
  

  

  

  

  

  محمدخان تربيت ميرزا علي

  

  نيا صمد سرداري

  محقق و كارمند بازنشستة صدا و سيماي مركز آذربايجان شرقي

  

 

 كوچك محمدعلي تربيت، يكي از ادرخان و بر محمدخان تربيت، فرزند ميرزا صادق ميرزا علي
 مسائل وي از دوران نوجواني در. جوانان فرهيخته و مبارز تبريز در دوران مشروطيت بود

اجتماعي، سياسي و فرهنگي شركت كرد و در طول عمر كوتاهش به كارهاي بس بزرگي دست 
ياد، چنان كارنامة  اين جوان زنده . سالگي، جان در ره انقالب فدا كرد٢٨زد و آخر سر نيز در 

  .ن و اهل قلم قرار گرفته استادرخشاني از خود به يادگار گذاشته كه مورد تحسين مورخ
 :نويسد  اين مبارز ارزنده ميةزاده، فرزند شادروان ملك المتكلمين، دربار هدي ملكدكتر م  

شد و در  ون محسوب مير مليخطلب و مفا محمدخان تربيت، يكي از شجاعان آزادي ميرزا علي«
اين پزشك  ».نظير بود هاي قشون ملي بي لياقت و شايستگي و شخصيت، در ميان تمام سردسته

محمدخان تربيت، ميان سران مجاهدين،  ميرزا علي«: كند جاي دگر اثرش اضافه ميپژوه، در   تاريخ
  ١.»نظير بود در پاكدامني، تقوا و شجاعت بي

 :نويسد  ميرجال آذربايجان در عصر مشروطيتدكتر مهدي مجتهدي در اثر وزين خود   
. شد روطيت ايران ميماند، منشأ آثار بيشتر در مش پاره بود مي گويند اگر اين جوان كه آتش مي«

 ٢.» خود را به روح او اهداء كرده بودشماري گاهزاده او را فرزند روحاني خود دانسته، كتاب  تقي
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 ةميرزا علي محمدخان، با آنكه جوان كم سالي بود در ساي«: كند كسروي نيز او را چنين معرفي مي
  ٣.»زوداف  نزد همگي گرامي بود و روز به روز بر شهرتش ميشدليري و كوش

مريكايي آ در تبريز ديده به هستي گشود و در مدرسة ق١٣٠٠محمدخان تربيت، در  علي  
  ٤.تبريز و تهران تحصيل كرده بود

نام  هاي ب در دوران قبل از مشروطيت، او به اتفاق برادر بزرگش محمدعلي تربيت، كتابخانه  
  .يز بودنددار توزيع روزنامه ن تربيت در تبريز داير كرده بودند كه عهده

شدند و در آنجا درخصوص مسائل سياسي،  در اين كتابخانه، اشخاص منورالفكر جمع مي  
  فنونةگنجيننام  هاي ب اين جمع پس از مدتي تصميم گرفتند مجله. كردند علمي و ادبي صحبت مي

زاده،  محمدخان، در اوايل مشروطيت همراه خويشاوند خود سيد حسن تقي علي ٥.تأسيس كنند
در سفر دوم كه « :نويسد زاده در اين زمينه مي تقي. آورد  آن سوي ارس شد و سر از تهران درعازم

  »ونند«محمدخان تربيت از رودخانه گذشتيم، باز رفتيم  اول مشروطه بود با مرحوم ميرزا علي
يرزا  تقريباً شانزده روز با مرحوم م ...جنگ ارمني و مسلمان بود. ]زاده روستاي زادگاه پدر تقي[

 ؛ باالخره آمديم به جلفا رسيديم و از آنجا عازم تهران شديم...محمدخان تربيت آنجا مانديم  علي
به تهران ) ق١٣٢٤(يعني به تفليس و باكو رفته از آنجا با كشتي به رشت آمديم و روز دهم رمضان 

  ٦.»رسيديم
شنود و  ردم تبريز را ميزاده در تهران بود كه خبر انتخابش به نمايندگي مجلس از سوي م تقي  

 و بست محمدعلي شاه، مجلس را به توپ ١٢٨٧تا اينكه در دوم تيرماه . شود  ملت ميةوارد خان
زاده به سفارت انگليس، پناهنده و پس از خروج از سفارت، از راه  محمدخان نيز همراه تقي علي

 برادر بزرگش زاده بود كه وي در تفليس، همراه تقي. شود رشت، راهي آن سوي ارس مي
ما مصمم «: نويسد زاده مي تقي. پيوندد محمدعلي تربيت نيز كه از تبريز فرار كرده بود به آنان مي

خان و مرحوم حسين آقا پرويز كه با ما بود سه  شديم كه دو نفري، يعني من و ميرزا محمدعلي
  ٧.»نفري به طرف اروپا برويم

اي از مجاهدين به رشت   و از آنجا همراه عدهمحمدخان به باكو زاده، علي پس از رفتن تقي  
محمدخان تربيت، از مجاهدين متهور و روشنفكر بود كه  علي«: نويسد ي مييابراهيم فخرا. رود مي
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 انقالبي تفليس به رشت آمد و با كشتي لنگران عازم بادكوبه شد و يك ماه ةبه عزم استمداد از كميت
  ٨.»شد»  ستارةكميت« عضو همراه مجاهدين قفقازي و گرجي بازگشت و

انديشي بودند كه شورش  در آن روزها بسياري از مردم دچار اين كوتاه«: نويسد كسروي مي  
 ةشماردند ولي در رشت بيرون از اين روي دانستند و آن را كار بزرگي مي نشيني مي را تنها بست

 معزالسطان و برادرانش و اينان. كوشيدند تا شورش درستي برانگيزند اي در نهان مي  دسته،كارها
كوشيدند اگر بتوانند گيالن را   در قفقاز نيز كساني از ايرانيان مي،در اين هنگام. چند تن ديگر بودند

شوريد تا محمدعلي  اي كاش يك شهر ديگري نيز مي«: گفت ستارخان گاهي اين را مي. بشورانند
 قفقاز و ةو چون در آن روزها ميان» .د نيروي خود را بر سر تبريز بيازمايةتوانست هم ميرزا نمي

 انبوهي از باشندگان باكو و تفليس، بازرگانان و ،شد و از آن سوي آذربايجان آمد و شد بسيار مي
 سوسيال ةكارگران آذربايجان بودند، اين آرزوي ستارخان در آنجا شهرت پيدا كرد و چون كميت

 سردستگان آذربايجاني با آن كميته پيوستگي دموكرات قفقاز هوادار آزادي ايران بود و كساني از
 ،اينان نيز با همداستاني از كميته) از سوچي ميرزا و حاج شيخ حسين اشگريز و ديگران(داشتند 

چشم به سوي گيالن داشتند و چون از انديشه و كوشش معزالسلطان و ياران او آگاه شدند 
معزالسلطان به قفقاز رفته با كاركنان كميته خان برادر  ميرزا كريم. درنگ به همدستي برخاستند بي

اينان نخست، انجمن پنهاني . اي از داوطلبان را با ابزار فراوان همراه آورد د و از آنجا دستهشآشنا 
 ميرزا جدامهاي آن نامهاي معزالسلطان و حاقپديد آوردند كه ما از ا»  ستارةكميت«نام  به

  .ايم خان مغازه را شنيده محمدعلي
نيز و خان ارمني  يفرم حسين آقا اسكنداني و آقا گل اسكنداني و وليكوف گرجي وحاج   

زاده  محمدخان تربيت خويشاوند تقي ي داشت و ميرزا علييميرزاحسين كسمائي كه زبان سخنگو
اين در  بود و پس از بمباران مجلس، از تهران به قفقاز رفته و يباك كه جوان بسيار غيرتمند و بي

ميرزا (شايد ميرزا كوچك . بودنده ديگران به رشت آمده بود با آنان همدست هنگام، همرا
  .نيز از همين هنگام با آنان پيوستگي داشت) خان كوچك
باري اينان، در نهان بسيج كار كرده، در پي بهانه و فرصت بودند كه به شورش برخيزند و   

خود داشت، اينان كساني نزد وي ي با يچون سپهدار در تنكابن بيرق مشروطه برافراشته و نيرو
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دست گيرد و چگونگي كار خود را با  فرستاده، خواستار شدند كه آهنگ گيالن نمايد و اينجا را به
خواست از تنكابن بيرون بيايد و او را هوس چنين كارها نبود ولي  سپهدار چندان نمي. او گفتند

 در رشت پيشامدي مردم را بر ،مياندر اين . گيالنيان پاي فشرده به آمدن خرسندش گردانيدند
  .ران بشورانيد و بدين سان خود به خود راه كار باز گرديدمحك

بود و مردم به ) ق١٣٢٧(كه روز عاشورا )  شمسي١٢٨٧(چگونگي آنكه در سيزدهم بهمن   
گرديدند، چنين رخ داد كه يكي از كسان   ديرين دسته پديد آورده در كوچه و بازار ميةشيو

مردم از اين خونريزي به هم برآمدند و .  تبريزيان بكشتةاكبر نامي را از دست يرزا عليحكمران، م
گناه به  تبريزي و رشتي دست يكي كرده از سردار افخم، كشنده را خواستند كه به خون آن بي

دانست  داشت و آنان را هوادار مشروطه مي سردار افخم كه با گيالنيان سرگران مي. كيفرش رسانند
. مردم از او سخت برنجيدند. باره نيز سرگراني نشان داده و از دادن كشنده خودداري كرد يندر ا
 ستار فرصت را از دست نداده، كساني نزد سپهدار فرستادند كه او را به گيالن خوانند و از ةكميت

.  شورش آغاز نمودند، خويشتن دست به كار آوردند و روز نوزدهم بهمن هنگام پسين،اين سوي
 معزالسلطان ةدين سان كه شورشيان را كه پنجاه تن كمابيش قفقازي ميان ايشان بودند، در خانب

گرد آورده، تفنگ و فشنگ و نارنجك به ايشان بخشيدند و آنان را به دو دسته كردند كه يك دسته 
 ن مهمان و از همه جا ناآگاه سرگرمآهمراه معزالسلطان بر سر باغ مديريه كه سردار افخم در 

خان آهنگ سراي  محمدخان و ميرزا حسين يك دسته همراه ميرزا علي. قماربازي بود روانه شد
اينان ناگهان بر سراي حكمراني رسيده گرد آنجا را فرو گرفتند و با سرباز و . حكمراني كردند

 در. آواز تفنگ و بمب سراسر شهر را گرفت. توپچي كه با پاسباني در آنجا بودند آغاز جنگ كردند
دست آزاديخواهان افتاده آنها را به جاهاي بلندي كشيده بر سراي  ميان كشمكش، دو توپ نيز به

سربازان چون فرماندهي نداشتند بيش از آن . تا دو ساعت جنگ برپا بود. باران نمودند گلوله
سر يافته تاراج نمودند و بر  آزاديخواهان بر آنجا دست. ايستادگي نكرده سنگرها را رها نمودند

 معزالسلطان و يارانش به يك بار بر سردار افخم ريخته او را با چند تن ،از آن سوي. آتش زدند
معزالسلطان او را نگه . اي نهان گردد خواست گريخته در گوشه سردار افخم مي. ديگر از پا انداختند

  .داشته، يكي از قفقازيان با گلوله برخاكش انداخت
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. دكامگي سرنگون گرديد و دستگاه بيدادگري برچيده شدبدينسان با يك جنبش، بيرق خو  
دست گرفته و از سرباز و قزاق، تفنگ و فشنگ باز گرفتند تا شب فرا رسد  آزاديخواهان شهر را به

خود معزالسلطان و . اند  كشتگان سخنان گوناگون نگاشتهةدربار. دوباره در شهر آرامش برپا گرديد
  :گويند بريز چنين ميمحمدخان در تلگراف خود به ت علي

  ٩.» حامي دولت مقتول، دو نفر از مجاهدين شهيد٣٦حاكم با «
نظم و آرامش به مجرد اينكه در گيالن برقرار شد مجاهدين به دستور سپهدار به جانب   

خان فاتح كجوري  فرماندهان ارشد عبارت بودند از ميرزا علي. قزوين به حركت درآمدند
 گرديد، »سردار محيي« معزالسلطان كه بعد از فتح تهران ملقب به ، عبدالحسين خان)ديوساالر(

 عميدالسلطان، ءخان ميرپنج، يپرم، واليكو و فرماندهان جز محمدخان تربيت، حاج موسي علي
خان،  زاده، مشهدي صادق، ميرزا كوچك خان منشي ، ابراهيم)زاده ابوالفتح(خان ميرپنج  اسداهللا

  .خان و چند نفر ديگرالهوتي، وقارالسلطنه، اسكندر
ن سرجاي خود ننشينند، اشاه در پيام تهديدآميزي كه فرستاد متذكر شد كه چنانچه متجاسر  

مجاهدين به . جان و مال همگي در معرض خطر است و تر و خشك را يكجا خواهد سوزانيد
  ... .د تهديد شاه پاسخ گفتن

د دستور داد ستوني مركب از شو ي نميي شد به تهديداتش كمترين اعتناملتفتوقتي شاه   
راده توپ و تعدادي سرباز پياده و سوار، از قزوين به جانب رشت حركت كند و ضمناً به عچهار 

شاهسونها در نخستين . ور شود رشيدالممالك شاهسون توصيه كرد از ساحل دريا به گيالن حمله
 قزوين، -خط رشت و مجاهدين نشستندبرخورد جنگي قدرت مجاهدين را ارزيابي كرده عقب 

  ١٠.بدون آنكه از پشت تهديد شوند، پيشرويشان را ادامه دادند
 كه به مناسبت تولد ش١٢٨٨ ارديبهشت ١٥ /ق١٣٢٧الثاني   ربيع١٤اردوي مجاهدين، شب   

 و پس از جنگ سختي، شهر را تسخير ندده بود وارد قزوين شدشمحمدعلي شاه، شهر چراغاني 
 عمليات آزادسازي شهر قزوين نيز همچون عمليات تسخير سراي محمدخان تربيت در علي. كردند

 شهر ة دقيق نقشةپس از مطالع«: سدينو زاده مي دكتر ملك. اي ايفا كرد حكمراني گيالن، نقش ارزنده
قزوين و استحكاماتي كه قشون دولتي بنا كرده و سنگربندي كرده بودند، فرماندهان قشون ملي 
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ب و شمال وارد شهر شوند و پس از تصرف نقاط حساس، ارگ تصميم گرفتند از دو طرف جنو
  .دولتي را محاصره و احاطه نمايند

 ةمحمدخان تربيت و عميدالسلطان از درواز يك دسته قشون ملي به رياست يپرم و ميرزا علي  
سين و يك دسته به رياست سردار محيي از شمال در نيمه شب وارد شهر شدند و با حشاهزاده 

نده باد مشروطه و آزادي پيش رفتند و موانعي را كه در مقابل خود ديدند يكي بعد از فريادهاي ز
  ١١.»ديگري از ميان برداشتند

به ( غريبي در مجلس جشن دولتيان ةن، هنگامااز شنيدن صداي بمب و شليك مجاهد«  
 فرار ن بودند سراسيمه رو بهامدعوين كه همه از مستبد. برپا شد) مناسبت تولد محمدعلي شاه

خالصه آن .  مشغول مدافعه شدندند وداغ، عالي قاپو را سنگربندي كرد سوارهاي قرجه. گذاردند
ن را به لرزه در ا نقاط مختلف شهر جنگ برپا و صداي قژقژ گلوله دلهاي مستبددرشب تا صبح 

ز  رشت، پس اةخان منتصرالدوله در بيرون درواز ن ميرزا علياوقت اذان صبح، مجاهد. آورد مي
 كه ،خان كاكاوند وارد شهر شدند، از هر طرف عمارت عالي قاپو جنگ مفصلي با قواي مسيح

 محاصره و دو ساعت از آفتاب ،داغي بود رهاي قرجهامسكن حكومت و رئيس قشون و سو
خان اميرتومان رئيس قزاق اسير و  خان نوري حكمران وقت و قاسم گذشته، ميرزا ابوالقاسم

 ن كها مجاهدةتا وقت ظهر يكسره سر و صداها خوابيد، بقي. خلع سالح شدندداغيها مغلوب و  قره
سردار محيي، منتصرالدوله، ميرزا  .در بين راه رشت بودند دسته دسته با بيرقهاي سرخ وارد شدند

زاده و حاج احمد  اكبرخان عظيم زاده و ميرزا علي خان طبيب محمدخان تبريزي و ميرزا مهدي علي
  ١٢.»الب در جاهاي عالي شهر منزل نمودندترك، رؤساي انق

سيوني در قزوين به عضويت معزالسلطان، حاجي ميرپنج، تربيت، يپرم، سرنيك، يكم  
عميدالسلطان به حكومت قزوين . شدتشكيل ) پيش از بازگشت او به رشت(محمودزاده و واليكو 

عضويت شيخ محمدعلي و منتصرالدوله به رياست نظميه انتخاب شد و انجمن واليتي قزوين به 
ابوالقاسم  الموتي، شيخ يونس، حاجي فضلعلي، حاج محمدحسين شاهرودي، حسين خياط و شيخ

  ١٣.خان، ضمن آگهي به مردم اعالم گرديد عزيزي شهير به شيخ
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پيش از آنكه قشون انقالبي از قزوين به طرف تهران حركت كند، براي آنكه بهتر بتواند «  
 و شودد اجرا نمايد و مسئوليت هر يك از افراد و فرماندهان معلوم اي كه در پيش داشتن نقشه
 روشن شود، قشون ملي را به ،ر عهده گرفته بودب هر دسته در اجراي مأموريتي كه ةوظيف
واگذار خواهان   يكي از معاريف مشروطهةي تقسيم نمودند و رياست هر قسمت را به عهديها دسته

 لياقت و شايستگي خود را نشان داده و در راه انقالب كه در جنگها و مواقع سخت،كردند 
  .خدماتي كرده بودند

 ة عميدالسلطان برادر بزرگ سردار محيي، رياست يك دستبيت ومحمدخان تر ميرزا علي  
  .را بر عهده گرفتندپانصد نفري 

  .قشون ملي از قزوين به طرف ينگي امام حركت كرد)  شمسي١٢٨٨( خرداد ٢٩روز   
ن كه چند روز در بادامك با دشمن سرسخت جنگيده امجاهد)  تيرماه١٩(ر آن روز بعد از ظه  

بودند و در نيمه شب بدون ساعتي استراحت، خود را به تهران رسانيدند و از ساعت ورود به 
خورد و دوندگي در آن هواي گرم مشغول بودند، چنان خسته و فرسوده و ناتوان  و جنگ و زد

آثار نااميدي و ترديد از . شدند هوش مي افتادند و بي ختيار به زمين ميا شده بودند كه بعضي بي
شد و بدون آنكه خود متوجه باشند اظهار نگراني  كم هويدا مي  سرداران قشون ملي كمةناصي
  .كردند مي

 ترازوي جنگ، تدريجاً به نفع  ةاي وارد كارزار شد و كف ولي چهار بعد از ظهر، عامل تازه  
محمدخان تربيت و ميرزا   ميرزا علي،سردار محيي معزالسلطان. سنگين شد، خواهان مشروطه
داري اردوي ملي را از قزوين به تهران  خان كه هر سه از شجاعان قشون ملي بودند و عقب كوچك

 همين كه از ورود اردوي ملي به تهران آگاهي يافتند با پانصد نفر مجاهد  ...ر عهده داشتندب
 با عجله خود را به پايتخت رسانيدند و از ، كه تحت فرمانشان بود،نفس و استراحت كرده تازه

طرف مجلس  آباد را دور زده به  حسنة قزوين وارد شهر شدند، سپس از خيابان اميريه، محلةدرواز
خواهان  ورود اين عدة نيرومند، نعمتي بود كه در آن موقع شدت و سختي نصيب مشروطه. رفتند
 كه با سرسختي با دشمن دست به ،مي از اين قشون پانصد نفري را به ياري و تقويت يفرمني. شد

 مأمور كردند كه  رامحمدخان تربيت  به فرماندهي ميرزا علي، فرستادند و نيم ديگر،گريبان بود
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 درجناح مغرب قزاقخانه و ميدان شرق را محاصره كند و كوشش نمايد كه از فشار قشون دولتي 
  .جنگيد كاسته شود  كه يفرم در آن مياي جبهه
ميرزا علي محمدخان و ميرزا كوچك خان با سيصد نفر مجاهد، از خيابان نادري امروز وارد   

 ي آلماني كه مشرف بر قزاقخانه بود و عمارتةخيابان شاهپور شدند و خود را به ضلع شرقي مدرس
 و روي بامهاي ندرا اشغال نمود مذكور ة رسانيدند و بدون زحمت مدرس داشتمستحكم و مرتفع

 در محل ، را كه همراه داشتند،بلند و شيرواني سنگربندي كردند و يك توپ كوچك كوهستاني
اين .  بزرگ قزاقخانه را زير آتش گرفتندةمرتفع و مناسبي استوار كردند و غفلتاً ميدان مشق و جبه

شد از  بيني مي طوري كه پيش نمود به، قشون دولتي را متوحش شدمانور ماهرانه كه ناگهاني انجام 
  .حمالت پي در پي آنان به قشوني كه تحت فرماندهي يفرم بود كاست

محمدخان   سردار محيي و ميرزا عليندار به شهر و كشت ن عقبا مجاهدةپس از ورود دست  
 ة مركز اصلي قشون دولتي از چهار طرف محاصره و روحيخان در جنگ و تقويت قواي يفرم

ي تقويت شد و با سرسختي و اعتماد بيشتري به جنگ پرداختند و بناي تعرض و قشون مل
   .پيشرفت را گذاردند و اطراف مجلس و مسجد را از قشون دشمن پاك كردند

 آغاز شد و با آنكه قسمت مهمي از شهر قبلصبح روز سوم، جنگ با همان شدت روز ...   
قي و شمال شهر، قشون دولتي شكست يافته و  شرةو در جبه ون درآمده بودتهران به تصرف ملي

متفرق شده بودند و تلفات زيادي به فوج سيالخوري و فوج ممقاني و سوارهاي امير مفخم 
 قواي اكرد و با اينكه از طرف شمال ب بختياري وارد آمده بود، قزاقخانه با سرسختي مقاومت مي

 ، قواي بختيارياتح زاده و از طرف غرب بخان سرتيپ ابوالف  قواي اسداهللاايفرم و از طرف جنوب ب
 و از ،گير شده بودند كه بانك شاهي و تلگرافخانه را در دست داشتند و در ارتفاعات آنجا جاي

 كه ،خان محمدخان تربيت و ميرزا كوچك  مجاهدين تحت فرماندهي ميرزا علياطرف شرق ب
محاصره شده و زير آتش توپ و  ، آلماني را كه مشرف بر قزاقخانه بود در دست داشتندةمدرس

طوري كه صاحب  شد و به  تسليم نميهبمب و بمب ساعتي و تفنگ قرار گرفته بود، حاضر ب
ي ي نهااي ف، خود را براي حملهوكردند، لياخ  جنگ نقل ميةانه پس از خاتمخمنصبان ارشد قزاق

  .كرد آماده مي
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يي كه در قصر قاجار و ميدان  دولتي، شدت روز پيش را نداشت و فقط توپهاةآتش توپخان  
نزديك ظهر خبر رسيد كه شاه  .كرد فشاني مي شدت آتش همشق و دروازه شميران قرار داده بودند ب

 است كردهآباد فرار كرده و در سفارت روس تحصن  ستمگر پس از دو سال خونريزي، از سلطنت
  ١٤.) شمسي١٢٨٨ تيرماه ٢٥(

ه به سفارت روس، استبداد صغير پايان يافت و  با متحصن شدن محمدعلي شا،بدين ترتيب  
محمدخان تربيت كه در  ميرزا علي. وجود بياورند ن تهران، تشكيالت جديدي بهاالزم بود كه فاتح

نظيري  اين مدت، از آزادسازي شهرهاي رشت و قزوين و فتح تهران، با رشادت و تهور كم
ات خونين و خطرناك، بس خطير و اي كرده بود و نقش او در اين عملي مجاهدتهاي ارزنده

  .يافتبس مهم و كارساز جايگاهي دهي جديد،   سازماندرساز بود، لذا   سرنوشت
الثاني كه جنگ خاتمه يافت و محمدعلي شاه به سفارت روس پناهنده شد،  جمادي ٢٧روز «  

د نام مجلس عالي كه عدة آن در حدو هچهار ساعت بعد از ظهر در بهارستان، مجلس مهمي ب
اي از وزراء و   اول مجلس شوراي ملي و سرداران قشون ملي و عدهةپانصد نفر بود، از وكالي دور

اف در ميان ون و تجار و روساي اصنخواه و رهبران و ملي شاهزادگان و اعيان و اشراف مشروطه
 نفر كه براي استماع تصميم مجلس عالي در خلع محمدعلي شاه و ناهلهله و شادماني هزار

خاب احمد ميرزا به سلطنت و انتخاب نايب السلطنه و انتخاب وزراء جمع شده بودند تشكيل انت
 و اتخاذ تصميم در گفتگويافت و پس از ايراد چند خطابه از طرف زعماي ملت، چون بحث و 
 براي ...سيوني از افرادي يمجلسي كه از پانصد نفر عناصر مختلف تشكيل يافته بود ممكن نبود كم

محمدخان تربيت نيز از اعضاي  ميرزا علي. » ملت ايران انتخاب گرديدة خواستةو طرح اليحمطالعه 
  .سيون بودياين كم
 ،چون شور و مشورت و تعمق و مطالعه در مسائل سياسي و امور مملكتي در مجلس عالي«  

 و كه مركب از پانصد نفر از طبقات مختلفه كه با هم همفكر نبودند و تفاوت بسيار در اخالق
 كار مشكلي بود و اغلب پس از بحث طوالني در مطالب مهم ،عادات و حتي رسوم با هم داشتند

رسيدند و تا حدي دستگاه دولت جديد كه در آن روزها محتاج به  ي نمييمورد احتياج به جا
فعاليت زياد بود و مشكالت بسيار در پيش داشت دچار كندي و سستي شده بود لذا رهبران و 
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صلحت دانستند كه مجلس عالي را منحل نمايند و به جاي آن يك هيئت مديره از افراد سرداران م
 مركب از دوازده نفر به جاي آن انتخاب كنند و با همان اختيارات ،مطلع و مورد اعتماد عمومي

مجلس عالي با اين پيشنهاد به . ي ملي، زمامدار مملكت باشدامجلس عالي تا افتتاح مجلس شور
شود به عضويت هيئت مديره   موافقت كرد و اشخاصي را كه ذيالً نام آنها برده مياتفاق آراء

الدوله،  نيعسپهدار اعظم، سردار اسعد، ص. انتخاب نمود و تمام اختيارات خود را به آن تفويض كرد
 خان، حاج سيد ارالدوله، سردارمحيي، ميرزا سليمانشالدوله، حكيم الملك، مست زاده، وثوق تقي

  .محمدخان تربيت خان نواب، ميرزا علي  تقوي، حسينقلينصراهللا
شد مثل تصميمات مجلس شوراي ملي  فته ميرتصميماتي كه از طرف هيئت مديره گ  
نام  پس از آن دادگاهي به .االجرا بود و وزرا مكلف بودند از آن اطاعت و پيروي كنند واجب

ن اگران و معاند  كه در عداد اخالليين داخلي و آنهاابراي تنبيه مفسد» محكمه قضاوت عالي«
 .محمدخان تربيت نيز يكي از اعضاي آن بود شدند تشكيل يافت كه ميرزا علي محسوب مي

ن بود، چون چندين هزار نفر اي كار مجاهدبيتتر ترين مشكلي كه در پيش بود وضع و بي بزرگ«
 و تشاش و ناامني و زدافراد مسلح بيكار و بالتكليف و بدون نظم در يك شهر، طبعاً موجب اغ

ن را در هيئت ان بدهد رؤساي مجاهداشد هيئت مديره براي اينكه ترتيبي در كار مجاهد خورد مي
ي بسيار اين طور صالح دانستند كه يك نفر رئيس گفتگومديره دعوت نمود و پس از بحث و 

 مسئوليت امور ن انتخاب بشود وامسئول و فرمانده مورد اعتماد و احترام از ميان سران مجاهد
ن در ابراي اين منظور، رؤساي مجاهد. ن از جهت معاش و نظم به او تفويض گرددامجاهد

محمدخان  اي تشكيل دادند و معزالسلطان سردار محيي، ميرزا علي العماره جلسه عمارت شمس
يئت ن انتخاب نمودند و به ها امور مجاهدةتربيت و مسيويفرم را از ميان خود براي رياست و ادار

  .ن انتخاب كندامديره پيشنهاد كردند تا يكي از اين سه نفر را به رياست مجاهد
ن، يكي از مسائل مهم روز بود و هر يك از سرداران و زعما اچون موضوع رياست مجاهد  

مايل بودند كه يكي از دوستان خصوصي مورد اعتماد خود را به آن سمت انتخاب نمايند، بحث و 
ن با اكثريت آراء امحمدخان تربيت به رياست مجاهد  ميرزا علي،يد و عاقبت به طول انجامگفتگو

  ١٥.»انتخاب شد
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اعتداليون كه اكثريت مجلس را . السلطنه درگذشت  عضدالملك نايبق١٣٢٨در رمضان   
دموكراتها كه در اقليت بودند ميرزا . دادند ناصرالملك را به نيابت سلطنت نامزد كردند تشكيل مي

اين اختالف بين اكثريت و اقليت دامنه پيدا . دانستند  الممالك را شايسته اين مقام ميحسن مستوفي
 ،كار اين مناقشات به عناد و برخوردهاي خونين منتهي شد و در نتيجه. كرد و به مناقشه منجر شد

 محمدخان تربيت از اقليت، جان خود را در اين عبداهللا بهبهاني از اكثريت و ميرزا علي آقا سيد
  .توزانه از دست دادند جدالهاي كينه

از شگفتيهاي تاريخ مشروطه است كه چون محمدعلي «: نويسد كسروي در اين زمينه مي  
خواهان و سردستگان هر كجا بودند گريختند يا به خاموشي   ميرزا مجلس را برانداخت و مشروطه

ش پا خاسته، با جان به كوش ابان به بيةشد بزرگو سواد   بي، ستارخانيدند، ناگهان از ميان توده،يگرا
، از ميان توده به ياري او شتافتند و جانبازانه زير درفش او گرد پرداخت و از هر گوشه صدها مرد

يروزتر گرديدند و زمان به پ جنگ را پيش بردند و روز به روز دري به هم داده،اآمدند و دست بر
 قفقاز صدها كسان به ياري آمدند و از گيالن و ي رسيد كه ازيكار به جا. زمان بر نيرويشان افزود

 انبوه بود ة كارها در دست اين برخاستگان از ميان تودةسيزده ماه رشت. اسپهان نيز شورش پديد آمد
كنده، بار ديگر مشروطه را به ايران برگردانيدند و هم با سياست   خودكامگي راة ريش،كه هم

  .همسايگان برآمدند
گونه  ي ميرزا برافتاد و بار ديگر وزيران و بزرگان و دانشمندان و اينولي همين كه محمدعل  

 خودخواهي و ناشايستگي و ةدست گرفتند در ساي  كارها را بهةبرجستگان به ميدان افتادند و رشت
برده، كشور را دچار آشفتگي گردانيدند و با سياست همسايگان نيش پدغلكاري، نه تنها كاري از 

هاي جانبازان و مردان غيرتمند را نيز  ترشان اين بود كه آن دسته يك گناه بزرگ. نتوانستند برآمد
  .فداي خودخواهي و سياهكاري خويش ساختند

رود و با  اي است كه با پاكدلي و جانفشاني، هر كاري پيش مي اين داستان از يك سو نمونه  
 انبوه ايران، ةت كه تود دليل اس،كاري هيچ كاري پيش نرود و از سوي ديگر دغلبازي و نيرنگ

از سخن خود دور  .داران بوده  سررشتهِنآ ناشايستي از ةشايستگي خود را از دست نداده و هم
مجاهدان نيز به چندين بخش . داشت  كشاكش دو دسته باال گرفته، جلو كارها را نگه مي،نيفتيم
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ند و بختياريان به پيروي زاده گرديد محمدخان تربيت، افزار كار تقي شده، حيدرعمو اوغلو و علي
  ١٦.»سردار اسعد و پشتيبان اعتداليان بودند

اعتداليون و طرفداران بهبهاني به انتقام خون آن مرحوم بر آن شدند كه چند نفر از رؤساي «  
خان  محمدخان و حيدرعمو اوغلو و حسينقلي زاده، ميرزا علي متنفذ دموكراتها از آن جمله تقي

 ةن قفقازي را كه از دستااي از مجاهد ند و براي عملي كردن اين منظور، عدهنواب را از ميان بردار
كرد و كامالً مراقب  زاده در آن ايام كمتر آمد و شد مي چون تقي .سردار محيي بودند مأمور نمودند

دار شده بودند به او دست نيافتند، ولي  اي هم مسلح، حفاظت و پاسباني او را عهده خود بود و عده
رو شدند و به  هاوغلو در خيابان چراغ گاز روب ن مذكور با حيدرعمواي از همان ايام، مجاهددر يك

طرف او حمله بردند، ولي از حسن اتفاق، خانة ضياء السلطان در همان نزديكي بود و حيدرخان 
يكي از شبها . كنندگان نجات يابد توانست با چابكي، خود را در آن خانه بيندازد و از چنگ حمله

 مسلح بودند بهبا موزر ش كه همگي يكه حيدرخان مهمان مديرالصنايع بود و با چند نفر از رفقا
گاه بيرون آمده و به طرف او  رفتند جمعي كه در كمين او بودند از كمين طرف خانه ميزبان مي 

 به حمله بردند و چند تير هم ميان طرفين رد و بدل شد، ولي باز به حيدرخان آسيبي نرسيد و جان
  .سالمت بدر برد

پروا و بدون  محمدخان تربيت كه به شجاعت و پاكدامني خود اعتماد داشت و بي ميرزا علي  
نيم ساعت از شب گذشته كه هنوز )  شمسي١٢٨٩(كرد، نهم مرداد  مستحفظ در شهر حركت مي

ه، به طرف خان براي انجام كاري در درشكه نشست هوا كامالً تاريك نشده بود با ميرزا عبدالرزاق
 معزالسلطان ةن دستااي از مجاهد در چهار راه مخبرالدوله، مورد حمله عده. زار روانه شدند الله

  .سردار محيي قرار گرفتند و هر دو نفر كشته شدند
محمدخان كه در شجاعت و پاكدامني و  حقاً بايد اعتراف كرد كه كشته شدن ميرزا علي  

 آزاديخواهان، حتي ةن فقدان بزرگي بود كه موجب تأسف همنظير بود ن بيامتانت، در ميان مجاهد
  ١٧.»نصيب كرد دشمنان دموكراتها گرديد و مملكت را از داشتن فرزندي رشيد و اليق بي

حدس اعتداليون در اينكه «: نويسد رحيم رضازاده ملك از قول دكتر عبدالحسين نوائي مي  
ولي بعدها معلوم شد كه مرتكب . صحيح بودبايد قاتل مرحوم بهبهاني از طرف دموكراتها باشد 
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ن قفقازي بود كه نسبت به حزب دموكرات تمايل داشت و اين شخص همان اقتل، يكي از مجاهد
 تقوي كه نصراهللا مرحوم حاج سيد.  ميرزاحسن مجتهد بمب انداخته بودةاست كه در تبريز به خان

زا علي محمدخان تربيت بوده و چند سال از اعتداليون بود تا مدتها عقيده داشت كه اين قاتل مير
  ١٨.»بعد كه فهميد در شب واقعه، مرحوم تربيت در شميران بوده از اشتباه خود بيرون آمد

محمدخان با حاجي سيدابوالحسن علوي  ميرزا علي«: نويسد زاده نيز در اين زمينه مي تقي  
ه اعتدالي بود و با هم به مكه نصراهللا تقوي ك در جواب حاج سيد. پدربزرگ علوي خيلي رفيق بود

عبداهللا را كشته، گفته بود ما  محمدخان، آقا سيد و پاريس رفته بودند و پرسيده بود آيا ميرزا علي
اين . در همان ايام رفته بوديم به شميران و اصالً به شهر نيامده بوديم. شب و روز با هم بوديم

  ١٩.»شخص وقتي شنيد خيلي متنبه شد
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