
 

  ها در آن و نقش  بختياريهانقالب مشروط
 فرامرز بختيار   

 

 
در جريان اين انقالب ايرانيان بر استبداد .درميان حوادث تاريخی ايران؛انقالب مشروطيت جايگاه برجسته ای دارد

قرون وسطايی فائق ميايند و برای اولين بار از آزادی؛ملت؛ قانون ؛عدالت اجتماعی و پارلمانتريسم؛صحبت به ميان 
به علت بی تجربگی انفالبيون و بازيهای سياسی مشروعه خواهان و نيروهای استعماری ؛انقالب از مسير  ولی ميايد

؛اما با عواملی که باعث بوجود امدن و انحراف آن شد مورد نظر ما نميباشد .طبيعی خارج و به بيراهه کشيده شد
صادی الزم فراهم گردد تا حرکت شروع شود اقت-توجه به اينکه برای هر انقالبی بايد زمينه های فکری و اجتماعی

.                               ؛اجماال از چند نمونه  نام ميبريم  
که ريشه در فرهنگ ايران دارد ؛عاملی بود برای به حرکت در آوردن توده ه عدالتخواهی و مقابله با ظلم و ظالم 

و جزايی بود و چگونگی صدور حکم و اجرای آن تابع احکام و قوانين شرع ناظر بر کليه دعاوی حقوقی . مردم 
سليقه و ميل فقها و روحانيون بود و مجازاتهای اسالمی که ظالمانه و دور از انسانيت بود از قبيل بريدن دست 

؛بريدن گوش و بينی و سنگسار کردن در مورد محکومين بد بخت به اجرائ در ميامد که سبب انزجار روشنفکران 
سرزمينهای عامل ديگر ؛جنگ طوالنی و فرساينده ايران و روسيه بود که باعث از دست رفتن . ده بودآن دوره گردي

عامل ديگر اخذ وامهای کالن دربار ناصر الدينشاه از دولتهای اروپايی بود که . حاصل خيز گرجستان و قفقاز  گرديد
يلی به اروپا برای تحصيل و آشنايی با جوامع مسافرت نخبگان ا.منافع کشور را در اختيار بيگانگان قرار داده بود

دموکراتيک غربی ؛نشر کتب و مطبوعات که در خارج از کشور منتشر ميشد ؛ مانند روزنامه قانون که در لندن 
منتشر ميشد و روزنامه های ثريا ؛ حکمت ؛ اختر ؛ و پرورش که در مصر و استانبول منتشر ميشد ؛باعث بيداری 

.ران و شاعران و نويسندگان ميگرديدمردم و حرکت روشنفک  
شمسی فرمان مشروطه را امضا کرد و شش ماه بعد بدرود حيات گفت و 1285 مرداد14مظفر الدينشاه در تاريخ 

محمد علی ميرزا وليعهد زمام امور را بدست گرفت و اتابک را برای تصدی مقام نخست وزيری از اروپا 
راض شد و گفته شد که او حق بازگشت به ايران را ندارد تا چه رسد به احضارکرد؛در مجلس به انتصاب اتابک اعت
مشروطه خواهان مبارزه خودرا تشديد بخشيدند و اتابک توسط عضو .آنکه رياست دولت مشروطه را داشته باشد

محمد علی شاه قتل اتابک را مقدمه زوال حکومت خود دانست و به . انجمن مخفی فدايی ملت کشته شد41نمره 
مرکز مقاومت از تهران به اصفهان و تبريز و گيالن منتقل شد و سه . طئه و دسيسه عليه ازاديخواهان پرداخت تو



 

 صحنه سياست کردندو  که بختياريها خودرا مستقيم واردنقطه اتکا برای آزاديخواهان بوجود آمد و از اين زمان بود
  چرا و چگونه ؟نقش بزرگی را در براندازی استبداد به عهده گرفتند ؛ ولی

اينطور مبارزه  ؛ مينويسد؛ اين بختياريها چه کسانی هستند؟"سه مقاله در باره انقالب مشروطه " پاولويچ در کتاب 
دفاع از آن ؛در مقام حمله به دشمنان داخلی و خارجی ناشی از کجاست ؟قطعی در راه مشروطيت و   

 قبل از هر چيز ؛به اين نکته بايد توجه .  جواب داده شوددر اين مقاله کوشش خواهد شد تا حدودی به اين پرسشها
عشايری بختياری به نحوی است که دو برادر در راس ايل قرار داشتند و باعث انسجام و قدرت -شود که بافت ايلی

ل را ايندو به نامهای حسينقلی خان و امامقلی خان که مشترکا اداره امور اي. بخشيدن به کنفدراسيون بزرگ ايل شدند 
و قوم بختياری آنها را در کسب قدرت و اعتبار بيشتر برای ايل ؛همراهی ميکرد و در اين راه از بذل به عهده داشتند 
امامقلی خان چون به مکه رفته بود  به حاجيلخانی معروف شد و حسينقلی خان که به مکه نرفته .جان دريغ نميکرد

بقيه سران و خوانين بعدی ايل .  يکديگر بودندبختياری و همطرازا هردو ايلخانی بود به ايلخانی معروف بود ؛ام
ا به درون وقتی انگليسی ها پ. بختياری به يکی از اين دو خانواده متعلق بوده و نسبت عموزادگی با يکديگر دارند

ن پديده را خود ؛اي و به اين بافت خانوادگی درون ايلی پی بردند ؛ برای اجرای سياستهای منطقه بختياری گذاشتند
تشديد ميکردند و هر کدام از اوالد اين خوانين که در جهت سياستهای جهانی انها قدم بر ميداشت دارای اسلحه و 

قدرت و منافع بيشتری ميشد و بناچار آن دسته ديگر ضعيف ميشدند ودر تعارضات سياسی مجبور بودند خودرا به 
.مت بختياری به انها تفويض گرددحکومت مرکزی نزديک سازند تا از طريق دولت ؛ حکو  

اين تصور وجود دارد که بريتانيا برای : در اين رابطه مينويسد " ناسيوناليسم در ايران "ريچارد کوتام ؛ در کتاب  
استيالی خود بر قلمرو ايالت ؛ هميشه از آن شيوه ديرينه خود به نام تفرقه بينداز و حکومت کن ؛استفاده ميکند و 

 از رهبران اقوام در آرشيو های محرمانه خود نگهداری ميکند ؛بخوبی گرافی هايی که در دولت انگليسبه استناد بيو
از نقاط ضعف و قوت هر يک از آنها اطالع کافی دارد ؛چنانچه يکی از رهبران ايالت با آنها مخالفت کند ؛بالفاصله 

ايد با بکار بردن همين شيوه آنها توانستند از راه های و ش ؛ حمايت عمال انگليس  قرار ميگيردرقيب او مورد
                  .خود حفاظت کنندتجاری و ميدانهای نفتی 

در  " :؛ در اين مورد مينويسد"با من به سرزمين بختياری بياييد "دکتر اليزابت مکبن رز ؛ در کتاب خود به نام 
رد که برادر نا تنی اش ؛سردار ظفر؛ با زد و بند هايی که با  صمصام السلطنه توطئه ای را کشف ک1907اواخر سال 

رقابت برای سران بختياری شايد   .".دربار کرده ؛قريبا به جای او به سمت ايلخانی بختياری ؛منصوب خواهد شد 
د بوده در حرکت انقالب بوده باشد ؛ اما انگيزه های مهم تری هم بوده اند؛يکی از آنها وجود سردار اسععامل مهمی 

است که در آن زمان پس از آنکه هفت سال در زندان ناصر الدينشاه  سپری کرده بود و پدرش ؛مرحوم ايلخانی ؛به 
پدرکشتی و تخم کين کاشتی      :  طرز فجيعی به دست شازده ظل السلطان ؛در اصفهان کشته شده بود و به مصداق 

بود که در آنزمان مهد تمدن و مرکز انديشه های نوين بود و در  به پاريس پناهنده شده .پدر کشته را کی بود آشتی 
مترقی و آزاديخواهانه قرار گرفت و از تجربه تلخی که از استبداد و خود کامگی داشت ؛از اندک مدتی جذب افکار 

 .صميم قلب تصميم گرفت که ملت ايران را از زير يوغ استبداد رها سازد و به عدالت دست يابد
سردار اسعد يکی از اعضای فعال گروه مشروطه " مينويسد ؛" انقالب مشروطيت ايران " ده در کتاب مهدی ملک زا

. خواهان بود که در خارج از کشور اقامت داشته و عالقمند بود که هر چه زود تر مشروطه در ايران بر قرار شود 
ت ابراز داشت و در آن تلگراف خواستار او پس از مراجعت به بختياری طی تلگرافی ؛وفاداری خود را به مقام سلطن

 ".بازگشايی مجلس و اسقرار مشروطيت شد



 

در زمستان قصد پاريس کردم " مراجعت سردار اسعد به بختياری را از زبان مخبر الدوله هدايت  مينويسيم ؛ ماجرای 
است ؛ غالب اشخاص گاهی به منزل او ميروم او مردمی . ؛ شاخص ميان ايرانيان عليقلی خان سردار اسعد است 

منزل من قابل . عصر ها به کافه دوالپه ؛ جنب اپرا ميرود ؛جمعی دور او را گرفته اند . سرسفره او حاضر ميشوند 
 ؛غالبا بيرون ميرفتم که اگر کسی آمد. آمدن کسی نيست از هتل های خيلی متوسط است ؛ اگر نخواهم بگويم پست 

ار نداشتم ؛ در پاريس رفيق شديم تا آنجا که روزی به من گفت ميخواهم با در تهران مراوده با سرد. منزل نباشم 
موقع به دست نميامد تا روزی خلوت افتاد ؛ گفت ميخواهم به لندن بروم با سر هاردينگ  سابقه . شما شوری کنم 

 هما نيم که دوستی دارم ؛بگويم مردم شمال ايران به روس و مردم جنوب به انگليس متوجه بودند و هستند و ما
در اين تغييرات نظر شما چيست ؟ گفتم حد وسطی هم وجود دارد و آن خود ايران است ؛ آن را هم بپرسيد ؛ . بوديم 

تقی زاده . ؛ دوستی آن جماعت با دوستی ما تباينی ندارد هاردينگ گفته بود . تکليف دوستی با آن حد وسط چيست ؟
اخبار نهضت رشت و ...... اق مخصوص به خرج سردار اجاره روزانه شد هم به پاريس آمد ؛ در کا فه دوالپه ؛ اط

خلوت ميسر نميشد ؛ تا روزی در موقع حرکت . روزی به سردار گفتم ؛منهم صحبتی با شما دارم . اصفهان ميرسيد  
ه شوفر گفتم اتومبيل نشستيم و مرتضی قليخان و ديگران در اتومبيل ديگر؛ ببه کافه دو الپه ؛ من واو تنها در يک 

برويد اصفهان و نهضت را اداره . به سردار گفتم موقع نشستن در پاريس در يک اتومبيل نيست . آهسته تر بران 
گفتم تاريخ را خوب ميدانيد ؛ همه اشخاص بزرگ نميدانستند آخر کار چه . گفت از کی نتيجه بدست آيد ؟ . کنيد 

اما اگر پيشرفت . اگر کار يشرفت نکرد بر ميگرديد پاريس . شهور شدند اقدام کرده ؛ آنان که نتيجه گرفتند م. ميشود 
برويد اصفهان و قوت باشيد من . گفتم کار را يک نفر ميکند . گفت رفيق نداريم . کرد سردار ديگری خواهيد بود 
 . "ميروم تهران و صحبت ميکنم 

بعد از . پلمات انگليسی محرمانه مالقات کرد پس از اين صحبتها ؛سردار اسعد به لندن رفت و با سر هاردينگ ؛دي
تقی زاده از لندن و مخبر السلطنه از برلين به پاريس آمده در اين . مراجعت در کافه دوالپه ترتيب جلساتی را داد 

عاقبت سردار محرمانه وارد خاک ايران شد . جلسات حاضر ميشدند و سردار را برای قيام بختياری تشويق ميکردند 
ت الدوله قشقايی و شيخ خزعل؛حاکم محمره ؛هماهنگی نمود واز شيخ مبلغ سی هزار تومان ؛ برای مخارج با صولو

 در اصفهان با حاج آقا نوراهللا و آقا نجفی که از متنفذين بودند مالقات کرد ودر بختياری با سردار قيام وام گرفت و
 انجام داد و با عجله به پاريس بازگشت و جلسات بهادر و سردار محتشم و صمصام السلطنه ؛هماهنگی های الزم را

 .را در کافه دوالپه از سر گرفت
آزاديخواهان در اين موقع بر شدت فعاليت خود افزودند و مجالس سری و مخفيانه تشکيل ميدادند و قرار شد که بر 

 در اين موقع صمصام .بنا براين يک انجمن اصلی و چند انجمن فرعی تشکيل شد . تعداد انجمن ها افزوده گردد
 سردار ظفر به سمت ؛السلطنه که برادر بزرگتر سردار اسعد بود ؛ به حکم محمد عليشاه از حکومت بختياری منفصل

 را فرا خواند و قرار شد که نيروهای رزمی را جهت  کميته سری؛انجمن واليتی اصفهان. ايلخانی منصوب شده بود
بهمين منظور از عزل صمصام السلطنه و نارضايی و حس انتقامجويی او . تحکيم مبانی مشروطيت ؛آماده نمايند 

استفاده کرده ؛ به دستور حاج آقا نوراهللا ؛دکتر مسيح خان را محرمانه به شلمزار ؛ محل سکونت صمصام در 
مصام اکثريت سران ايل به ص. بختياری ؛ فرستادند و از صمصام خواستند که به اصفهان بيايد و شهر را تصرف کند 

 کليه رهبران سياسی صمصام از. استبداد ؛ خود نيز آمادگی داشتند السلطنه اعتقاد و ايمان داشتند و برای مبارزه با 
 .ايل و کالنتران بختياری دعوت کرد که به شلمزار بيايند و در يک جلسه ايلی ؛ برای امر مهمی ؛ وارد مذاکره شوند

ات با حضور دويست و پنجاه نفر از سران بختياری تشکيل گرديدو قرار شد بعد از ظهر يکی از روزها جلسه با مذاکر



 

دو روز بعد جلسه مجددا تشکيل . ظرف دو روز دسته دسته با هم تماس گرفته و تصميم نهايی را اتخاذ نمايند حضار 
 .گرديد

 
 دانشور علوی در کتاب خود به نام 

مينويسد ؛ در اين جلسه يکی از خوانين جوان متذکر شد " تاريخ انقالب مشروطه و جنبش وطن پرستان اصفهان " 
 ؛ ولی در اصفهان کسانی که قلبا با که ايل بختياری برای مبارزه با استبداد و تحکيم مشروطيت آماده و مهيا ميباشد

عموزادگان خوانين بنام ر هستند و از طرف ديگر يکی ازکمتاين منظور همراه و مساعد و مورد اطمينان باشند ؛ 
ضرغام السلطنه ؛ با کدورتی که با ديگر خوانين دارد ؛ ممکن است در صورت قيام ؛ ايجاد دودستگی نمايد و به 

 مراتب به کميته سری. در صورت اطمينان از اين دو موضوع ؛خوانين آماده کارزار ميباشند. کمک دولتيان بشتابد 
ان ارسال شد و قرار شد در روستای سومی اين دو خان با هم مالقات کنند و اسباب رفع کدورت فراهم شود و اصفه

صمصام و ضرغام هرکدام با . از وضع داخلی اصفهان هم خوانين را مطمئن ساختند که تشريک مساعی خواهند کرد 
رفتند و در آنجا زاده خود امير مفخم متعلق به ديگر عموdezak  )  (عده زيادی سوار به روستای سوم ؛دزک 

؛ از انان پذيرايی گرمی به عمل آورد و دو خان بزرگ روی ) پدر بزرگ نگارنده(فتحعلی خان سردار معظم بختيار؛
رک سوار و سپاه و يکديگر را بوسيدند و تجديد عهد و پيمان نمودند و به اوطان خود مراجعت نمودند و به تدا

وهای بختياری به فرماندهی ضرغام السلطنه در دونقطه در اطراف اصفهان متمرکز شدند اما نير". اسلحه بر آمدند 
 . انجام عمليات را به سه شرط موکول کردند 

 کمک بالشرط و نا محدود انجمن واليتی و کميته مخفی با بختياريها—1
 تامين محل پرداخت جيره و حقوق پارتيزان های بختياری—2
 از معاريف شهر به قشون بختياری قبل از ورود به شهرشدن گروهی  ملحق --3
 
و بدين ترتيب پس از سه روز جنگ و کشته شدن تعدادی جوانان بختياری که هر سه شرط مورد قبول واقع گرديد  

 به  با لباس زنانه ابوالقاسم خان پسر ضرغام هم جزو آنان بود ؛شهر به تصرف درآمد و اقبال الدوله حاکم اصفهان
.روس پناهنده شدلگری کنسو  



 

در چهارمحال بختياری.ک محل سکونت سردار معظم بختيارقلعه دز  
انجمن قبال باسردار اسعد گفتگو کرده بود که پس از ورود به ايران اردوی بختياری و اردوی ملی را برای به دست 

ه نمايد و در صورت پا فشاری آوردن مشروطه به تهران گسيل دارد و در قم توقف نمايد و از آنجا با دولت مذاکر
.دولت در ادامه حکومت مطلقه ؛ نيرو به تهران برود  

يعنی يک روز بعد از فتح قزوين به دست مجاهدين شمال ؛ از اروپا به 1327ربيع الثانی15سردار اسعد در روز  
 خوزستان و بختياری شد و هندوستان و از آنجا از راه دريا به عربستان و از آنجا به بصره و از آنجا مخفيانه وارد

از آنجا وارد اصفهان شد و رياست نهضت جنوب را به دست گرفت و سردار بهادر را برای جمع آوری سوار به 
اردوی مجاهدين بختياری از اصفهان و مجاهدين گيالن . بختياری فرستاد و پس از تجهيز نيرو رهسپار تهران شدند 

سردار اسعد . در يک روز ؛با هماهنگی قبلی ؛ به طرف تهران حرکت کردند به فرماندهی سپهدار تنکابنی از رشت  
 و با هزار سوار مسلح روی به طرف قم نهاد و آنجارا بدون دشواری به تصرف در آورد1288خرداد 29در روز 

هران خبر استقرار خود در قم را به اطالع سپهدار رساند و سپهدار که زمينه را مساعد يافت به پيشروی بسوی ت
مجاهدين تبريز که در جنگ با قوای استبداد ؛ به سرکردگی عين الدوله بودند ؛ با شنيدن اين اخبار . ادامه مسير داد 

در تهران . نيروی تازه ای گرفتند و عين الدوله مايوسانه از محاصره تبريز دست کشيد و از آذر بايجان برگشت 
ر ؛ثروتمندان تهران را به قصد نقاط ييالقی شميران به نزديکی و اوضاع محمد عليشاه نا پايداوضع آشفته بود 

م اسلحه و مهمات بدانجا حمل ميشود و ئوحشت در سلطنت آباد حکمفرما است ؛ ودا. سفارتخانه ها ترک ميکردند
 .جاهل ها و لوطی ها ی تهران دسته به دسته برای استقبال مجاهدين مشروطه به قم و قزوين ميروند

 ژوئن کنسولهای روس و انگليس در 12روز "  آمده است؛  ؛جلد سوم و کتاب نارنجی ؛جلد دوم در کتاب آبی
اصفهان که دستور داشتند از پيشروی بختياريها بسوی پايتخت جلوگيری کنند ؛ به قم آمدند و سردار در جواب 

 . "ران نموده است نگرانی دو دولت روس و انگليس گفت فشار افکار عمومی اورا مجبور به حرکت بسوی ته
تقريبا يک ساعت و نيم با سردار اسعد صحبت نموديم ؛ به ايشان اطالع داديم که به " درهمين گزارشها امده است ؛  

خالصه داليل سردار اين بود که ." عقيده سفارتين اين نمايش انها خيلی بيموقع و به اساس مشروطيت مضر است 
. تين گول خورده اند و او هيچ مقصودی جز استقرار مشروطه واقعی ندارد در تهران مشروطيت وجود ندارد و سفار

که ضديت با سفارتين را ترک و به ارامی به خانه خود مراجعت نمايد ؛ او جواب داد بدون اينکه به او اصرار شد 
برای مراجعت کاری انجام دهد از مراجعت به منزل خود معذور است ؛ اما اگر تقاضای او مورد قبول واقع شود ؛ 

 اخراج امير بهادر ؛ حاکم تهران همراه با -1. از آن تقاضا ها فقط دو فقره را اجالتا ميتوانست ذکر کند . حاضر است 
بقيه تقاضا ها را نميتواند اظهار .  به وکالی جديد مجلس شورايملی امنيت داده شود -2. پنج شش نفر از مستبدين 

ما . و تقاضا ها را کتبا ارائه خواهد داد رای امروز به قم احضار کرده مشورت نمايد نمايد تا اينکه با کميته ای که ب
از ايشان سئوال کرديم که اگر تقاضاها ی ايشان قبول نشود چه ميکنند ؛ او در جواب چند بيت شعر خواند  که مفاد 

 تلگراف سابلين ؛مستشار ارشد همچنين در" . يا فتح يا مرگ با افتخار " و " يا مرگ يا آزادی " آن چنين است 
  تالش چرچيل و رومانوفسکی برای اعمال نفوذ در قوای بختياری به 1909ژوئن  22 تهران  :روسيه آمده است 



 

سردار اسعد پس از شنيدن مفاد بيانيه  هيات فقط  چند نظريه ابراز کرد و ضمن توديع با . موفقيت نيانجاميده است 
 " . تا ديدار در تهران " شت ؛ به آنها اظهار دافرستادگان 

نکته مهمی که شايد بعضی از تاريخ نويسان به اهميت آن پی نبردند آن است که چطور سران بختياری که هميشه در 
تصميم گيری ها ی حساس و مهم مخصوصا در مورد مقام و موقعيت خود دچار تعارض و اختالف ميشدند ؛ در اين 

در اينجا بايد خاطر نشان .  کامال مخالف قرار داشتند توانستند با هم کنار بيا يند موقع حساس با اينکه در دو جبهه
 کرد که در اين مورد تدبير و دور انديشی و مناعت طبع سردار اسعد بود که قبل از فتح اصفهان در يکی از سفر ها

 اهداف مشروطه و تقويت روابط و يی که از پاريس به ايران کرد ؛ يک توافقنامه درون ايلی به منظور پيشبرد اهداف
 منعقد 1909اين قرارداد محرمانه که در آوريل . اتحاد دو خانواده ؛ در ده ماده و يک متمم ؛ تنظيم و منعقد کرد 

 .گرديد آشکار ميسازد که انگيزه آنها برای انعقاد چنين قراردادی تنها مشارکت در جنبش مشروطيت بوده است 
 اردوی جنوب به فرماندهی سردار اسعد از قم بسوی تهران حرکت ميکند و با تعاقب نيروی بهر حال در اول ژوئيه ؛

؛ برای الحاق به نيروی بختياری ؛به دولتی به پيشروی خود ادامه ميدهد و اردوی شمال تحت فرماندهی سپهدار 
 و نقشه جسورانه يشوندمايلی تهران بيکديگر ملحق م 15طرف کرج پيشروی ميکند  و بدين ترتيب در بادامک در 

 کيلومتر از هم فاصله داشتند ؛ عليرغم صعب العبور بودن راه و تهديد نيروهای دولتی ؛ 700الحاق دو اردو که 
اردوی مليون با استتار . عملی ميشود و طی جلساتی ؛ سران نظامی اردو نقشه حمله به تهران را طرح ريزی ميکنند

آباد که در کنترل قزاقان بود عبور کرده ؛ در ساعت شش صبح از دروازه يوسف کامل ؛ از مناطق شاه آباد و يافت 
مليون به محض دخول به شهر . مانور جنگی درخشانی بود . آباد ؛ واقع در شمال تهران تهران وارد پايتخت شدند 

س را از آنها بگيرند به فوريت مقر سفارتخانه های اروپايی را اشغال کردند و برای آنکه آخرين بهانه روس و انگلي
  . ؛ در مقابل درهای ورودی سفارتخانه ها نگهبان گمارده  و به محافظت پرداختند 

؛ در برابر در تهران با آنکه نيروی مدهش قزاق  و چندين هزار سرباز شاهی و تمام نيروهای ارتجاعی مرکز 
نيمی از قزاقان به انقالبيون پيوسته و عده انقالبيون عرض اندام ميکرد ؛ بيش از سه روز نتوانست مقاومت کند و 

در مصاحبه . زيادی کشته شدند و شاه به سفارت  روسيه  و پرچم روسيه پناهنده شد و مابفی قزاقها تسليم ميشوند 
در پترز بورگ ؛ بعد ها به عمل آورد ؛ نفوذ قوای انقالبی به شهر را فوق العاده ای که لياخوف ؛ فرمانده قزاق 

" او اظهار داشت . ديگر به عنوان يک عده راهزن و اشرار نا منظم نام نميبرد  ؛  و از آزاديخواهانتوصيف کرد
 وقتی که تهران فتح شد" .دشمن ما قوی بود و ما چهار شبانه روز در سنگر های خود زير اتش مداوم قرار داشتيم 

 و وزارت کشور در دولت موقت تعيين شدندبالفاصله کميته ای تشکيل شد و فاتحين تهران به سمتهای وزارت جنگ 
و طی صورتجلسه ای ؛ خلع محمد عليشاه و سلطنت احمد شاه را تصويب و عضد الملک ؛ رئيس ايل قاجار را که پير 

 .   و بيانيه زير صادر شد ندمرد محترمی بود ؛ به سمت نيابت سلطنت انتخاب نمود



 

 
بدون تغيير سلطنت امنيت ؛ برقراری حقوق ؛ و اطمينان قلوب ملت اوضاع مملکت نشان ميداد که استقرار نظم و " 

ممکن نبود و چون شاه سابق از تنفر ملت نسبت بخود آگاه بود ؛ در سفارت روس ؛ تحت حمايت روس و انگليس  
لس لذا در نبود مجالس سنا و شورايملی ؛ مج. متحصن گرديد و به ميل خود از تاج و تخت ايران استعفا نموده است 

 امضا     سپهدار    سردار اسعد  . " فوق العاده ای تشکيل يافت و وليعهد ايران به شاهنشاهی انتخاب گرديده است 
گفته ميشود که مقام نيابت سلطنت به سردار اسعد پيشنهاد گرديد ؛ اما او از قبول آن خود داری نمود و در جواب 

 دارای برادران و عموزادگانی هستم که همطراز من ميباشند و من" کسانی که جويای علت شده بودند گفته بود ؛ 
مسلما اين مقام باعث ميشود که در خانواده ام و ايل اختالالتی بوجود آيد ؛ اين است که از اين مقام و حتی باالتر هم 

 . "صرف نظر مينمايم 
يی که پشت سر او صف بستند و عکس بختياريها. وقتی احمد شاه را به تخت نشاندند ؛ پاهای او به زمين نميرسيد 

و سردار فاتح پدر شادروان شاپور بختيار ؛ آخرين نخست . سردار بهادر . گرفتند ؛ عبارت بودند از سردار اسعد 
در اين موقع موزيک سالم نواخته شد و سردار اسعد دستش را روی شانه احمد شاه گذاشت و ! .وزير مشروطيت 

 اين شعر را خواند ؛
 ه ايران زايران به تور                زبهر تو پيمودم اين راه دور زتوران ب

افسوس .طرفداری بختياريان از قيام ضد استبدادی ؛ باعث شد تا نام اين ايل در صحنه ملی و بين المللی مطرح شود 
ر استبداد ميباشيم که دستاوردهای اين انقالب دموکراتيک به بار ننشست و ما بعد از يک قرن ؛ کماکان شاهد استمرا
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