیالعابدنیزق، با درگذشت 0611در رجب 

ختتدمات وی،  پتتاسبهشتتاهنیناصتترالددر کتتالت، 

رضاخان را به حکومت گتروس منصتوب کترد.    علی

؛ اعتمادالستلطنه،  006/ 0: 0016الملک غفاری، صنیع)

وی بستیار جتوان و    آنجاکته  از ( اما0156/ 0: 0021

بود، در ادارة امور دچار مشکل گردید. پس  تجربهکم

 مت برکنار و به امور نظامی گماشته شد.از حکو
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ق، همتتتتراه بتتتتا اردوی 0611در اواختتتتر ستتتتال 

، مأمور دفع حمتزه آقتای منگتور شتد     الدولهحشمت

ق، بعتد از  0611سال  در .(006-061: 0010)افشار، 

آقتا،  حمتزه  غائلتة سرکوبی شیخ عبیتدا  شتمزینی و   

آن اردو متأمور   توپخانتة رضاخان که به ریاستت  علی

خدمات شایانش در دفع غائله، به منصب  پاسبهبود، 

 (1ق: 0060شد. )هاشم بن حسن،  نائلسرتیپی 

 

رضاخان در حکومت گررو  در  . اقدامات علی0

 ق1021ر 1011ی هاسالطی 

رضتاخان بترای بتار    ق، علتی 0011در اوایل سال 

به  االولعیربدوم به حکومت گروس رسید و در نهم 

چتون غالبتاح حکتام شتر      » عموم اهالی اعالن نمود: 

گروس ناسخ و منسوخ بود و اگر احیاناح دو نفر با هم 

ی مرافعه داشتند، مدتها محض جلب منفعتت مرافعته  

دادند. علی رضاخان سرتیپ به عموم آنها را طول می

اهالی اعالن نمود که من بعد هتی  حکتم شترعی را    

بتول ننماینتد و بته    بدون مهتر و امضتای حکومتت ق   

اجزای حکومت غدغن کرد ادعای مردم تا محتاج بته  

قسم نشود رجو  بمرافعه نکنند و خودشان به استناد  

روزنامه )« طرفین رسیدگی کرده احقاق حقوق نمایند

 (.6150/ 0: 0011 االولعیرب 01ایران، 

تالش نمود تا برای  هیاعالمرضاخان با این علی

فوذ و قدرت روحانیت اولین بار در گروس از ن

کاسته و حدودی از وظایف آنان را به حکومت 

واگذار نمایدتا از این طریق هم از مراجعة اهالی به 

حکم حکومتی را  نکهیاحاکم شر  کم کند و هم 

اعتبار حکم حاکم  کهیطوربهاعتبار بیشتری دهد، 

 نماید.شر  را منوط به مهر و امضای حکومت می

رضاخان از حکومتت  علی ق0011در اواخر سال 

ختان  ی وی عبدالحستین جتا بته گروس معزول شد و 

ة ذیقعتد در  نکته یابه حکومت رسید؛ تتا   ساالرالملک

ق ایشان برای سومین بار حتاکم گتروس شتد.    0016

 (601: 0011 دیعی،ب)

ق، به 0010 ذیقعده06در وقایع گروس  روزنامة

رضاخان بارة اقدامات علیدرشرح گزارشی 

 آمده است: گونهنیاپردازد؛ در این گزارش می

رضتاخان  والیت گروس از اهتمامات و مساعی علتی 

سرتیپ و حکمتران گتروس، رو بته ترقتی و آبتادی      

 قصتبة در سنوات ماضتی آب   جملهمناست. گذاشته 

بیجار منحصر به یتک چشتمه بتود کته معتروف بته       

اگر این آب را به  هاتابستانسراب است و در  چشمة

، باغتات ختارج از شتهر    آوردنتد یمت قصتبه   محالت

، اهل قصتبه در  بردندیمو اگر به باغات  ماندیمآبیب

الیته سته ستال استت قنتاتی در      ی بودند. معتزی آبکم

سمت غربی قصبه احداث و جاری نموده است و آن 

را وقف قصبه نموده است که شب و روز در کوچته  

و محالت شهر جاری و باعتث رفتاه و شتکرگزاری    

 نیچنت همم و نظافت و آبادانی شهر شده است و مرد

در سمت جنوب قصبه، اراضی وسیع بایری بتود کته   

. از پشت کتوهی  شدینمنبودن آب، زراعت  واسطةبه

این اراضی است، قناتی احداث کترده و   بهمشرفکه 

به زحمات زیاد و مخارج گزاف که در بعضی جاهتا  

دیگتر   مجرای آن را از کوه تراشتیده و بعضتی نقتاط   

، آب را بته  انتد کترده نیچسنگزر   011، 611 قدر به

را بته   زر یت لتم آورده و تمتام آن اراضتی    طترف نیا

بستیار   منظترة استت کته    باغات باصفا تبتدیل کترده  

استت و استم آن    بیجار گردیتده  قصبةباصفایی برای 

که اکنون تفرجگاه بستیار   اندگذاشتهصفحه را منظریه 

/ 0)روزنامة ایران،  است شدهخوبی برای مردم قصبه 

6555.) 
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حاصل زراعت اهالی گروس، تا قبل از سال 

ق، چیزی جز گندم، جو و بعضی حبوبات 0010

پنجاه نفر از اهالی یزد  تاچهلرضاخان نبود، اما علی

ی زیاد، به گروس آورد تا هااجرتو همدان را، با 

ی به مردم بیاموزند و کاریفیصی و کاراكیتر

از فقر و  گونهنیاع زیادی از رعایا را جم واقع در

هزاران نهال میوه،  نیهمچنفالکت نجات داد. 

را در دهات خود  ... نهال بادام، گردو و جمله از

عمل آورد و مجاناح در اختیار مالکین و رعایای  به

تا با غرس آنها در دهات خود، باعث  قراردادگروس 

گوشت یک من  درگذشتهآبادی والیت شوند. 

کرد و  غدغنرضاخان هزار دینار بود که علی ود

شاهی فروخته  اعالم کرد که گوشت باید منی سی

شود و قصابان شاکی شدند. حکومت چند رأس 

گوسفند خرید و ذبح کرد و وزن نمود معلوم شد که 

 بیترتنیابهشودیمشاهی هم کمتر  از منی سی

حکومت مجدداح حکم کرد که گوشت را فقط منی 

بفروشند و دیناری بیشتر از آن نفروشند.  شاهی سی

 (6516/ 0)همان: 

، پیداستتت کتته ذکرشتتدهبتتا توجتته بتته مطالتتب  

ق منشتا   0010تتا   0011یهتا سالخان طی رضایعل

خدمات شایانی در بیجار بتوده و بتا اقتدامات ختود     

موجب ترقی ایتن شتهر شتده استت. وی بتا ایجتاد       

گتی  مردم، نقش بزر ی بهکاریفیصها و آموزش قنات

در توستتعه و آبتتادانی بیجتتار و گتتروس ایفتتا کتترد و 

 وضعیت اقتصادی خیلی از اهالی را رونق بخشید.

دلیل عدم اطاعت از  ، به0015در محرم سال 

السلطان، فرمان حکومتی، مورد غضب امین

صدراعظم وقت، قرار گرفت و از حکومت معزول و 

از گروس اخراج و به تهران احضار شد. )مریوانی، 

0010 :21) 

ق به دارالخالفه رفت و 0015در روز دهم صفر 

الدوله کالسکه فرستاده او را با احترام به خانه  حاجب

رضاخان فرمان شاه، علی صفربرحسب 06برد و در 

را با کالسکه و با احترام به انبار دولتی بردند و بعد از 

: 0011پذیرایی او را زندانی کردند )شیخ رضایی، 

السلطان به این امر قانع نشد و به  ن(. امی620و  611

الحکومة گروس، اعالم کرد  خان، نایب ا بیحب

، اندقرارگرفتهکسانی که مورد ظلم و تعدّی وی 

شکایات خود را ارائه کنند تا احقاق حق گردد؛ اما 

اسناد نگرفت )شکایتی از وی صورت  گونه یه

کتابخانه و سازمان اسناد ملی ایران، ش مدرك 

او را به  ناچاربهالسلطان  ( و امین6ت 0: 611111010

(. البته خیلی 152: 0010افشار، د )سردشت مأمور کر

زود، با توجه به عنایات امیرنظام گروسی، به گروس 

بازگشت و در همان سال حکومت گروس را بر 

عهده گرفت. این امر نشانگر نفوذ و قدرت واقعی 

ر امین السلطان این دو در دربار است که حتی در براب

 گیرند.ت صدراعظم ت نیز قرار می

ق بترای بتار چهتارم    0015رضاخان در سال علی

حاکم گروس شد و در این دوران آرامتش و امنیتتی   

زیتتادی را در نتتواحی تحتتت امتترش برقتترار کتترد،   

ی زیادی از زائرین آذربایجتانی  هاکاروانکه یطوربه

که راهی عتبات عالیات در عراق بودنتد، در گتروس   

 .نمودندیم اُتراق

ق 0011سرتیپ علی رضاخان در جمادی الثانی 

یافت سرتیپی به ژنرال آجودانی ارتقا  درجةاز 

( و تا یک 0111/ 5: 0011شوال  61روزنامه ایران، )

ماند تا سال بعد همچنان در منصب حکمرانی باقی 

اینکه حکومت کرمانشاهان و کردستان و گروس 

بار امیرنظام  دوباره به امیرنظام تفویض شد، امّا این

، پیشکار گروس، ا لطفگروس را به میرزا  ادارة
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رضا خان از ی( و علیالثانیجمادسپرد )همان، 

حکومت کنار گذاشته شد؛ که این واقعه بیانگر بروز 

 باشد.یاین دو م نیماباختالف 

، امیرنظام گروسی به حکومت 0000در رمضان 

کرمانشاهان، همدان و والیت ثالث )تویسرکان، 

خان مالیر و نهاوند( منصوب شد و عبدالحسین

فرزندش را به حکومت والیت ثالث فرستاد. 

 (011: 0011ی، کردستان نگارعیوقا)

رضاخان به در این زمان برای بار پنجم علی

ی تومان ریامیده و به منصب حکومت گروس برگز

رضاخان در نیز مفتخر شد. به حکومت رسیدن علی

دورانی که امیرنظام قدرت زیادی در کشور داشت، 

بیانگر این مطلب است که این دو اختالفات گذشته 

 .اندقرارگرفتهرا رها کرده و در کنار هم 

رضاخان این بار قاطعیت و خشونت و ظلتم  علی

ی گذشته از ختود نشتان   هادورهبیشتری را نسبت به 

داد کتته موجتتب اعتتترا  بعضتتی از اهتتالی گتتروس 

(. وی این بار تتا اواستط   21: 0010مریوانی، )گردید 

 نکتتهیاق در گتتروس حکومتتت کتترد تتتا 0002ستتال 

از حکومتت کردستتان    ستاالرالملک خان عبدالحسین

 عزل و حاکم گروس شد.

رضتاخان بته   ق بتازهم علتی  0001سال در اواخر 

( و تتا  015: 0022شتیبانی،  رستید ) گروس حکومت 

 ق در این مسند باقی ماند.0061سال 

ق بتته بعتتد دستتت 0001رضتتاخان از ستتال علتتی

خود در بین مردم  ةهوجی زد که اناباورانهبهاقدامات 

 عمتر کحاصتل زحمتات یت    درواقعرا خراب کرد و 

خود را بر باد داد. وی که در جوانی حامی مردم بتود  

و خدمات شایانی برای سربلندی و آبتادانی گتروس   

انجام داد، در دوران پیری دستت بته ظلتم و تعتدی     

نسبت به متردم گتروس زد و حتتی روستتاهایی بته      

دستور وی، ویران و مردمان آن متتواری شتدند. وی   

ف و حتتی  دائماح به کشمکش با خوانین والیات اطترا 

پرداخت و به دشتمنی سرستخت   خوانین گروس می

برای خوانین گروس و حتتی بترادران و عموزادگتان    

ی خصتمانه رفتتار   اگونته بته خود تبدیل شد. با مردم 

نمتود کتته اهتالی گتتروس از تعتدیات وی بارهتتا بتته    

دلیتل همتین    بته حکومت مرکتزی شتکایت کردنتد.    

نته  رضتاخان دیوا رفتارها گتاهی از وی بته نتام علتی    

ق از 0061ستال   االولیجمتاد در  نکهیا. تا اندبردهنام

حکومت گروس عزل شد و مشیرالسلطان بر جای او 

 (61: 0021نشست. )سپهر، 

رضتاخان پتس از   اقتدامات علتی   گونته نیا که آنجا از

ق صتتورت 0001متترگ امیرنظتتام گروستتی در ستتال 

که ایشان بتا مترگ امیرنظتام،     رسدیمگرفت، به نظر 

بینتد و غترور و   گروس می کارةهمهو  تازهکخود را ی

گیترد کته او را وادار بته    تکبر چنان در وی قدرت می

کند. به طوری که عین الستلطنه  می واروانهیداقداماتی 

هتا  ی خاطرات خود در خصوص دیوانگیدر روزنامه

بتا  » نویستد:  و ظلم و ستم علی رضاخان چنتین متی  

ل مکاتبته  خان دیوانه، حتاکم گتروس، متصت   رضایعل

داریم. جواب کاغذها آنچه متعلتق بته طلتب حتاجی     

سید عبدا  است، مسامحه و طفره است، آنچه راجتع  

به مفخم نظام و صمصام نظام استت، فحتش و دعتوا    

و تمتام محتترمین،    شیبرادرهتا است. امسال مجتدداح  

به تظلم رفتند ابقتا بته    تهرانگروس به  کسبةتجار و 

. آتتش روشتن کترده کته بته نوشتتن       کندینماحدی 

 شیبرادرهتا مردم را گرفته،  داروندار. دیآینمدرست 

را ختراب و   آنهتا را الشئ محض کرده، تمام دهتات  

و  کننتد یمت دو ستال استت تظلتم     نکهیبااویران کرد. 

بتر   روزروزبته و  کندینم، احدی گوش زنندیمفریاد 

، چیتزی نخواهتد   شتده افتزوده رضتاخان  علتی  جرئت

.« شتتودیمتتکتته گتتروس تمامتتاح ختتراب   گذشتتت 
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 (0110/6: 0011)سالور،

با عزل علتی رضتاخان، مشیرالستلطان حکمتران     

ای را بته گتروس   الحکومهجدید، از طرف خود نایب

رضتاخان  فرستاد که این امر بتا واکتنش شتدید علتی    

روبرو شد، به طتوری کته او را گرفتته و بته چتوب      

» د. ( و از گروس بیترون نمتو  61: 0021بست)سپهر، 

چترا   کته  ی به او تلگراف کترد: الثانیجماداتابک در 

ی و البته به تهران بیا؛ کته  دهیماین حرکات را انجام 

کتته: تتتو   فرستتتدیمتتایشتتان جتتواب تلگتتراف را   

احکتام صتادر    جورنیاالسلطان بیشتر نیستی که  امین

الستلطان از   یی؛ و اعتنتایی بته او نکترد. امتین    نمایم

دولت به گروس فرستتاد و   حکم ابتهران پنجاه سوار 

( اقامتتت علتتی 06همتتان،) «.او را بتته تهتتران بردنتتد 

رضاخان در تهران چندان بته درازا نکشتید و ایشتان    

مجدداح رضتایت امتین الستلطان را بته دستت آورد و      

و  هتا یغتارتگر راهی گروس شد؛ امّا پس از چندی، 

ی مکرر ایادی ایشان و تعدّی و هتتک حرمتت   هاقتل

به متردم، اهتالی گتروس را بته ستتوه       وی نیز نسبت

نفتتر از ختتوانین و  صتتدکآورد و باعتتث شتتد کتته یتت

سادات گروس به تهتران رفتنتد و از علتی رضتاخان     

میرزا ولیعهد دستت خطتی   یمحمدعلشکایت کردند. 

از ایتادی   آقا متراد رضاخان و دستگیری در عزل علی

وی صادر کرد. امّا ایشان تمکین نکترد و بتا سیصتد    

شرار و ایادی راهی تهتران شتد و در منتزل    سوار از ا

 66اتابک پناهنده شد که دو روز بعد ) خاناصغریعل

( امین السلطان از صتدارت عتزل   0060 االولیجماد

گردید. پس از عزل ایشتان، از طترف دولتت جدیتد     

مشیرالسلطان حکمران جدیتد گتروس راهتی محتل     

رضاخان به مدت یک سال مأموریت خود شد و علی

تهران حتبس گردیتد. )روزنامته مجلتس،      انةتوپخدر 

ت  روزنامته ایتران،      5: ص 0061صفر  01سال اول، 

 (1/ 16: 0060 االولیجماد

و در  طلبجاهرضاخان مردی مستبد و علی

کرد و مذهبی بود و تالش می پرستوطنحال  عین

ها از خود به یادگار گذارد. وی تا آثاری در این زمینه

بار یی به نام هافرشبافتن  ق دستور0011در سال 

عبا  یا سرتاسری داد و آن را وقف مجالس آل عام

نیز در  اکنونهمنمود که این فرشهای ارزشمند 

چنان ماندگار و نماد و نشانی از بیجار هم ةینیحس

ق 0001توجه وی به مسائل مذهبی است. در سال 

نیز به زیارت مکه و عتبات عالیات رفت در نجف 

ا دیدار کرد و نزد شیخ هاشم کاظمینی، اشرف با علم

یافت  شرف ایرانیی با عنوان ارسالهاز علمای عصر 

در  باره نیدراو خواهان چاپ و انتشار آن گردید و 

 رساله چنین آورد:  مقدمة

چون ابتدای و انتهای این کتاب شرف و افتخار  ...

محترم  وطنانهماهالی ایران بود، هی  سوغاتی برای 

 رسالةخود بهتر از نشر این رساله ندیدم و او را به 

 (01: 0060شرف موسوم نمودم. )هاشم بن حسن، 

 دانتگ شش 0060ی سال الثانیجمادرضاخان در علی

یک قطعه باغ، معروف بته پتارك )شتامل قستمتی از     

پارك امروزی پانزده خرداد و قستمتی از بیمارستتان   

دکتان جنتب مستجد    شهدای هفتم تیتر(، و دو بتاب   

جامع بیجار را وقف نمود و مصارف آن را در جهت 

تعمیتتر مستتجد جتتامع بیجتتار و تتتأمین روشتتنایی آن 

گروس را بته آستتان    رضاآبادةیقر نیهمچنو  قرارداد

 (.626: 0011قدس رضوی وقف کرد )مریوانی، 

 

 یخواهمشروطهرضا خان گروسی و . علی4

دیتک بته   رضا خان قبتل از انقتالب مشتروطه نز   علی

بیست سال، با استبداد تمام، در گروس حکومت کرد 

و با پیتروز شتدن نهضتت مشتروطیت، ماننتد ستایر       



 00 رضا خان گروسی در همراهی و تقابل با حکومت مشروطه      مریوانی: نقش علید حمم

 

 

 شتده  انجتام مستبدان آن روز خود را در مقابل عمتل  

 نتدة ینماانتختاب   نتة یدرزمبا اقتداماتش   هرچنددید، 

ق مخالفتتت ختتود را بتتا   0065گتتروس، در ستتال  

نشان داد اما علناح تتوان آشتکار    شیب و کممشروطیت 

 کردن آن را نداشت.

شاه نفوذ یمحمدعلشاه و وی در دربار مظفرالدین

بسیار زیادی یافتت و تمتام ختوانین گتروس را نیتز      

ی هم کته حتاکم گتروس    درزمانتحت فرمان داشت. 

نبود، حاکمان گروس تحت تسلط و نفوذش بودند و 

گروس نیز از  ةیهمساحتی حاکمان ایاالت و والیات 

 قدرت و نفوذ وی واهمه داشتند.

به متدت   0060االول  رضاخان که از جمادیعلی

تهران حبس شده بتود، تتا رجتب     توپخانةیکسال در 

قاجاری به حکومتت   شاهزادة   ساالرالدولهکه  0060

 نکهیاگروس و کردستان رسید، در تهران باقی ماند تا 

وس وارد و بته  ، وی نیز به گتر ساالرالدولههمزمان با 

شترفیاب شتد و متورد     ستاالرالدوله حضور شاهزاده 

ی از اهیت ناحالتفات او قرار گرفت. البته بته حکومتت   

: 0010کردستان یا گروس منصوب نگردید )مریوانی،

11.) 

در آغاز مشروطه که مشیرالسلطان حاکم گتروس  

یی مبنی بتر  هانامهرضاخان برای برکناری او بود، علی

روطه استتت و حاضتتر نیستتت در او ضتتد مشتت نکتتهیا

یی هانامهگروس انتخابات انجام شود، نوشت و حتی 

را از طرف علمتا و تجتار گتروس جعتل کترد و بته       

مجلس و هیئت دولت فرستاد )روزنامة مجلس، سال 

(. امّتتا تعتتدادی از 5: 0065 قعتتدهیذ 1، 02اوّل، ش 

یی هتا نامته تجار و علمای درجته اول گتروس، طتی    

امانی و به تأخیر افتادن انتخابات را س علت اصلی نابه

رضاخان بیتان کردنتد و بته همتین دلیتل      وجود علی

بته تهتران    0065رضاخان در اواخر شتوال ستال   علی

 (.5: 0065قعدهیذ، اول 00)همان، ششد  احضار

 :سدینویمخود  روزنامة خاطراتشرف الدوله در 

.ق که آخر سال یونت ایل است، .ه 0061ششم صفر 

الدولته و   رضاخان گروستی و ستهام  صبح علیطرف 

خان رضایعلبرادر مستشارالدوله به منزل بنده آمدند. 

که من را از جانب مجلتس مجتاز و مختتار     گفتیم

ی بتته ایتتن مضتتمون نوشتتته بتتر در احتتهیالکردندیمتت

که ملت ایران جز از ذلت از  کردمیمدارالشورا نصب 

 جتة ینت. انتد نبترده ی ادهیت فاسلطنت قاجاریه نتیجته و  

دولت قاجاریه عبارت بتود از دستت دادن قفقازیته و    

ترکستان و افغانستان و دریای مازنتدران و قروضتات   

زیاد و اسیر و ذلیل شدن ایرانیان در مقابتل امتیتازاتی   

 (10: 0011. )کالنتری باغمیشه، انددادهکه به خارجه 

رضتاخان،  کته علتی   رستد یمت بته نظتر    گونهنیا 

که به تهران احضار شد، به این نتیجه رستید  نیا از بعد

در مقابل تندباد مشروطه ایستاد پس بهتر  توانینمکه 

است تا با آن همراه شد، به همین دلیل بتود کته وی   

الدولتتته و  در تهتتتران بتتتا مستشتتتارالدوله، ستتتهام 

بودنتد، همتراه    خواهمشروطهالدوله که همگی  شرف

 وست.خواهان پیمشروطه صفبهگردید و رسماح 

ستتتتتتال االولعیتتتتتتربدر  کتتتتتتهیهنگتتتتتتام

 عنوانبهالسلطان( امیناصغرخاناتابک )یرزاعلیم0061

رئیس وزرا و وزیتر داخلته منصتوب شتد، بته دلیتل       

به  0061ی الثانعیربرضاخان را در دوستی، علی سابقة

( 065: 0010حکومت گروس منصوب کرد )مریوانی،

یتک   عنتوان بته رضاخان که قبتل از مشتروطه   و علی

 یالثتان عیت رببتود، در   شتده شتناخته حاکم کامالح مستبد

بتته حکومتتت  ختتواهحتتاکم مشتتروطه عنتتوانبته 0061

گروس رسید کته متورد اعتترا  تعتدادی از اهتالی      

ختان، قترار   بترادر ختودش، قاستم    جملته  ازگروس 

 6، 016 ش ، ستال اول، صبح صتادق گرفت )روزنامة 
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 (.0: 0061رجب 

تصمیم گرفتت  بعد از انقالب مشروطه  تومانریام

تا یک مدرسه در بیجتار تأستیس نمایتد؛ بته همتین      

 05، بتته تتتاریخ  صتتبح صتتادق منظتتور در روزنامتتة  

ی به این شرح به چتاپ  اهیاعالم، 0061ی الثانیجماد

 رسید:

رضتاخان  جنتاب حتاجی علتی    مردانتة چون به همت 

مفتتوح   بیت قرعنرضائیه در گروس  تومانمدرسةریام

خواهد شد و یک نفر معلتم ابتتدایی فارستی عتالم و     

و  دانیاضت یربه ترتیبات جدید و یک نفر معلم  مطلع

مزبوره الزم است. هتر کتس    مدرسةفرانسه دان برای 

 ادارةبرای این خدمت به عالم معارف حاضر است به 

صبح صتادق اطتال  بدهنتد تتا قترار حقتوق ایشتان        

 05، 11ش ،گذاشتتتته و روانتتته شتتتود... )همتتتان   

 (5: 0061ی الثانیجماد

که این مدرسه در گروس توستط   رسدیمبه نظر 

رضاخان و با کمک میرزا محمد گروسی تأسیس علی

رضتاخان  شد و تا شورش ساالرالدوله و پیوستن علی

مبلت  ستی تومتان از     هرماهبه او دایر بوده است. وی 

ایتن مدرسته بته     ادارةعایدات امالك خود را جهتت  

و از سایر اهالی نیز بترای   دادیمرزا محمد شخص می

کتار   کته یطتور بته ، کترد یمی آورجمعمدرسه اعانه 

نفتر   011و دارای پتن  کتالس و    باال گرفتت مدرسه 

شاگرد شد. )استناد ستازمان استناد و کتابخانته ملتی      

ایران، عنوان سند: صدور مجتوز تأستیس مدرسته در    

 (0: 0001، سال 611101161گروس، ش مدرك 

در  0061ی الثتتانیجمتتاد 01و  05روزهتتای در 

بهارستان تهران، به مناسبت اولتین ستالگرد پیتروزی    

برگزار جشن ملی  عنوان بهمشروطیت، جشن بزرگی 

 06111که جمتع مصتارف ایتن جشتن بتیش از       شد

تومان بوده است. جهت برگزاری این جشن تعتدادی  

اعیتان و اشتراف و تجتار     جملته  ازاز بزرگان کشور، 

رضتاخان گروستی نیتز    کمک شایانی نمودند و علتی 

 ستال  پانصد تومان کمک کرد. )روزنامه صبح صادق،

 (0:  0061رجب  01، 002اول، ش

رضاخان با کمک مالی به جشن ملی علی

ای ملی به دست مشروطیت در تالش بود تا وجهه

، در هاای از طریق رسانهآورد و با کسب نام و آوازه

 قرار گیرد. صف بزرگان مشروطه

ق در انجمنی به نام 0061رضاخان در شعبان علی

انجمن خدمت حاضر شد و مانند سایر حکام مستتبد  

که به  ادکردو درباریان قاجار در این مجلس سوگند ی

 بتاره نیت دراالدولته   شترف مشروطیت وفادار بمانتد.  

 آورده است:

ن و امرا و اجتزای  سردارا ( عموم0061شعبان  66امروز )

، الدولته  تفصیل ذیل به مجلس آمدند: جتالل  قرار بهشاه 

رضتاخان  ، ظفرالسلطنه،...عزیزالستلطان، علتی  عال الدوله

الدوله و ... و قسم یتاد نمودنتد    گروسی و شاهزاده موثق

به ملت و مملکتت ایتران و ستلطنت مشتروطه خیانتت      

 (061: 0011ننمایند. )کالنتری باغمیشه،

رضتتاخان ستتعی کتترد تتتا از  وره علتتیدر ایتتن د

خود بکاهد ولتی ایتن تصتمیم بتا      مستبدانةاقدامات 

ی وی متناسب نبود و خیلی زود دوباره بته  وخوخلق

همان شخص مستبد و زورگو تبدیل شد. وی در این 

دوره، بیش از چند ماه حکومت نکرد؛ زیرا در هفتتم  

ی محمتدعل خلتوت  دربتار   .ق که بصیر ه0061رجب 

ت توسط عوامتل   رضاخان بودعلی برادرزادةت که  شاه

ایشان به قتل رسید، به وزیر حکمران تهتران دستتور   

رضتاخان را  داده شد تا قاتل و همراه اوو ختود علتی  

دستگیر کند که خیلی سریع در همتان شتب قاتتل را    

، جهتت  الحفظتحترضاخان را دستگیر کردند و علی

 صتبح صتادق،  بازخواست، به دربار بردند )روزنامتة  

(. عبتتتدا  0: 0061رجتتتب  1، 011 ش اول، ستتتال
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کردستانی، قاتل بصتیرخلوت، قصتاص و همتراه او،    

ختتتدایار گروستتتی، بتتته زنتتتدان محکتتتوم شتتتد و 

رضاخان نیز از تمام امتیتازات و درجتات خلعتو    علی

 (6: 0061 رجب 1، 011ش زندانی شد. )همان، 

این برای چندمین بار بود که وی بنا به اقدامات 

شد، اما برای اولین اش دستگیر و زندانی میمستبدانه

بار بود که از همة امتیازات و درجات خلع گردید و 

این از مزایای مشروطه بود که در واکنش به اقدام او 

به اجرا درآمد؛ هر چند که بستگان و افراد وابسته به 

رضاخان در گروس با انجام اقداماتی در پی علی

 ی به حکومت گروس بودند.بازگرداندن مجدد و

ق جمعتتتی از بستتتتگان و  0062صتتتفر  61در 

الدوله  رضاخان، که از حکومت یمینهواخواهان علی

را بستتند و در مستجد    هتا زورمغازهبهناراضی بودند، 

جامع تجمع کردند و طی مخابرة تلگراف مفصلی بته  

مجلس شورای ملی، اعالم کردند که غیر از حکومت 

شتتتخص دیگتتتری را رضتتتاخان، حکومتتتت علتتتی

/ 1: 0062صتتفر  60. )روزنامتتة ایتتران، خواهنتتدینمتت

111) 

چنتدین روز،   باگذشترضاخان، هواخواهان علی

همچنان بر درخواست خود تأکیتد داشتتند. بتازار را    

تعطیل و در مسجد جامع شتهر اجتمتا  نمودنتد. بتا     

 االولیجمتاد رضاخان مجدداح در چنین اقداماتی، علی

: 0010س رسید )مریتوانی،  ق به حکومت گرو0062

061.) 

ی همان سال، با به توپ بسته شدن الثانیجماددر 

 ریصتغ استتبداد   دورةشتاه،  محمدعلی فرمانبهمجلس 

تعویض کابینته،   وجود بارضاخان، گردید و علی آغاز

 (.جاهمانهمچنان حاکم گروس باقی ماند )

خود، در وقایع  روزنامة خاطراتالدوله در  شرف

: خبتر تتازه کته امتروز     ستد ینویمق 0061محرم  65

رضتاخان در گتروس، کته    شنیدم حرکت حاجی علی

وزیتر   مفاخرالملتک علم مشتروطه بلنتد کترده و بتا     

ت مستشتارالدوله وکیتل آذربایجتان، حتاجی      تجارت

محمتتد استتماعیل مغتتازه، حتتاجی معتتین بوشتتهری   

تته  همدست شده، مخالفت را آغاز کترده استت و گف  

خواهان علم سرخ در حوالی پل منجیتل  شد مشروطه

و جمعی از قزوین حرکت کرده، زیر آن  اندبرافراشته

. اگتر ایتن مستئله صتحت داشتته      اندشدهبیرق جمع 

باشد، جماعت کثیری در زیر آن بیرق جمع خواهنتد  

 (.061: 0011شد )کالنتری باغمیشه، 

 االولعیرب 01به تاریخ  نیهمچنالدوله  شرف

رضاخان از راه تملق حاجی علی» :سدینویمق 0061

و اظهار خلوص ارادت، تلگرافی به ملکه جهان 

ی، وجهی هم نثارجانکرده، ضمن اظهار مراتب 

ی مجعول هاتلگرافتقدیم داشته است. ولی از بس 

، انسان دهندیمو ساختگی نشر کرده به مردم نشان 

« دندار آنهااطمینان به صدق و کذب  وجه یهبه

حال با توجه به اقدامات دوگانة  (. با این011)همان: 

نگاری های مشروطه، نامهرضا خان در طی سالعلی

وی با ملکه جهان و اظهار ارادت توسط ایشان 

 رسد.چندان بعید به نظر نمی

در  طلبتتتاندوبارةمشتتتروطهبعتتتد از پیتتتروزی  

ی برگتزاری دومتین   هتا نته یزمق 0061 یالثتان یجماد

شورای ملی فراهم شد. اختالل در امتر   دورهمجلس 

رضتاخان موجتب گردیتد تتا     انتخابات توستط علتی  

ی از نماینتدگان مجلتس خواهتان برکنتاری وی     اعده

( و ایشتان از حکومتت   11: 0015شوند )خسروپناه، 

شاهزاده یمین الدوله  ق .ه0061عزل شد و در شوال 

سازمان اسناد ملتی  )قاجار به حکومت گروس رسید. 

 :01، ش پرونتده  611، ش حلقته 651ش سند  ایران،

 (0 ص
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ی طتورکل بته رضا خان بعد از انقتالب مشتروطه   علی

ی را هرکست کته   دادیمت از خود بتروز   دوگانهرفتاری 

کتته آیتتا وی یتتک   کتتردیمتتدچتتار شتتک و تردیتتد  

مطلتق؟   طلتب ستلطنت استت یتا یتک     خواهمشروطه

کته افکتار وی بته     رستد یمبه نظر  گونهنیحاالنیباا

مطلتق بتوده، امتا بتر      طلبسلطنتی یک ووسسمت

اساس سیاست وقت، خود را بتا شترایط و وضتعیت    

و ستعی کترده تتا در وقتایع و      کترد یمقدرت همراه 

حوادث سیاستی ایتران نقتش فعتالی را ایفتا نمایتد.       

که در جریان وقایع آذربایجان در روزهای  گونههمان

ق 0061ق و روزهای آغازین ستال  0061پایانی سال 

 همی را اجرا کرد.نقش م

 

و آغتتاز  0061ستتال . وقتتایع آذربایجتتان در اواختتر 1

 ق0061

ی شتاه و بته ستلطنت رستیدن     محمدعلپس از تبعید 

در پتتی  هتتاروس، طلبتتانمشتتروطهاحمدشتتاه توستتط 

وارد شمال و شمال  درنگیبم خود 0100اولتیماتوم 

غربی ایران شتدند و شترو  بته تحریتک و تشتویق      

ی شاه نمودند. محمدعلمخالفان مشروطه و طرفداران 

 از هتتوادارانرحتتیم ختتان و ضتترغام    نیبتتنیتتدرا

شاه در آذربایجان دست به شتورش زده و  محمدعلی

 قتراداغ ی کردند و شهرهای خوی و اهر و ناامنایجاد 

و نیروهای آذربایجان در  گرفته اریاختو اردبیل را در 

ستردار  ستتارخان ) دچار مشکل شتده و   آنهامقابله با 

ملتتی( در اردبیتتل محصتتور گردیتتد. در ایتتن زمتتان   

ی دولتی، یکی به فرماندهی ستردار محیتی از   رویدون

بختیتاری  راه انزلی و یکی به سرداری ستردار بهتادر   

 جانتب بهخان ارمنی از راه قزوین ی( و یفرم)جعفرقل

 ریت امرضتاخان  ذربایجان حرکت کرد و حاجی علتی آ

ستوار از گتروس کته     011بتا  گروسی همتراه   تومان

داوطلبانه به لشتگر دولتتی پیوستته بودنتد در هفتتم      

اهتر   جانتب بته ق وارد ستراب شتدند و   0061محرم 

نیروهتای   محاصترة حرکت کردند تا ستتارخان را از  

: 0026رحتتتیم ختتتان آزاد سازند.)مستشتتتارالدوله،  

611/6) 

رضتتا ختتان بتته کمتتک نیروهتتای دولتتتی در علتتی

آذربایجان رفت و بته تقویتت شتجا  الدولته کته در      

خان شتجا  لشتکر پستر     ا بیحبی هریس با هاکوه

رحیم خان درگیر بود شتافت. قوای رحتیم ختان بته    

هتم پتس از    آنجتا مینتق عقتب نشستت و در     گردنة

: 0050ی سخت شکستت خورد.)بتایبوردی،   هاجنگ

000) 

تتتاریخ انقتتالب  »کتتتاب  ستتندةیزادهنوملتتک 

ی ناگفته شناسازنظرحق»: سدینویم« مشروطیت ایران

حتاجی   هتا جنتگ که در این اردوکشتی و   گذارمینم

رضا خان گروستی بتا چهارصتد ستوار شترکت      علی

داشت و در فیروزی که نصیب دولت مشتروطه شتد   

 (1و  0001/2: 0020، زادهملک«)حق بسزایی دارد.

 دربتارة « روزنامه شتمس »از ه نقل فیروز عذیری ب

او در نهب و غارت اردبیل » :سدینویمرضا خان علی

نفر از فدائیان گروس بته   511ی با هفتادسالگدر سن 

امور آن محال و فترار   ةیتصفداغ آمده و پس از قراچه

بتاز بته اردبیتل     ازآنجتا رحیم خان به تبریز آمدنتد و  

ماه در صفحه آذربایجان مشغول دفتع   2رفتند. مدت 

خود متحمل خرج و مصتارف ایتن    سةیکاشرار و از 

که نمتردیم و هتم    میینمایمسوار گردید. شکر  511

ی در ایتتران ختتواهوطتتنچتتون پیرمتترد غیتتور و   

 (01: 0012)«دیدیم.

رضتتا ختتان دو گتتزارش ق علتتی0061در محتترم 

خان به مستشارالدوله ارائته داد  جنگ با رحیم  دربارة

متعلق به خود و دومتین گتزارش را    هاآنکه یکی از 
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خان بختیاری به شخص ایشان نوشتته بتود.   جعفرقلی

رضتاخان در  حتاکی از نقتش مهتم علتی     هتا نامهاین 

جریتتان ایتتن وقتتایع استتت کتته نویستتندگان تتتاریخ   

و البته وی در  اندنکردهمشروطیت خیلی به آن توجه 

و  نتد یبیمت ها چیزهتایی را بته چشتم ختود     این روز

که از مشتروطه و مشتروطه خواهتان     کندیممشاهده 

انتظتتار انجتتام آن را نداشتتته و ختتود بتته استتاس      

 دانتم ینمت » نویستد: یمت و  کنتد یمت مشروطیت شک 

« مشتروطه ایتن استتتو یتا بایتد طتتوری دیگتر باشتتد.     

 (611/ 6: 0026مستشارالدوله، )

خان رضتا یعلرش اکنون در این بخش به نقل گزا

 :میپردازیمق است، 0061که متعلق به محرم 

قربانت شوم... بنا به امتر تلگرافتی حضترات اشترف     

و وزیر داخله به تصتویب ایالتت    الوزرا سیرئآقایان 

خواجته کته    ةیت قری آذربایجتان از ستراب بته    جلیله

آمتده و آن خطتوط را    آنجتا ستوارهای متمتردین بته    

 قتوة مسدود نموده بودند آمتده و ارشتد را کته تمتام     

رحیم خانی به او بستته بتود تهدیتدات کترد و از در     

آمتده نریمتان    متؤثر تعالی  ا فضلاطمینان برآمده به 

خان، اجالل نظام برادر بزرگش را به خواجه فرستتاد  

 که روانه تبریزش کردم.

جناب مستطاب خود بنده با قوای جنگی تبعیت 

عازم  هاآنی هاخانهاجل آقای سردار بهادر برای 

شدم و به ارشد نوشتم که اگر فوری به اردو و یا به 

اسیر خواهم کرد.  شماراالیوعاهلنیایید  جانبنیانزد 

 خانةفوراح ضرغام به اردوی سردار بهادر و ارشد به 

خود آمده صبح زود بدون اسلحه نزد این بنده آمد. 

قوا و قوتی برای رحیم خان نمانده تاب دیگر 

مقاومت نیاورده فراری و به خاك روس رفت و سایر 

خوانین قراداغ عموماح نزد بنده آمده به عفو و مرحمت 

دولت و ملت مطمئن و امیدوارشان نموده خود به 

اردوی سردار بهادر که به تعاقب رحیم خان رفته 

و برسم ... گلنبر به ارد ةیقربودند عازم شدم که در 

در بین راه به سردار بهادر ملحق و متفقاح به اهر وارد 

شدیم. فعالح در اهر منتظر دستورالعمل از طرف وزرا  

ی آن اقدام و مقتضابههستیم تا چه امر شود که 

 اطاعت نمائیم.

 مینمایماما این مطلب را نیز الزم دانسته عر  

 و اگر از عرضش تقاعد کنم خیانت به مشروطه و

اساس مقدسه خواهد بود. شر یک نفر رحیم خان از 

سر این مخلوق رفع شد هزاران رحیم خان مشغول 

عر  و ناموس این رعیت بدبخت  و غارتقتل 

 است. بدنامایران هستند که اسم رحیم خان گم و 

جناب مستطاب اجل سردار بهادر  ادارةجز 

و  اندگرفتهو جان خائن را  انددادهبختیاری که جان 

نه به مال و نه به ناموس  اندنمودهفراری و متواری 

جناب  ادارةنیچنهمی کرده و به اندازدستمردم 

، کاش سایرین نامندیمخان که ارمنیش  مسیو یپرم

. به چشم خودم شدندیمهم به آن امانت و دیانت 

را بردند و هتک  هاجامةزندیدم مال غارت زیر

خواست بکند ناموس کردند. حفظ ناموس خود را 

با گلوله زدند و زن با عصمت را به قتل رساندند. نه 

یکی، چند فقره که همه را جناب سردار بهادر و 

مسیو یپرم خان دیدند. به منع و مذمت ایشان گوش 

نداده و در حضور ایشان که خود بنده نیز حضور 

باید مال تمام اهل قراداغ را به تاراج  گفتیمداشتم 

 ا هتک و مردشان را قتل نمود.ر عصمتشانبرد و 

مشروطه این است یا قسم دیگر باید  دانمینم

باشد. به هر جهت فکری برای اهل آذربایجان 

ی خود خواهمشروطهی و پرستنو بفرمایید. ادای حق 

و مال شخصی  باجانرا نموده عر  کردم....بنده 

افتخار به خدمت ملت در این مسافرت موفق  باکمال

 و مفتخر آمد. توقع دیناری نکرده و نخواهم کرد.

که در سراب از وضع و رفتار سوار تبریز مدتی   

با حضور قزاق و سالدات روسی  اندداشتهتوقف 
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اطال  دارید یا خیر؟ که چه تعدیات به  دانمینم

...« انددهیکشاهالی سراب و اطراف نموده و چه آتشی 

 (.611-611/ 6: 0026،)مستشارالدوله

سردار بهادر بختیاری در هنگام وقایع آذربایجتان  

رضتتا ختتان گروستتی   بتتا ختتط ختتود بتته علتتی    

 :سدینویمگونهنیا

قربانت گردم یک ساعت درنگ جتایز نیستت. مثتل    »

برق خود را به دهات ضرغام برستان. اگتر حضترت    

ی ختود را  ، فتور اتفاقاندبهآوردهسردار ملی تشریف 

به دهات ضرغام برسانید. اگر طرف دهات زن و بچة 

کتار او را تمتام کنیتد. اگتر نیامتد       جاهمانخود آمد 

عقب سر او حرکت کنید. از دو طترف بته خواستت    

لنتگ   مبتادا . شودیمخدا در یک ساعت  کار او تمام 

 (.610/ 6: 0026)مستشارالدوله، « حرکت باشید

 

  ق1021. حکومت گرو  در سال 6

ی از انامهق کلیمیان گروس طی 0061 صفر 61در 

السلطنه وزیر امور خارجه تقاضای کمک محتشم

الدوله و حکومت کرده و خواهان برکناری یمین

رضاخان شدند. )اسناد وزارت خارجه، مجدد علی

عنوان سند: عریضه تظلمانه کلیمیان گروس، ش 

 (0ق: 0061، ت سند صفر 1، ش پرونده 12کارتن 

ی از ختوانین و  اعدههمین سال هم  االولعیربدر 

امرا  و رؤسای والیت گروس بتا بیتان اظهتاراتی بتر     

الدولته، خواستتار بته حکومتت     ضد حکومت یمتین 

الدولته در  یمتین  نکهیارضاخان شدند؛ تا رسیدن علی

ق از حکومت گروس استتعفا  0061ی الثانعیرباواخر 

سند: درخواستت   عنوان سازمان اسناد ملی ایران،داد )

، 651ستند  رضاخان، ش حکومت گروس جهت علی

 ق:0061، ت ستتند: 20، ش پرونتتده 000ش حلقتته 

 رضاخان به حکمرانی رسید.علی بازهم( و 611

ختوی   گتاه  یهرضاخان بعد از مشروطه نیز علی

استبدادی خود را از دستت نتداد و همچنتان مستتبد     

ق که به 0061 االولیجماددر  کهیطوربهباقی ماند؛ 

بالفاصله دستور داد تتا   شدمنصوبحکومت گروس 

بتود   شتده لیتشتک ی در گتروس  تتازگ بهعدلیه را که 

بسته، اعضای آن را متفرق و درب آن را قفتل کننتد.   

کارکنان عدلیه را تنبیه نمود و حشمت نظتام، رئتیس   

عدلیتتته، هتتتم از تتتترس، تظلمتتتات بتتته ختتتود را  

 خانتة فتلگترا در گروس توسط  خانهباوجودتلگراف

زنجان به تهران مختابره نمتود. ستایر ادارات دولتتی     

دیگتتر در گتتروس، اعتتم از نظمیتته، امنیتته و... را هتتم 

روزنامتة  ) ی کترد. تعتد تعطیل و بته اهتالی گتروس    

 (0ق: 0061 االولیجماد 61، 10 ش ،5 س مجلس،

رضتتاخان بعتتد از انقتتالب مشتتروطه  اقتتدامات علتتی

ی خواهمشروطهنکهیا -0به دو جهت باشد.  تواندیم

وی ظاهری و فقط برای رسیدن به حکومت و ستایر  

وی در ایتن متدت    کته  چترا مقاصد خود بوده است. 

مانند یک حاکم مشروطه رفتار نکرد و کتامالح   گاه یه

نستتبت بتته ادارات و کارکنتتان و مقاصتتد مشتتروطه   

شاید وی باطناح خواهان مشروطه بود  -6بود.  اعتنایب

دادی داشتت و نیتز شتاید    ختوی استتب   ازآنجاکته اما 

خواهان دیتده بتود کته باعتث     مواردی را از مشروطه

شده بود از حکومت مشروطه سرخورده شده باشتد.  

 کته یهنگتام »آمده استت:   کتاب آبیکه در  طورهمان

، بنا بته دالیلتی، از حکومتت    تومانریامرضاخان علی

مشتتروطة ایتتران ستترخورده شتتد، بتته حمایتتت از    

 (.0021:0601/1بشیری، « )ساالرالدوله پرداخت

 

 قاجار ساالرالدولهرضا خان در شورش نقش علی

ق در شرایطی به 0061 سالرضاخان در علی

شاه، ، برادر محمدعلیالدولهساالرحکومت رسید که 



 02 رضا خان گروسی در همراهی و تقابل با حکومت مشروطه      مریوانی: نقش علید حمم

 

 

حکومت مشروطه شورش  هیعلبه ادعای سلطنت 

حاکم دولت مشروطه بود، به  باآنکهکرد و ایشان 

السلطنه، ی به محتشمانامهساالرالدوله پیوست و 

وزیر امور خارجه نوشت و پیوستن خود به 

دو ماه است »...توجیه نمود:  گونهنیاساالرالدوله را 

در ورود حضرت اقدس ساالرالدوله و رسیدن احکام 

یتلگرافی که در جواب هاسؤالبه این بنده وجواب و 

. با امکردهحضرت اشرف چهار روز قبل عر  

خوب است، رجو  به  الوزرا سیرئحضرت اشرف 

اسلحه  که ندیبفرماتلگراف حضوری این بنده 

 بادهحضرت اقدس  نکهیاتا اند نفرستادهخواستم و 

هزار سوار آمد و کردستان را مسخر، گروس هم البته 

تاب مقاومت نداشته تسلیم شدند. اگر اغرا  

بودن این  حقیذنفسانی و شارلتانی را کنار بگذارند، 

 .اممشروطهمعلوم و مبرهن است که خادم بنده 

: که حفظ صدهزار نفس ندیگویم

خان، پسر اوسطفعالح علی حال نیامباانموده

الحکومه است مال نایب نجایاالملک در شرف

گرفته توسط پسر نجم الدین به کردستان  هایمکار

بردند خود بنده هم احضار شده باید مأیوساح مجبوراح 

رت اقدس ساالرالدوله بروم و بلکه محققاح رکاب حض

ی اعلحضرت اقدس امپراطوری کل خاکپابه زیارت 

« ی شاه قاجار اروحنا فداه نایل شوم...محمدعلایران 

، ش 06)اسناد وزارت خارجه ایران، ش کارتن 

 (01ق: 0061، ت سند 01پرونده 

 رستاند یماین نامه خواننده را به این باور  مطالعة

مطلق بتود و   طلبسلطنتعاح یک رضاخان واقکه علی

فقتتط بنتتا بتته سیاستتت روز و جهتتت حفتتظ مقتتام و 

نشتان داد. اگتر    خواهمشروطهموقعیتش، خود را یک 

کوچک، دولت مشروطه  جرقةبود، با یک  نیا از ریغ

. شتتافت ینمت ی ستاالرالدوله  سوبهکرد و را رها نمی

بتتیش از دو ستتال از حکومتتت احمدشتتاه    نکتتهیباا

شاه را پادشاه ایران ، در این نامه محمدعلیگذشتیم

و با تمام میتل و شتادکامی جهتت زیتارت      خواندیم

 .کندیمی شمارلحظهخاك پای او 

رضاخان، بعد از پیوستن به ستاالرالدوله، بته   علی

حاکمان اطراف نامه نوشت و خواهتان تستلیم شتدن    

رجب به  62آنان به ساالرالدوله شد. ساالرنظام را در 

الدوله را  و آصفحاکم خمسه در زنجان فرستاد نزد 

استتناد مجلتتس شتتورای ) تکلیتتف بتته تستتلیم نمتتود.

اسالمی، تقاضای اهتالی گتروس بته مجلتس جهتت      

خان، ش ستتند: رضتتایعلتتجلتتوگیری از تعتتدیات  

 (0ق: 0061، ت سند 01/6/01/052/6

رضتاخان روابتط   ساالرالدوله بتا علتی   که آنجا از

اد وزارت جنتگ داده  دوستانه داشت و به وی پیشتنه 

رضتتاخان نیتتز جهتتت کمتتک بتته وی و  بتتود، علتتی

لشتکر و اردوی نظتامی بترای او از هتی       کردن ایمه

کاری دریت  نورزیتد و تتا توانستت از متردم بتاج و       

هتزار تومتان از    وپتن  ستت یبخراج گرفت و معتادل  

مالیات گروس، گرفت و تقدیم به اردوی ساالرالدوله 

به مشروطیت پشت کترد،  کرد و برای پشتیبانی از او 

 طی تلگرافی به ساالرالدوله نوشت:   کهیطوربه

ای مرا تتو مصتطفی متن چتون عمتر / از بترای       

 (011: 0011آذری، کمر )خدمتت بندم 

در همتتین بحبوحتته، یعنتتی در شتتعبان ستتال    و

کردستتتتان و  مةیضتتتمق،والیتتتت گتتتروس  0061

کرمانشاهان گردید و به سردار ظفر و ستردار جنتگ   

خان از حکومتتت رضتا یعلت بختیتاری ستپرده شتتد و   

استناد کتابخانته و ستازمان    . )گروس معتزول گردیتد  

، ش 50، ش حلقتته 651استتنادملی ایتتران، ش ستتند  

 (0 ق:0061، ت سند 11پرونده 

ق بتا  0061شتعبان   دردهتم وی پس از برکناری، 
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وارد  آبادضیمحلةفو سوار توپچی در تعدادی سرباز 

ختتان کالنتتتر شتتد و بتتته اردوی حتتاج حستتن خانتتة

( 120/ 0: 0010ستتلطانی، .)ستتاالرالدوله ملحتتق شتتد

وارد اردو شد، ساالرالدوله سوار و اردوی  کهیهنگام

ی نداشت، ایالت کلهر و دیگتران حاضتر بته    چنانآن

 تمکین نبودند و خود گفته بودنتد متا ستاالرالدوله را   

رضتاخان  ، مردانگی ندارد، اما حاال که علیمیشناسیم

چارقد فرستاده، ناچاریم به آمتدن؛و ایشتان بارهتا در    

مجالس گفته بود که: اگتر متن نبتودم، نته کردستتان      

: 0011آذری، .)شتد یمت تسلیم و نه اردو برایش جمع 

015) 

قدرت گرفت و تا حوالی ساوه  کمکمساالرالدوله 

قابله با سپاهش را نداشتت  پیش رفت و کسی توان م

بتتود. در ستتوم شتتوال  درحرکتتتی تهتتران ستتوبتتهو 

ق سردار ظفر و سردار جنگ در نزدیکی ستاوه  0061

به جنگ با ستپاهیان ستاالرالدوله پرداختنتد، در ایتن     

، سپاهیان دولتی با نهایتت تعجتب   زیانگرتیحجنگ 

پیروز شدند و این برای دولت پیروزی بسیار بزرگتی  

فتتتردای آن روز (. 016/ 0: 0011کستتتروی، )بتتتود 

رضاخان وارد نوبران شد ولتی وقتتی رستید کته     علی

ساالرالدوله همراه اردویش از نتوبران حرکتت کترده    

اردوی او هتم   ةیت بقگریخت و بود. ساالرالدوله شبانه

وارد رضاخان وقتتی  حرکت کردند. علیروز پنجشنبه

جمتع شتدند و دو    شد، اهالی نوبران و دهات اطراف

ند و تمام را گرفترا کشتند و دو توپ آنان  از آنهانفر 

افتضتاح   کمال بارا غارت کردند. مشارٌالیه  آنهااموال 

 (11: 02، ش 0010ی، آباد.)دولتفرار کرد آنجا از

رضاخان پیشکار ساالرالدوله شتد،  علی کهیهنگام

کترد کته   با تهدید خمسه، دائما دست خط صادر متی 

و سوار باید فوراح حرکت کنند، حاکم  سرباز و توپچی

و مأمورین دولت را بگیرند و بکشند یا ازشهر خارج 

ایتن اقتدامات را    همتة کنند. حتاکم زنجتان گتزارش    

و  دادیمبه مقامات مربوطه در تهران اطال   روزههمه

افشتار،  )خواستت  و متی تفنگ و فشنگ و نیتر  آنهااز 

 (.005: 0 ت 0ش : 0025

خان امیر افشتار نیتز تمایتل زیتادی بته      شاهجهان

رضتاخان  پیوستن به ساالرالدوله داشت اما چون علی

ستتاالرالدوله شتتده بتتود و بتتا   کتتارةهمتتهپیشتتکار و 

خان از گذشته دشمنی داشت، مانع نزدیکتی  شاهجهان

 (001همان: .)خان به ساالرالدوله شدشاهجهان

اطراف ساالرالدوله  درای سوار خان عدهشاهجهان

داشت و منتظر موقعیت بود تا به او بپیوندد. با تهتران  

در ارتبتتاط بتتود و اطالعتتات آنتتان را نیتتز در اختیتتار 

ی ایشان در میتان ستوار   هاروزهجاسوسهمهداشت. 

مشغول بودنتد و در پتی فرصتت     کامالحرضاخان علی

، ختاطرات ختود  لطنه در . حاجی نظتم الست  گشتندیم

 ازهرجهتت  کل دارلیتحوو  کارههمهرضاخان را علی

 کندیمو اعالم  داندیمایشان  سپردةو ساالرالدوله را 

رضتاخان  بته علتی   رستد یمت که هرچه پول نقد هتم  

 (.002: 0ت  0 ش شود )همان،تحویل داده می

جنگ میان بختیتاری و ستاالرالدوله درگرفتت و    

سپاه لُر پا بته فترار    حملةسپاهیان ساالرالدوله با یک 

رضا ختان گروستی   علی» :سدینویمگذاشتند. مردوخ 

و جعفر سلطان اورامی، که محلشان مرتفع بتوده، بته   

مجاهتد و بختیتاری    انتد نگذاشتهداد اردو رسیدند که 

ختتتود  گرنتتتهواردوی شکستتتته را تعقیتتتب کننتتتد، 

ساالرالدوله هم دستگیر و تمام اردو نیز کشته یا اسیر 

 (161: 0011)مردوخ، .« شدندیم

رضتا ختان در شتورش ستاالرالدوله نقشتی      علی

آوری سپاه ستاالرالدوله  اساسی را ایفا کرد و در جمع

بسیار پرتالش ظاهر شتد؛ بته طتوری کته بته ستران       

و از هتای بستیاری نوشتت    ایالت و طوایف کُرد نامه
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کترد، کته   آنان درخواست حمایت از ستاالرالدوله را  

تعدادی از آنان از جمله ایل کلهر، به ستبب حضتور   

رضاخان حاضتر بته همراهتی بتا ایشتان شتدند.       علی

هتا  رضاخان در جنتگ آوری سپاه، علیعالوه بر جمع

ای را بر عهده داشت و فرمانده و همه نیز نقش عمده

ستاالرالدوله خیلتی زود    کارة ساالرالدوله بود و اگتر 

قدرتمند شد و مناطق زیادی را در اختیار گرفت، بته  

رضاخان بود و اگر ایشان سبب تجربه و کاردانی علی

هتای  نبود، چه بسا کته خیلتی زود، در همتان جنتگ    

اولیه، ساالرالدوله در همدان یا کرمانشاهان شکستت  

 شد.خورد و اسیر یا کشته میمی

 

 رضاخانعلیدستگیری و کشته شدن 

ستپاه ستاالرالدوله    دوروبتر ختان کته   شاهسوار جهان

بنتة ستپاه را زیتر نظتر      و رضاخان و بتار بودند، علی

جنتتگ، سیصتتد رأس قتتاطر   هنگامتتةداشتتتند و در 

بنه بتر روی آنتان ستوار بتود،      و کردستانی را که بار

دزدیدند و چون اغلب آن بارها، پول نقد و صتندوق  

بته ستمت    کجتا طلتی و ی مع وجه بود، همه را بتدون 

رضاخان هم ستاالرالدوله را  خمسه روانه کردند. علی

 یگروسکمی از سوارهای شخصی  عدةرها کرد و با 

بنه رفت. ولی در بین راه، بدون  و به دنبال کاروان بار

شتتاه، دستتتگیر  درگیتتری چنتتدانی بتتا ستتپاه جهتتان  

 (002، 0ت0 ش: 0025افشار، .)شد

ی دیگر اگونهبه رضاخان راکسروی سرانجام علی

:از سران و پیشتروان، کستانی   سدینویمو  کندیمبیان 

که با ساالرالدوله بودند، هر کتدام بته جایگتاه ختود     

مورد بتاز خواستت قترار     آنهاگریختند که تعدادی از 

نرستید. از جملته    هتا یبعضت گرفتند؛ اما دستشان بته  

رضتاخان گروستی   کسانی که بازخواست شدند، علی

بود؛ که وی بعد از شکست ستاالرالدوله بته گتروس    

ی را همتراه ختود بته    ریتشصتبازگشت و یک عدد 

ختان امیتر   شتاه گروس برد که با دستور دولت، جهان

رفتت و بتا او بته جنتگ      برسر او ،0افشار، از کرسف

خان را رضتا یعلت پرداخت و جهان شاه خان پیتروزو  

ا بتته قتتتل رستتاند در نهایتتت وی ر ؛ ودستتتگیر کتترد

 (.015/ 0: 0011، )کسروی

بعتتد از دستتتگیری  افشتتار ریتتامختتان شتتاهجهتتان

 خانتة و  ای را بته گتروس فرستتاد   رضاخان، عدهعلی

بود و نبتود، غتارت کردنتد و چنتدین      وی را، هرچه

هزار خروار غله را کته در انبتار داشتت، بته خمسته      

 (002: 0ت  0: 0025افشار، .)حمل نمودند

نه، حکمران خمسه، گزارش دستتگیری  السلطنظم

، ارائته  التوزرا  سیرئت ، السلطنهقوامرضاخان را به علی

 :ستد ینویالستلطنهم قتوام جتواب   دربتارة داد که وی 

جواب بنتده را ریاستت وزرا  رمتز داده بتود؛ فتوراح      »

رضاخان را بیارند. با حضور تمام ادارات بفرست علی

بزند و تمتام  محاکمه بکند و بدون معطلی دار  دولتی

تحویتل رئتیس    را صورت گرفته، ساالر الدولهاموال 

 (جاهمان« )مالیه داده شود.

جوابی را که به نظم الستلطنه نوشتته    السلطنهقوام

خان رساندهبود. شاهبود، سواد آن را نیز قبالح به جهان

که  افشار ریامپیغمبر، ملکی خود  ةیقرهمان شب، در 

بودند، مقداری خمیر بته   رضاخان را حبس کردهعلی

 (جاهمان) .اش کردندگلوی ایشان کردند، خفه

 واقعتة راجع بته  « سیمای بیجار گروس»در کتاب 

 الستلطنه قتوام » گونه آمده است:رضاخان اینقتل علی

خان که در کرسف خمسه، مجتاورت  شاههم به جهان

 دهتد یمالطایفه را داشته، دستور  گروس، عنوان ملک

                                                                      
 خان امیر افشار بود.شاهة زنجان که مُلک جهانخمس. از دهات 0
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ختان ابتتدا   شتاه ضاخان را بکشد. جهانرکه باید علی

ما همسایه : »سدینویم السلطنهقوامو به  کندیمامتنا  

ولتی  « هستیم و نبایتد بتین متا ختونی ریختته شتود.      

تتا اینکته    کنتد یمت بتر ایتن امتر اصترار      السلطنهقوام

خان سواران مسلح خود را که به تتوپ هتم   شاهجهان

و در فرستتد  انتد، بته طترف گتروس متی     مجهز بوده

 آبتاد حستن ، در شترق  آبتاد یحاجاراضی دهی به نام 

. در ردیت گیدرمت یاسوکند، میان طرفین جنگ شدیدی 

خورنتد و  ختان شکستت متی   رضانتیجه، سواران علی

ی از دهتات خمسته   کت ی دررضاخان هم اسیر و علی

ی بته  انامته ختان ضتمن   شتاه شود. جهانبازداشت می

، او رشدهیدستگرضاخان علی: »سدینویم السلطنهقوام

شما خودتتان بته هتر ترتیتب      فرستمیمرا به حضور 

در پاستخ   الستلطنه قتوام عمل کنید. ولتی   دیخواهیم

باید حتماح او را بکشتی، لتذا یتک نفتر      کندیماصرار 

رضتاخان  و شبانه به محل اسارت علی شودیممأمور 

رضا خان، و با تپاندن دستمال تر به دهان علی رودیم

 (.016 ت 010: 0015)کوشا، « کندیاو را خفه هم

بتته  راجتتعالستتلطنه  روزنامتتة ختتاطرات عتتیندر 

ختان،  شتاه جهان» رضاخان آمده است:دستگیری علی

رضاخان گروسی را گرفته حکم به قتتلش شتده   علی

ستپس در وقتایع   « است توسط کترده تتا چته شتود.    

 ق آمتتتده استتتت:0061ذیقعتتتده  62مربتتتوط بتتته 

ختان شتده و او   شاهنرضاخان گرفتار چنگ جهاعلی»

ستکته   نتد یگویمت . حتاال  دندیرسانرا مخفیانه به قتل 

 (1/0111: 0011)سالور، « کرده یا تریاك خورده.

رضتاخان کته   قتتل علتی   واقعةکه  رسدیمبه نظر 

است، به چنتد دلیتل بته     شدهانیبالسلطنه توسط نظم

ختتان بتتا شتتاهباشتتد: اوالح: جهتتان تتترکیتتنزدواقعیتتت 

خان دشمنی دیرینه داشتته و بارهتا در برابتر    رضاعلی

 شتده کشتته هم جنگیده و تعتدادی از دو طترف نیتز    

بودند. پس بیان اینکه ما همسایه هستیم و نبایتد بتین   

ستیمای  ما خونی ریخته شود که در توضیحات کتاب 
رستد.  ، چندان صحیح به نظر نمتی آمده بیجار گروس

خود در متن کتار  السلطنه، حکمران خمسه، ثانیاح: نظم

رضتاخان از  بوده و حتتی وی نیتز جهتت قتتل علتی     

دستور داشت کته ابتتدا او را محاکمته و     السلطنهقوام

 سپس اعدام نمایند.

، دربتتتارة ختتتاطرات سیاستتتی فتتترخدر کتتتتاب 

رضتاخان گروستی   و دستتور قتتل علتی    السلطنهقوام

( در السلطنهاو )قواممیگویممن »گونه آمده است: این

ستتابقه و باستتواد احستتاس  اص ختتوشمقابتتل اشتتخ

کته او   شتد یمت و این حقارت باعث  کردیمحقارت 

بتتته  هتتتمآندستتتت بتتته تستتتکین آن بزنتتتد...    

نو  و نحوی، آیا کسی هست ادعا  نیزتریانگوحشت

خان را بر علیه حتاجی  شاهی جهاندرستبهبکند که او 

رضاخان گروسی شورانید و باعث گردیتده بتود   علی

که آن مرد را کشته و همه زنتدگانی او را بته غتارت    

برد؟ آیا کسی هست که بگوید نه ایتن طتور نیستت.    

حق داشته است. راستی کسی هستت...؟   السلطنهقوام

اگر هست صدایش را بلند کند جتواب بدهتد بتدون    

 (001: 0051)فرخ، « انصاف را فراموش کند. آنکه

، بته  ذکرشدهبا توجه به خاطرات فرخ و سایر مطالب 

رضتاخان  خان با علیشاهرسد که نه تنها جهاننظر می

الستلطنه  گروسی عداوت و دشمنی داشته بلکته قتوام  

ی از او نداشته است؛ به همین سبب خوشدلخود نیز 

السلطنه خیلی زود دستور محاکمه و قتتل ایشتان   قوام

نیتز بالفاصتله آن فرمتان را     خانشاهرا صادر و جهان

اجرا کرد و دستور داد تا آخرین فرد قدرتمند خاندان 

کبودوند گتروس را بته قتتل برستانند. پتس از قتتل       

رضاخان، والیت گروس و خانتدان کبودونتد آن   علی

 .افتندیبازنگاه قدرت و شوکت گذشتة خود را هی 
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 یریگجهینت

از ختوانین بتزرگ گتروس و از طایفتة      رضاخانعلی

ستالگی بته    01کبودوند گتروس بتوده استت کته از     

خدمت دولت درآمد و در نظام مشغول گردیتد و در  

سالگی به حکومت گروس رسید. ایشان قبل  01سن 

سال حکومت والیت گتروس   61از مشروطه بیش از 

ی استتبدادی مطلتق   وختو خلقرا بر عهده داشت. او 

ه گاهی به اوامر امیرنظام گروستی  داشت، به طوری ک

اعتنتا بتود و   السلطان صدراعظم نیتز بتی  و حتی امین

حتال، در   پنداشت. با اینخود را باالتر از آنان نیز می

دوران قبل از مشروطه، با انجام اقدامات مفید و قابتل  

توجه، مانند حفر قنات در نقاط مختلف، بته آبتادانی   

ر باعتث  گروس کمتک شتایانی کترد کته همتین امت      

امتتا در ؛ محبوبیتتت وی در میتتان متتردم منطقتته شتتد 

های پایانی عمر خود با اقداماتی نادرستت ماننتد   سال

فرستتتادن ستتواران مختلتتف بتته روستتتاها و گتترفتن  

ی و ظلتم و جتور در حتق متردم،     درپیپهای مالیات

موجب ویرانی برخی از روستاها و نارضایتی عمومی 

 گردید.

ی نهضت مشتروطه  رضاخان در جریان پیروزعلی

هی  واکنشی از خود نشتان نتداد و پتس از پیتروزی     

نهضت، چون ناچار بته همراهتی بتا مشتروطه بتود،      

نشتان داد؛ هرچنتد کته     ختواه مشروطهظاهراح خود را 

گاهی اوقات با اقداماتی ضدیت خود را بتا مشتروطه   

ق اتفتاق  0061مانند آنچه که در ستال   کردیمنمایان 

راتتی را کته بته وستیلة دولتت      افتاد و ایشان همة ادا

 بود، تعطیل کرد. گرفتهشکلمشروطه، در بیجار 

رضاخان در آخرین سال عمرش ضدیت باالخره علی

خود را با مشروطه آشکار کرد و بتا اعتالن شتورش    

ساالرالدولة قاجار و بازگرداندن حکومت دوبتاره بته   

کتردن بته مشتروطه،     ی شاه، وی نیز با پشتمحمدعل

رهتتا کتترد و بتتا همراهتتی     حکومتتت گتتروس را 

ه قاجتتار، بتترای بازگردانتتدن حکومتتت   ستتاالرالدول

استبدادی به کشور تالش کرد و در پتس ایتن وقتایع    

 جان خود را هم از دست داد.
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 ق.0061. تاریخ سند 01/6/01/052/6ت شماره سند 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


