عبدالحسين ناهيدي آذر

حيدرخان ناسيوناليست
رو در روي توسعه طلبان كمونيست
نهضت مشروطيت ايران يكي از بزرگ ترين
حوادث تاريخ كشور ماست .اين انقالب مانند
زلزله اي با ريشتر زياد عالوه بر ايران كشورهاي
آسيايي را نيز به لرزه درآورد و ملل اين قاره را
از خواب قرون وسطائي بيدار كرد .بدون علت
نيست كه مورخان ،جنبش مشروطيت را شيپور
بيدار باش آسيا ناميدهاند.
در اين نهضت طبقات و گروه هاي مختلف با
افق اجتماعي گوناگون شركت داشتند .لكن
رهبريت آن را سه عنصر اصلي عهده دار بودند
كه عبارتند از:
 -1بازرگانان ترقي خواه
 -2روحانيان آگاه به ستم زمانه و روشن بين
 -3روشنفكران انقالبي و اصالح طلب
سخن در اين مقاله به طور مختصر در مورد
منورالفكرهاي آن زمان ،به ويژه دربارة آن
قسمت از افكار و انديشه هاي حيدرعمواوغلي
است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
روشنفكران آن زمان جهانديده و «در زمره
درس خواندگان جديد به شمار مي رفتند .اغلب
نماينده تعقل سياسي غربي بودند .خواهان
تغيير اصول سياست و مر ّوج نظام پارلماني
بودند .تكيه گاه فكري اين گروه در درجة اول
انديشه هاي انقالب بزرگ فرانسه بود .حتي
در اوايل نهضت ميخوانيم كه جوانان پرشور
هر كدام رساله اي از انقالب فرانسه را در بغل
داشتند و مي خواستند ُر ُلربسپير و دانتون را باز
كنند 1».انقالب  1905روسيه و جنگ روس و
ژاپن در بندر پرت آرتور و شكست مفتضحانه
ژاندارم آن روز آسيا (روسيه) از ژاپن نيز در افكار
روشنفكران ايراني بي تاثير نبوده است.
از جمله روشنفكران آن زمان مي توان افراد
ذيل را نام برد:
 -1ميرزا يوسف خان مستشار الدوله تبريزي
نويسنده كتاب «يك كلمه» .وي به ناصرالدين
شاه توصيه كرده بود ،هيأت حاكمه بايد همواره
مطيع قانون باشند و در برابر آن از مساوات
و برابري برخوردار شوند .وي از اولّين كساني
است كه در ايران سخن از حكومت قانون به
ميان آورده است.
 -2ميرزا حسين خان سپهساالر
 -3سيد محمد شبستري (ابوالضياء)
ژورناليست
 -4ميرزا آقاخان كرماني ،خبيرالملك ،شيخ
احمد روحي
 -5سيد حسن تقي زاده
 -6ميرزا ملكم خان (ناشر روزنامة قانون) ملقب
به ناظم الدوله
 -7محمد امين رسول زاده
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 -8سيد جمال الدين اسدآبادي (ناشر روزنامه
عروه الوثقي)
 -9ميرزا فتحعلي آخوندزاده
 -10طالبوف تبريزي
 -11ميرزا حسن رشديه (بنيان گذار فرهنگ
نوين ايران)
 -12ناشران و نويسندگان روزنامه هاي برون
مرزيحبل المتين ،ثريا ،اختر و ...
 -13سرانجام سردار بي نظير و پرآوازه در
تئوري و عمل «حيدرعمواوغلي»
وي اولين مهندس برق در ايران است كه
توانست آستان قدس رضوي را در مشهد و
مغازه هاي مجيدالملك (پشت شهرباني فعلي
تبريز) را با چراغ برق روشن نمايد .در اين زمان
در تركيه (استانبول) خيابان ها را با چراغ نفتي
(فانوس) روشن مي كردند.
مداخالت روسيه در ايران تاريخ طوالني و
پيچيده اي دارد كه بخش مهمي از آن مربوط
به جريان مشروطه خواهي مردم ايران است.
نظرات سفرا و نمايندگان سياسي بلوك شرق به
ويژه همسايه شمالي (روسيه) كه به طور مرتب
رويدادهاي كشور ما را به دولت مطبوع خود،
گزارش كرده بودند ،مدتّي به نظر مي رسيد
امكان دسترسي به اين اسناد ،رؤياي تحقق
نيافتني است لكن در پي گالزنوست و فروپاشي
نظام شوروي ديوارهاي مقّر كميته مركزي
حزب كمونيست در هم ريخت و دسترسي به
اسناد روسيه جنبه واقعي يافت و براي آن دسته
از پژوهشگراني كه در جهت روشن ساختن
گوشه هايي از تحوالت دوران حكومت روسيه
تزاري و شوروي كار مي كردند ،عصر جديدي
آغاز شد.
اميد است پژوهشگران ايراني كه زبان روسي
را مي دانند و ايران شناسان روسيه و جمهوري
آذربايجان كه به اين آرشيو ها دسترسي دارند،
جواب پرسش هاي ذيل را پيدا كنند:
 -1خاطرات ژنرال اسميرنوف فرمانده پياده نظام
روسي كه هنگام فاجعه عاشوراي  1330ه.ق و
بر سر دار رفتن ثقه االسالم شهيد ،شيخ سليم و
ضياء العلما و  ...نوجوانان قهرمان كرباليي علي
مسيو در تبريز بود ،به فارسي ترجمه شود.
 -2نقش بلشويك هاي تازه به قدرت رسيده
در شكستن جنبش آزاديستان شيخ محمد
خياباني.
 -3علت دشمني سوسيال دموكرات ها با
جنبش شيخ محمد خياباني و راز شركت آنان در
كودتائي كه وثوق الدوله براي شكستن نهضت
آزاديستان تدارك ديده بود.
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 -4راز سكوت جليل محمد قلي زاده (مال عمو)
از شكست نهضت ضد امپرياليستي آزاديستان
و شهادت مظلومانه شيخ محمد خياباني دوست
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و هم مرام خود.
 -5چرا بلشويك ها حيدر عمواوغلي را به ناروا
و ناجوانمردانه متهم كرده بودند كه وي مقداري
اسلحه و جواهر دزدي كرده ،و به ايران فرار
كرده است؟ و بنابراين به ارتش سرخ در گيالن
دستور داده بودند او را دستگير و به روسيه
برگردانند.
اگر ارتش سرخ به چنين كاري موفق مي
شد ،آيا عمواوغلي به سرنوشت احسان خان
دوست دار كه زماني بلشويك ها به وي لقب
«رفيق سرخ» داده بودند و سپس به «دشمن
خلق» تبديل كردند ،گرفتار نمي آمد و به جرم
ساختگي جاسوس انگلستان تير باران نمي
گشت؟!
حيدرعمواوغلي كه از درخشان ترين چهره هاي
تاريخ معاصر و از پيشروترين مبارزان راه آزادي
كشور ما بوده است و خود را ناسيوناليست 3مي
ناميد ،برخالف بلشويك ها معتقد بود ،تصور اين
كه انقالب در ايران مي تواند بر زمينة طبقاتي
به وجود آيد ...قطع ًا نادرست است ...انقالب در
ايران فقط در شكل نهضت آزادي بخش ملّي
كه هدف اش تثبيت استقالل كامل سياسي و
اقتصادي ايران باشد ،ميتواند ،به وجود آيد و
پيروزمندانه تكامل يابد .چنين انقالبي به وسيله
خرده بورژوازي تجاري كه يگانه طبقه قادر به
رهبري سياسي در ايران است ،رهبري خواهد
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شد».
آيا علّت اين افتراهاي ناجوانمردانه به خاطر
اختالف عقيده حيدر عمواوغلي با بلشويك ها
نبود؟ حقيقت آن است كه عمواوغلي از روس
ها خوشش نمي آمد 5و اعتقادش بر اين بود تا
زماني كه در كشوري دموكراسي حاكم نباشد.
امكان پياده شدن سوسياليسم در آن غير ممكن
است .ضمن ًا عمواوغلي به هيچ وجه به هيچ
دولت خارجي حق دخالت در امور داخلي و
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انقالب ايران را نمي داد.
با توجه به مراتب فوق چطور مي توان باور كرد
كه روس ها به نحوي از انحاء در ترور حيدر
عمواوغلي نقشي نداشته باشند!.
كشته شدن حيدرخان به دست هواداران
ميرزا كوچك خان و تسليم شدن خالو قربان
به رضاشاه ،فرار احسان اهلل خان به شوروي
سرنوشت غم انگيز او ،اعدام دكتر حشمت،

سرانجام كشته شدن خود ميرزا كوچك خان و
اهداي سر وي به عنوان پيشكش به سر سلسلة
پهلوي و  ...همگي تراژديسناريوي بود كه با
ترفند دو دولت انگليس و شوروي تدارك ديده
شده بود.
خالصه عمواوغلي مخالف سياست توسعه
طلبانه كمونيست ها در ايران بود .چرا كه
ك .تروپانوفسكي نويسنده بلشويك در كتاب
«وستوك و رولوتسا» كه در سال 1918
ميالدي منتشر شده ،مي نويسد« :ايران براي
توفيق انقالب شرقي (منظور كمونيستي)
نخستين كشوري است كه بايد توسط شوروي
تسخير شود .اين مفتاح گرانبهاي شرق بايد به
هر قيمتي كه شده در دست بلشويسم باشد.
ايران بايد مال ما باشد ايران بايد به انقالب
كمونيستي تعلق يابد .ايران تنها راهي است
كه به هندوستان گشاده مي شود .ايران مفتاح
انقالب تمام شرق است .همان طور كه مصر و
كانال سوئز كليد استيالي انگليس به شرق بوده
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است .ايران نيز كانال سوئز انقالب ما است.
توجه مي فرمائيد كه بلشويك ها نيز آرزو و آمال
پطر كبير را در سر مي پروانيدند .پطر معتقد بود
كه روسيه بايد از راه ايران به خليج فارس رخنه
كند تا به درياي آزاد راه يابد .همچنين به سوي
هندوستان كه انبار غلّه جهان است پيشروي
كند.
با توجه به مراتب باال است ،كه در مي يابيم
كه بلشويك ها با اين كه در اوايل انقالب
 1917اعالم ميكنند ،كليه قراردادهاي ظالمانه
تزاريسم را در ايران لغو مي كنند ولي از الغاي
قراردادهاي ننگين تركمانچاي و گلستان
سخني به ميان نمي آورند.
علت ديگر اختالف عقيده بلشويك ها با
عمواوغلي اين بود كه ،بلشويك ها مذهب را
ترياك اجتماع ميدانستند و با باورهاي مذهبي
مردم عناد مي ورزيدند .ولي حيدر عمواوغلي،
بي احترامي به عقايد ديني مردم را كاري زشت
و نادرست مي دانست .در سايه چنين طرز
تفكري و سعي و تالش وي و يارانش در اين
زمينه بود كه دشمني فردي و قومي و ديني
از ميان برخاست و شيعه و سني و شيخي و
حنفي و ...در مساجد برادرانه كنار هم نشستند
و از كينه توزي هايي كه تا آن روز به تحريك
دشمنان سعادت مردم با يكديگر كرده بودند ،از
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هم پوزش طلبيدند».
گوياترين سند در اين مورد تلگراف امير حشمت

نيساري و حيدر عمواوغلي هنگام فتح خوي و
فراري دادن ضد انقالب از اين شهر مي باشد
شرح ماوقع از اين قرار است:
زماني كه مشروطه طلبان تبريز شجاع نظام
مرندي را مي كشند و شهر مرند را از دست
هواداران خودكامگي نجات مي دهند ،گشودن
خوي و آزادسازي آن شهر را سر لوحه كار خود
قرار مي دهند .چرا كه بدون فتح خوي ،پيروزي
بر خودكامگان مرند ،پيروزي ناقصي بود .در
اين زمان منطقه خوي و يكانات در حقيقت
حكم داالني را داشتند كه از قفقاز و تركيه
(عثماني) از طريق انجمن ايرانيان سيل اسلحه
و مهمات و پول و روزنامه به طرف رزمندگان
تبريز جاري مي شد :بنابراين فتح خوي براي
مشروطه طلبان از اهميت ويژه اي برخوردار
بود ،به همين جهت بود به دستور انجمن ايالتي
امير حشمت به تاريخ  6ذيحجه سال  1326ه.ق
به همراه نوراله خان يكاني و حيدر عمواوغلي
عازم شهر خوي مي شوند و در اندك مدتي به
سعي و تدبير اين سه مبارز ،اين شهر به تصرف
آزاديخواهان در مي آيد.
حيدر عمواوغلي و امير حشمت ماجراي گشوده
شدن خوي را به انجمن ايالتي چنين گزارش
ميكنند« :تلگراف مظفرانه خوي .راپورت از
خوي .خدمت اعضاي محترم انجمن مقدس
ايالتي دامت تائيداتهم .راپورت خوي و اطراف
را دو روز قبل تقديم حضور مبارك حضرت
مستطاب آقاي تقيزاده روحي فدا نموده
بوديم .پس از آن كه عده كثيري از اشرار و
اكراد ماكو به رياست چند نفر از خوانين آنجا
به قراي پارچي و حاشرود كه در يك فرسخي
خوي است ،تهاجم و سيم تلگراف را قطع كرده
بودند .شب  ،21دويست و پنجاه نفر از جوانان
فداكار ملت به دفع و قطع آنها تعيين نموديم.
بغتتا نصف شب اطرافشان را گرفته بالغ بر صد
نفر از آنها كشته و قريب  50اسب و تفنگ
تا شلوار شكورپاشاخان را غنيمت آورديم.
[شكورپاشاخان از ترس آزاديخواهان فرصت
نكرده بود ،حتي شلوارش را نيز به پايش كند
و لخت فرار كرده بود ].و دو سه فرسخي هم
آنها را عقب نشانده مراجعت كرديم .از توجهات
حضرت حجت عجل اله فرجه ،يك نفر از
طرف ما را هم جراحت نرسيده در فكر تدبير
مخصوصي هستيم كه يك دفعه قطع مواد
فساد و استبداد را نماييم .زنده باد مشروطه!
جاويد باد عدالت! ابوالحسن امير حشمت
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نيساري .حيدر عمواوغلي».
زیرنویس:
 -1فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطه
آدميت ،ص.3
ايران ،فريدون ّ
 -2بنگريد به كتاب جنبش آزاديستان شيخ
محمد خياباني ،نگارنده ،ص .232
 -3حيدر عمواوغلي ،جلد  ،2اسماعيل رايين،
ص.159
تجار و دهقانان ايران در عصر مشروطه
ّ -4
خواهي ،نگارنده ،ص .22
 -5همان منبع ،ص.22
 -6همان منبع ،ص .22
 -7رقابت روسيه و غرب در ايران ،جورج
لنزوسكي ،ترجمه اسماعيل رايين ،ص.35
 -8جنبش آزاديستان شيخ محمد خياباني،
نگارنده ،ص .41
 -9روزنامه هاي تبريز در صدر مشروطيت به
انضمام مجموعه روزنامه ناله ملّت ،به كوشش
نگارنده ،نمره .26

تحلیلی -سیاسی
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پروفسور اوان زگال

نقدی بر مدخل مغرضانه
حیدرخان عمو اوغلی در دانشنامه ایرانیکا
حیدرخان عمواوغلی از شخصیت های تاریخ معاصر ایران است که هر آنچه که در باره او نوشته
شده را می توان به دو گروه متضاد تقسیم کرد :قهرمان یا یاغی و سرکش.
از منظر گروهی مانند ابراهیم صفائی ،حیدرخان بیشتر از اینکه یک انقالبی دلهره آور باشد ،یک
مامور انگلیس بوده که صدر اعظم مقتدری مانند میرزا علی اصغر خان امین السلطان اتابک اعظم
را که خود از شیفتگانش بوده ،به قتل میرساند.1
برای روشنفکران چپ او یک قهرمان نمونه بود 2.کسانی مانند احمد کسروی حتی استفاده های
وی از ترور را هم به عنوان شور انقالبی تحسین می کنند 3،در حالی که عده ای دیگر آن ترورها را
به عنوان یک سری عملیات فاجعه آمیز که ایران را بسوی یک جنگ داخلی می راند نام می برند.
این قطبی نگری که تا حدی در فرهنگ تاریخ نویسی ایران رایج است ،باعث گشته که شخصیت
واقعی حیدر خان بعد از متجاوز از یک قرن کماکان ناشناخته ماند .شاید اکنون هنگام آن رسیده
باشد که شخصیت واقعی وی را از این دو قطب قهرمان /یاغی بیرون آورده تا نقش واقعی وی را
در تاریخ معاصر ایران بهتر بشناسیم .به عنوان یک شاگرد کسروی ،من امروز به راحتی می توانم
قتل اتابک و یا سوء قصد بر محمد علی شاه را گوشه ای از بی نظمی و اغتشاش حاکم بر آن دوره
از تاریخ بدانم که مردم در حال نبرد و کشمکش با دربار مقتدر و حاکمان فاسد ،و در عین حال
پر قدرت ،گاها خشونت های غیر ضروری از خود نشان داده اند .متاسفانه معرفی حیدر خان در
دائره المعارف ایرانیکا ،که در واقع به عنوان منبع بسیار ارزشمندی در میان مؤسسات ایران شناسی
شناخته شده است ،خالی از این نقیصه نیست .بنظر می رسد که در این معرفی نامه ،به عمد یا به
سهو ،از خصلت های قهرمانی حیدر خان تا حد بسیار زیادی کاسته شده و بیشتر بصورت یک یاغی
شوونیست با انگیزه «داشتن حس رسالت تواُم با سرکشی» معرفی شده است .توجه به نکات کلیدی
چندی این تمایل به یاغی سازی حیدر خان را بسادگی آشکار می سازد .ابهام در هویت ایرانی وی،
تقلیل انگیره های وی به چند صفات روانی ،انتخاب منابع تا آنجا که فقط منظور تاریخ نویس را
حمایت می کند ،نادیده گرفتن و در نتیجه بی پاسخ گذاشتن نظرات دیگری که با نظر تاریخ نویس
در تضادند ،و گاه ًا تحریف حوادث و رویداد ها از جمله نکاتی است که قطبی سازی شخصیت حیدر
خان را میسر ساخته است.
یکی از مهم ترین نکات ،زادگاه حیدر خان است که در ایرانیکا نه تنها ناشناخته باقی می ماند ،بلکه
برای ناشناخته ماندن آن دلیلی هم ارائه نمی شود که مثال به کدام دلیل منابع دیگر قابل قبول نمی
تواند باشد .اما اسماعیل رائین 4می گوید که یکی از اقوام حیدر خان تایید کرده است که وی در
سلماس بدنیا آمده و منبع دیگری می گوید که اورمیه زادگاهش بوده است ،دو شهری که هر دو
در آذربایجان ایران ،در فاصله نزدیکی با یکدیگر قرار دارند.
ایرانیکا ادامه می دهد که وی در الکساندروپل در ارمنستان بزرگ شده است ،که این خود نیز قابل
توجه است .آنچه که ما از تاریخ ارمنستان می دانیم این است که اوبالست ارمنستان در سال ،۱۸۴۰
دهها سال قبل از تولد حیدر عمواوغلی ،منحل گردید .حال باید توجه کنیم که به چه دلیلی ،علی
رغم امکان دانستن و دسترسی داشتن به منابع اطالعاتی در این مورد ،زادگاه حیدر خان را بجای
ذکر سلماس یا اورمیه ناشناخته اعالن می شود و یا محل رشد و پرورشش را ارمنستان اعالم می
گردد .ساده ترین پاسخی که به ذهن می رسد این است که هویت ایرانی حیدر خان را مخدوش
می کند. 5
ایرانیکا در جائی می گوید« :حیدر خان هنگامی که نوجوان بی تجربه ای بود وارد ایران می شود و
زبان فارسی را هم نمی دانسته و با فرهنگ و جامعه ایرانی هم آشنائی نداشته است .تنها انگیزه ای
که موحب فعالیت های وی می شده است همانا بی قراری و روحیه سرکش وی ،داشتن یک حس
رسالت ،و اعتقاد به برتری خویش نسبت به ایرانیان بوده است»
آره ،حیدرخان در خاطراتش می نویسد که هنگامی که به مشهد می رود زبان فارسی را خوب نمی
دانسته و به حدی در آن ضعیف بوده که احتیاج به مترجم می داشته است 6اما تاکید بر فارسی
ندانستن حیدر خان تا حدی در ابهام نگه داشتن زادگاه وی را روشن ساخته و سعی نویسنده را برای
زیر سؤال بردن هویت ایرانی حیدر خان بیشتر آشکار می سازد .و این در حالی است که ضعفی زبان
فارسی برای آذربایجانیها آنچنان تعجب بر انگیز نیست.
تحلیلی -سیاسی

1

ایرانیکا ،همچنین در معرفی حیدر خان به
انگیزه های او برای انقالبی بودنش می پردازد
و در این مورد لیستی از آنها ارائه داده که به
«حس داشتن رسالت» اکتفا نکرده ،نیاز به
هیجان و سرکشی و طغیان ،خود بزرگ بینی را
هم به آن می افزاید .در این بررسی هم بوضوح،
همآهنگ با دیگر اطالعات در باره وی ،حذف
هویت ایرانیت از حیدرخان کامال جلب توجه
می کند .یکی از انگیزه های وی حس «خود
برتر بینی نسبت به ایرانیان» شناخته می شود و
به این منظور یک جمله از خاطرات خود حیدر
خان به عنوان سند «خود برتر بینی» وی را
ارائه می دهد .بعد از تحقیر یک مامور ایرانی در
خراسان ،او در خاطراتش می نویسد« :من فقط
یک هدف در سر داشتم که به مردم بیسواد و
نفهم خراسان نشان بدهم که او (مامور ایرانی)
یک فرد معمولی است».
البته شرط امانت در ترجمه و نقل این اظهارات
هم کامال رعایت نشده است .آنچه که بیش
از همه سؤال برانگیز است تاکید بر «بعد از
تحقیر یک م ُامور ایرانی» می باشد .آیا در
خراسان ماموران کشورهای دیگر هم به کار
های اداری و دولتی اشتغال می داشتند؟ و
چرا باید بر این نکته تاکید مجدد شود؟ دیگر
اینکه حیدرخان در خاطراتش از لغت «تمدن»
استفاده کرده است و نه «بیسواد» ،که البته
حتی چنین اظهاراتی هم دال بر خود بزرگ
بینی وی نیست .اگر او اشاره به مردم خراسان
دارد ،که البته دارد ،فقط احساس درماندگی خود
را از سطح ناپختگی سیاسی مردمی بیان کرده
است که وی قصد سازمان دهی آنها را بر علیه
فرماندار سفاکشان می داشته .این یک نتیجه
گیری سیاسی حاصل از تجربه اش به عنوان
یک انقالبی جوان بعد از بازگشتش بایران بوده
است و نمی توانسته انگیره ای پیشین بر این
تجربه بوده باشد که او را به ایران بکشاند! اما
براستی آیا نمی توان انگیزه های دیگری برای
فعالیت های حیدرخان تصور کرد؟ آیا خیلی بدور
از واقعیت است که عوامل گوناگونی بوده باشند
که رعایای ظلم و ستم دیده روسیه تزاری را به
سوی انقالب و انقالبی گری بکشانند؟
برای گروهی از تاریخ نویسان عدم هویت
ایرانی ،احساس خود بر خود برتر بینی تواُم
با حس طغیان در حیدر خان به عنوان انگیره
های غیر قابل انکاری در مورد ترورهائی که به
وی نسبت داده شده و یا سوء قصد هائی که
وی در آنها دست داشته است نیز بکار گرفته
شده اند .مثال در مورد ترور اتابک که آن را
یکسره به حیدر خان نسبت می دهند هم دالیل
گوناگون انکار گشته است و هم سناریوهای
دیگری که حیدرخان را از این ترور نسبتا مبرا
می سازد .حتی اگر حیدرخان را عامل اصلی
ترور اتابک بدانیم می توان عامل و زمینه ساز
اصلی برای این تصمیم را سالها خشم و از کف
دادن صبر و تحمل در مقابل قتل عامهای پی
در پی مسیحیان و دهکده های شیعه نشین که
توسط قبائل مختلف کرد صورت می گرفت،
دانست .کسروی به بسیاری از این وقایع در
کتاب تاریخ مشروطۀ ایران خود اشاره دارد که
به دست مشروطه خواهان خوی افتاد ،و در آن
تلگرام نوشته شد که همان اتابک بود که فرمان
برای این جنایت ها را صادر کرد .یا ساخته یا
اصیل ،داستان این تلگرام کینه مردم ،خصوصا
مردم آذربایجان ،را بر انگیخت.
بعالوه اینکه برای این ترور نظرات دیگری
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هم وجود دارد .از جمله دیپلمات های انگلیسی
که در آن زمان حضور داشتند و ناظری به این
حادثه بودند آن را به دربار نسبت می دهند که
اتابک را در مقابل قدرت خود یک خطر و تهدید
تلقی می کرد.
اگر این نظر ،که نسبتا در سطح وسیعی هم
پذیرفته شده بود ،درست باشد ،نتیجت ًا نشان می
دهد که شاه به طرح و نقشه اتابک که در صدد
ایجاد توازن بین قدرت دربار با مجلس بوده
است عالقمند نبوده و مایل به تقسیم قدرت با
مجلس نمی بوده است .این خود می توانسته
انگیزه ای برای حذف اتابک توسط دربار باشد.
بعد از اتابک ،به نظر می رسد که حیدر خان
عالء الدوله ،مؤسس «انجمن خدمت» را مورد
یک سوء قصد ناکام قرار گرفت .در این مورد
هم ایرانیکا «انجمن خدمت» را همانطوری
معرفی می کند که خود انجمن مدعی بود:
«اعضای سطح باالی سیاسی که سعی داشتند
که پلی بین شاه و مشروطه طلبان باشند» .هیچ
اشاره به زمینۀ سازمان یافته کردن این انجمن
طرح نمی کند .مثال نمی نویسد که این انجمن
درست بعد از ترور اتابک تشکیل شد و معلوم
است که اعضای اشراف و اعیان آن انجمن
به نهایت وحشت داشتند که مبادا بعد از ترور
اتابک نوبت خودشان باشد .بنابر این تا حدی
شروع به همکاری با مجلس نمودند .اما این
همکاری افکار مردم مشروطه خواه را نسبت
به انگیزه آن طبقه تغییری نداد .هر چه این
انجمن شامل اشراف های لیبرالی مانند احتشام
السلطنه بود ،درباری پر قدرت و مرتجع امیر
بهادر جنگ میان این تازه مشروطه طلب ها
که یک عهد وفائی به مجلس خواندند ،پیدا
می شود7.
در هر صورت حیدر خان انگیزه خودش را
در خاطراتش کامال روشن بیان می کند که
«مقصود از این مسئله فقط ترسانیدن مستبدین
بود و بس 8.البته امکان این وجود دارد که گفته
های حیدر خان در باره انگیزه هایش و یا سایر
نظرات و روایات عین واقعیت نباشد ،اما باز هم
تا آنجا که وجود دارند ،ایرانیکا موظف به ذکر
آنهاست.
در قضیه ترور شاه نیز ایرانیکا باز هم شواهد
کافی در مورد انگیزه های قتل ارائه نمی دهد،
و مطلقا اشاره ای نمی کند .با اینکه شاه سعی
کرده بود که با کمک یک دسته اوباش و اجامیر،
که تحت تاثیر استعمال بی حد الکل و مخدر
قادر به انجام هر شرارتی بودند ،و به رهبری
یک روحانی مرتجع ،بر علیه قانون اساسی کودتا
کند .تقلیل شواهد و انگیره ها به آنچه که فقط
در حمایت نظر تاریخ نویس است خواننده را نه
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فقط از ابعاد دیگر یک واقعه تاریخی محروم
می سازد ،بلکه یک تاریخ مجازی بوجود می
آورد .از جمله ادعای این که بعد از دستگیریش
برای این سوء قصد ضد شاه ،حیدرخان با کمک
و پا در میانی دوستان سوسیال دمکراتش در
مجلس از زندان آزاد شده باشد .بر این ادعا
در پی نوشت طوالنی ضمیمه شده گواهی و
شاهدی بر اثبات اش یافت نمی شود .حتی
در مورد وقایع ما بعد بمباران مجلس ،که به
علت اهمیت تاریخی اش پوشش بهتری داده
شده است ،ایرانیکا شواهدی برای مدعای خود
ارائه نمی کند ،و تمامی مبارزه و فعالیت های
حیدرخان در این سال خونین بعد از بمباران
کردن مجلس را به یک جمله تقلیل می دهد...
«و به قفقاز گریخت ،جائی که او به کمک
انقالبیون و تدارکات انقالب درآمد قبل از اینکه
بعد ها در کنار آنها بجنگد» .در این میان ناگفته
می ماند :کمک به تشکیل یک جبهه مبارز در
گیالن تا تبریز از فشار حملۀ حکومت تا درجه
ای آسوده شود .سازمان کردن بمب افکن های
گرجی که برای مشروطه خواهان رها ساختن
مردم از کشتار و قتل عام و غارت به دست
قبیله های تاراج گر که حکومت آنان را علیه
شهرها و ده های آذربایجان فرستاد.
کشتن سردار بی رحم و مقتدری چون شجاع
نظام ،که با حذف وی راه برای ورود مشروطه
خواهان به غرب آذربایجان باز شد .آزادی
خوی که وی سرپرستی دفاعشان را در مقابل
تاراجگران کرد که از حمایت دولت بر خوردار
بودند را عهده دار بود و بسیاری دیگر که ناگفته
مانده است ،به امید اینکه روزی گفته شود .و
من در اینجا یادداشت خود را پایان می دهم و
می سپارم به دست آنان که پژوهشگر مجلس
دوم هستند و اعصار بعد.
زیرنویس:
 -1ابراهیم صفائی ،رهبران مشروطه ،جلد دوم،
ص۹۸ ،
 -2رحیم رضا زاده ملک ،چکیده انقالب :حیدر
عمواوغلی
 -3احمد کسروی ،تاریخ مشروطیت ایران
 -4حیدر خان عمو اوغلو ،ص7 .
 -5همچنین در مقاله اش راجع به جمال الدین
افغانی ،تاریخ نویس محافظ کار ابراهیم صفائی
مشاهدی را که نشانگار زادگاه آن متفکر اتحاد
اسالمی در ایران بود پنهان می کند.
 -6رائین ،ص۲۹.
 -7احمد کسروی ،تاریخ مشروطۀ ایران ،ص
464-463
 -8رائین ،ص۵۰ .
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دكترمحمدحسن پدرام

ناگفته هایی از فاجعه شوم
پارك اتابك

آيا حيدرخان عمواوغلي در فاجعه شوم پارك
اتابك شركت داشت؟ ستارخان سردارملي و
حيدرخان عمواوغلي از شخصيتهاي بزرگ
تاثيرگذار در انقالب مشروطيت ايران و در عين
حال هر دو از اعضاي برجسته مركز غيبي تبريز
بودند.
عبدالحسين ناهيديآذر معتقد است« :مورخ
نبايد هيچ عقيدهاي را بدون نگاه انتقادي
بپذيرد .چرا كه يكي از خصايص محقق
شكاكيت است .به قول هگل شك پايه علم و
آگاهي است» 1.و می گوید :نميتوان قبول كرد
در مورد شخصيتي (حیدرخان عمواوغلی) كه با
ستارخان رابطه عمیق دوستانه داشت و هر دو
در راه يك هدف مشترك مبارزه ميكردند ،در
جنگ پارك اتابك با افرادي نظير پسر سردار
اسعد و يپرمخان همسو شده ،در مقابل ستارخان
صفآرايي كند و عليه ستارخان بجنگد».
تا به حال در رابطه با حضور و يا عدم حضور
حيدرخان عمواوغلي در «فاجعه شوم پارك
اتابك» 2ديدگاههاي متفاوتي از طرف مورخان
و محققان انقالب مشروطه ارائه شده است.
به عنوان مثال اسماعيل اميرخيزي و احمد
كسروي كه هر دو از مورخان شهير انقالب
مشروطه محسوب ميشوند در آثار خود به
صورت مستقيم و يا غيرمستقيم به حضور
حيدرخان عمواوغلي در فاجعه شوم پارك اتابك
مهر تأييد زدهاند و با استناد به آثار آن دو ،اكثر
مورخان و محققان بعدي نيز در كتابهاي خود
در حقيقت نوشتههاي اميرخيزي و كسروي را
تكرار كردهاند.
اما برخالف نوشته دو مورخ مزبور ،محمود
محمود صاحب كتاب «تاريخ روابط سياسي
ايران و انگليس در قرن نوزدهم ميالدي» كه
محقق و مورخ نامداري است و خود در ايام
فاجعه جنگ پارك اتابك ناظر بر اوضاع و مدتي
هم رياست كميته مركزي حزب دموكرات را
برعهده داشت با استناد به روزشمار تاريخ در
يادداشتهاي خود به عدم حضور حيدرخان
عمواوغلي در جنگ پارك اتابك تاكيد كرده
است.
براساس نوشته محمود محمود ،حيدر عمواوغلي
بعد از قتل سيدعبداهلل بهبهاني دستگير و در
نظميه توقيف شد« :حيدر عمواوغلي بعد از چند
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جلسه استنطاق ،روز  11شعبان  1328از توقيف
نظميه مرخص شد و اندكي بعد از رهايي از
طرف حزب دموكرات به مأموريت مخفي ميان
3
ايل بختياري رفت».
قابل تأمل است كه بنا به نوشته برخي از
مورخان حتي نسبت دادن ترور آيتاهلل
سيدعبداهلل بهبهاني به دموكراتها جهت بدنام
كردن آن حزب بوده ،زيرا شركت دموكراتها
در اين ترور به اثبات نرسيده است .عبدالحسين
ناهيديآذر مينويسد« :حزب دموكرات اصول
پارلمانتاريزم را براي رسيدن به قدرت برگزيده
بود و از اعمال زور ،به ويژه از دست زدن به
ترور و ايجاد وحشت خودداري ميكرد .ولي
به جهت بيتجربگيهاي حزبي ،نفوذ عوامل
بيگانه در آن ،تكروي عدهاي از رهبران و عدم
ديسيپلين كافي در حزب ،فرقهي دموكرات،
خواهي نهخواهي به راه ناصواب ترورهاي
سياسي كشانده ميشود ...با اين حال اين بدان
معنا نيست كه ترور ناجوانمردانه سيدعبداهلل
بهبهاني به دستور تقيزاده و يا ديگر رهبران
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دموكرات صورت گرفته باشد...
جهت روشن شدن بهتر موضوع ذكر اين نكته
الزم است كه سيدعبداهلل بهبهاني در تاريخ 24
تيرماه سال  1289شمسي ترور شد و در 14
مرداد  1289شمسي مطابق با سی ام رجب
 1328ه.ق .فاجعه شوم پارك اتابك طبق
سناريوي قبلي آفريده شد .به عبارت ديگر 20
روز بعد از كشته شدن آيتاهلل بهبهاني فاجعه
پارك اتابك به وقوع پيوست .حال براساس
نوشته محمود محمود ،حيدرخان عمواوغلي بعد
از قتل سيدعبداهلل بهبهاني دستگير و توقيف
ميشود و در روز  11شعبان  1328قمري كه
برابر است با  25مرداد  1289شمسي از زندان
آزاد ميشود يعني حيدرخان عمواوغلي قبل از
فاجعه پارك اتابك دستگير و زنداني شده بود
و یازده روز بعد از فاجعه پارك اتابك از زندان
آزاده شده است.
بدين ترتيب با استناد به نوشته محمود محمود
روشن ميشود كه حيدرخان عمواوغلي در
فاجعه شوم پارك اتابك شركت نداشت.
محمود محمود حتي تاريخ بازگشت حيدرخان
عمواوغلي از مأموريت ايل بختياري و خروج
وي از ايران را نيز دقيق ًا مشخص كرده و می

نویسد« :حيدرخان عمواوغلي در ربيعاالول  1329به تهران
بازگشت .حيدرخان عمواوغلي در بازگشت از مأموريت مخفي
در ميان ايل بختياري چون به حضرت عبدالعظيم رسيد مرا از
ورود خود آگاه ساخت .حيدرخان به منزل من وارد شد و چند
ماهي در حياط بيروني به طور مخفي ميزيست و اهل خانه او را
عموجان خطاب ميكردند (بنا به نوشته محمود محمود مدتي بعد
چون به مقامات دولتي اطالعاتي درباره محل اختفاي وي رسيده
بود) حيدرخان در لباس چاروادار از تهران به مشهد و سپس به
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عشقآباد و از طريق روسيه به فرانسه و سويس رفت»
صمد بهرنگي هم در رابطه با موضوع مزبور مطالبي نوشته كه با
اسناد محمود محمود همخواني دارد .بنا به نوشته او« :بعد از قتل
سيدعبداهلل بهبهاني ( 1289شمسي) حزب اعتدال شهرت داد كه
بهبهاني را دموكراتها كشتهاند و بنابراين حيدر عمواوغلي با عده
ديگري دستگير شد اما پس از چهل روز كه هيچ گونه مدركي
به دست نياوردند آزاد شد .اما تحت تعقيب تروريستهاي حزب
اعتدال قرار گرفت و دو بار از گلوله آنها جان به سالمت برد .بعد
از اين واقعه بود كه به مأموريت هفت هشت ماهه به ميان ايل
بختياري رفت و در بازگشت مخفي خود در خانه آقاي محمود
محمود پنهان شد .چندي بعد ...حيدر عمواوغلي ناچار با لباس
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مبدل از ايران خارج شد».
دکتر سالم اهلل جاوید نیز در رابطه با تبرئه و رفع اتهام حیدر خان
عمواوغلی در قتل آیت اهلل بهبهانی می نویسد« :بعد از آن که
در شب نهم رجب  24( 1328تیر  )1289سید عبداهلل بهبهانی به
قتل رسید کمیته حزب اعتدال شهرت داد که مرحوم بهبهانی را
دموکراتها کشته اند به همین مناسبت حیدرخان عمواوغلی نیز
جزء سایر متهمین دستگیر شد .چون بعد از چهل روز نتوانستند
مدرک و اقرار بدست بیاورند مرخصش کردند .بعد از مرخصی
عمواوغلی مثل بعضی روسای دیگر دموکرات تحت تعقیب آدم
کشان (تروریست) حزب اعتدال قرار گرفت و دو دفعه به عمو
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اوغلی تیر اندازی شد ولی اصابت نکرد.
لذا از مطالب صمد بهرنگي و همچنین دکتر سالم اهلل جاوید
چنين استنباط ميشود كه اگر به فرض محال حيدر عمواوغلي
را حتي در عصر روز ترور سيدعبداهلل بهبهاني ،كه مطابق با 24
تيرماه بود دستگير و زنداني كرده باشند چهل روز بعد از آن يعني
در اول شهريور ماه همان سال وي را از زندان آزاد كردهاند .بدين
ترتيب حيدر عمواوغلي در روز فاجعه شوم پارك اتابك در زندان
بوده و در جنگ عليه ستارخان شركت نداشت به عبارت دیگر در
روز آزادي وي از زندان هيجده روز از فاجعه شوم پارك اتابك
ميگذشت.
اما عالوه بر اسناد مزبور بعضي از مورخان از آن جمله دكتر
مهدي ملكزاده هم در شرح فاجعه شوم پارك اتابك از حيدر
عمواوغلي نامي نبرده است .بنا به نوشته وي« :بعد از ظهر اول
شعبان قواي دولتي مركب از هزار نفر بختياري به رياست سردار
بهادر و پانصد نفر ارمني و مسلمان به فرماندهي يفرم خان و چند
فوج سرباز كه در تهران بودند با چند عراده توپ پارك اتابك را
محاصره كردند و عمارات اطراف را كه به پارك مسلط بود سنگر
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نمودند و با توپ و تفنگ و نارنجك به پارك حمله بردند».
حال بعد از شرح اسناد مورخان و محققاني كه بر عدم حضور
حيدرخان عمواوغلي در فاجعه شوم پارك اتابك تاكيد كردهاند ،به
شرح اسنادي ميپردازيم كه حضور حيدر عمواوغلي را در جنگ
پارك اتابك تاييد ميكنند.
همان طوري كه ذكر شد اميرخيزي و كسروي از مورخان
معاصری هستند كه به حضور حيدرخان عمواوغلي در جنگ
پارك اتابك مهر تاييد زدهاند ،ولي با اين همه موضعگيري آنها
در اين مورد كام ً
ال يكسان نيست .احمد كسروي به جز يك
مورد ،بيشتر بر حضور دسته و يا هواداران حيدرخان در جنگ
پارك اتابك تاكيد كرده ،ولي اميرخيزي حضور شخص حيدرخان
و هواداران او را در جنگ پارك اتابك مورد تاييد و تاكيد قرار
داده است.
بنا به نظر مورخان عواملي كه باعث رويارويي حيدرخان با
ستارخان و باقرخان شد به ظهور و رقابت دو حزب دموكرات
و «اعتدال» 9برميگردد« :در اوايل دوره دوم مجلس در ميان
اعضاي مجلس شوراي ملي ،شور و شعف زايدالوصفي ديده
ميشد و روح يگانگي و دوستي در وجود ايشان نمودار ميگشت.
دريغ كه اين اتحاد و اتفاق و دوستي و صميميت ديری نپاييد و به

زودي دوستان ديروزي دشمنان امروزي شدند ،علت اين اختالف
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خانمان سوز ظهور دو حزب مخالف اعتدال و دموكرات بود».
احمد كسروي علت حضور مجاهدان حيدر عمواوغلي را در
جنگ پارك اتابك اختالف و كينه حزب انقالبي دموكرات و
حزب اعتدال 11ميداند« :گذشته از فدائيان ارمني و مجاهدان
حيدر عمواوغلي و ديگران كه كينه انقالبي و اعتدالي و به
نام خونخواهي عليمحمدخان تربيت ،داوطلبانه آماده بودند ،با
ُ
پولكنيك رئيس قزاقخانه سكالش كرده انديشه خواسته بودند
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ولي فرماندهي بنام يفرمخان و سردار بهادر بود»
كسروي تنها در يك مورد به صورت مستقيم از حضور شخص
حيدرخان عمواوغلي در جنگ پارك اتابك ياد كرده و نوشته
است« :چنان كه گفتهام در پيش آمد پارك اتابك او (يار
محمدخان كرمانشاهي) نيز همراه حيدر عمواوغلي و يفرم خان و
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ديگران در دسته دولتيان ميبودند»
در رابطه با حضور حيدرخان در جنگ پارك اتابك،
ميرزاابوالقاسمخان كحالزاده نيز نوشته است« :در جنگي كه بين
قواي تأمينيه دولت و مجاهدين مقيم پارك اتابك به سركردگي
ستارخان سردارملي روي داد ،حيدرخان چون از موسسين حزب
دموكرات و حكومت هم منتخب حزب بود با آن همه عوالم
دوستي و رفاقت با ستارخان بر عليه او جنگيد و در اين جنگ
به نفع دولت اقدام و دخالت داشت» 14.در همين رابطه اسماعيل
رائين نوشته است« :حيدرخان پيروزي بر ستارخان و ياران او را
يك موفقيت بزرگ براي انقالبيون در برابر اعتداليون ميدانست.
وي در مورد حضور حيدرخان عمواوغلي در جنگ پارك اتابك
مينويسد :اما هرچه هست ،نقش حيدر عمواوغلي و يارانش را
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نميتوان در اين ماجرا ناديده گرفت»
چنان كه در سطور باال اشاره شد اسماعيل اميرخيزي از مورخان
معاصری است كه حضور شخص حيدرخان عمواوغلي و دسته
وي را در جنگ پارك اتابك مورد تاييد قرار داده و مينويسد:
«جنگ تقريب ًا دو ساعت و نيم از ظهر گذشته آغاز شد .قواي
دولتي اعم از سواره و پياده و دسته يفرمخان بيش از دو هزار
نفر بودند و برخي از مجاهدين نيز مانند حيدرخان عمواوغلي و
دسته او و مرحوم حسن عليزاده و جمع ديگري نيز با قواي
دولتي همكاري ميكردند» 16.الزم به ذكر است كه اميرخيزي
به عنوان منشی و مشاور ستارخان هميشه در كنار وي بوده و در
روز فاجعه شوم پارك اتابك نيز در پارك اتابك حضور داشت ولي
بنا به نوشته خودش ،وي مرد جنگي نبود چنانچه می نویسد« :از
آنجايي كه نه بنده و نه آقاي يكاني هيچ كدام جنگجو و جنگآور
نبوديم رفتيم به همان سردابي كه هميشه در موقع گرما ،به آنجا
پناه ميبرديم .رفته رفته جنگ شدت پيدا ميكرد و غرش توپ
و تفنگ ،بيدالن را دل به لرزه درميآورد .براي آن كه مشغوليتي
براي خود پيدا كنيم مرحوم صاحب اختيار يك جلد شاهنامه
خطي به بنده داده بودند كه در اوقات بيكاري مطالعه ميكردم.
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بدان پناه بردم و به مطالعه آن پرداختم».
مطالب مرحوم اميرخيزي در مورد جنگ پارك اتابك و حضور
حيدرخان عمواوغلي در آن جنگ و پناه بردن اميرخيزي در
گرماگرم جنگ به سرداب پارك اتابك از چند جهت قابل تأمل
است .نكته اول اين كه اگر حيدرخان عمواوغلي با استناد به
نوشته محمود محمود در جنگ پارك اتابك شركت نكرده بود و
در آن روز در زندان بود ،چرا اميرخيزي نام حيدرخان عمواوغلي
را در زمره همكاران قواي دولتي قلمداد كرده است؟
نكته دوم اين كه بنا به نوشته خود اميرخيزي ،در روز جنگ پارك
اتابك در حالي كه گلوله از طرفين چون باران فرو ميريخت
و كشت و كشتار مجاهدين محصور در پارك اتابك از طرف
نيروهاي مهاجم دولتي به نقطه اوج خود رسيده بود و دل بيدالن
را به لرزه درميآورد« ،حاجآقاي اميرخيزي» به دور از آالم
همراهان با خيال آسوده و با آرامش خاطر ،در سرداب خنک ،خود
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را با مطالعه شاهنامه فردوسي مشغول كرده بودند!
نتيجهاي كه از يادداشتهاي اميرخيزي گرفته ميشود اين است
كه چون شخص اميرخيزي در جنگ شركت نكرده و در گرماگرم
جنگ به سرداب پارك اتابك پناه برده بود و مطالب را بعداً به
نقل ،از مجاهديني كه در جنگ شركت كرده بودند ،بازگو كرده
است اين احتمال وجود دارد مجاهديني كه اطرافيان و هواداران
حيدرخان را ميشناختند ،از حضور دسته حيدرخان در جنگ
پارك اتابك نتيجه گرفتهاند كه خود حيدرخان نيز كه سردسته
تحلیلی -سیاسی
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گروه است حتم ًا پشت سر آنها است ،غافل از آن كه وي در آن
روز در زندان بسر ميبرد .بنابراين بعيد نيست كه اميرخيزي
يادداشتهاي جنگ پارك اتابك را با استناد به شهادت غيرواقعي
مجاهدين و يا اشخاصي كه دسته حيدرخان را با خود حيدرخان
اشتباهي گرفتهاند ،به رشته تحرير درآورده و يا اين كه بعضي از
مجاهدين و يا اشخاصي كه با حيدرخان دشمني داشتند جهت
بدنام كردن او ،نام وي را نيز در رديف افرادي همچون يفرمخان
ارمني و سردار بهادر قرار داده و به اميرخيزي گزارش نادرست
دادهاند.
همان طوري كه قب ً
ال اشاره كردم معروفترين مورخاني كه به
حضور حيدرخان در جنگ پارك اتابك مهر تأييد زدهاند احمد
كسروي و اسماعيل اميرخيزي ميباشند .همچنين در صفحات
قبل با استناد به مطالب كسروي روشن شد كه وي برخالف
اميرخيزي بيشتر به حضور دسته حيدرخان در جنگ پارك اتابك
اشاره كرده و البته در يك مورد هم مستقيم ًا از حضور شخص
حيدرخان در جنگ پارك اتابك اظهار تأسف نموده است.
اما مسئله قابل تأمل ديگر اين است كه دكتر هوشنگ ابرامي
به نقل از اسماعيل اميرخيزي نوشته است كه احمد كسروي
در موقع نوشتن تاريخ مشروطه سه شبانهروز مهمان اميرخيزي
بوده و از يادداشتهاي اميرخيزي استفاده كرده است .هوشنگ
ابرامي در مورد ديدار خود با اميرخيزي مينويسد« :در آن زمان
اميرخيزي سرگرم نوشتن كتاب «قيام آذربايجان و ستارخان»
بود .روزي که نخستين بار به خانهاش رفتم و قصدم را گفتم ،به
اطاق مجاور اشاره كرد و گفت :اين اطاق را ميبينيد؟ كسروي
وقتي تاريخ مشروطه را مينوشت در همين جا سه شبانهروز
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مهمان بود»
از مطالب مزبور ميتوان نتيجه گرفت كه به احتمال زياد احمد
كسروي در نوشتن تاريخ مشروطه ايران و تاريخ هيجده ساله
آذربايجان و از آن جمله در موضوع مربوط به فاجعه پارك اتابك
از يادداشتهاي اميرخيزي سود برده است .با توجه به نقد و
بررسيهايي كه در رابطه با مطالب اميرخيزي به عمل آمد و
نتيجه نهايي اين بود كه به احتمال زياد راويان و گزارشگران
جنگ پارك اتابك شايد به جاي دسته حيدرخان (عمدي يا
غيرعمدي) نام حيدرخان عمواوغلي را به اميرخيزي بازگو
كردهاند .در آن صورت چون احمد كسروي هم (با استناد به
نوشته دكتر هوشنگ ابرامي) از روي يادداشتهاي اميرخيزي
مطالب كتابهاي خود را دوباره بازبيني و يا تكميل كرده است.
در آن صورت يادداشتهاي كسروي هم در رابطه با حضور
حيدرخان عمواوغلي در جنگ پارك اتابك همچون مطالب
اميرخيزي ،زير سؤال ميرود .ناگفته نماند كه همه اين فرضيات
و تحليل و بررسيها را ما در حالي مطرح ميكنیم كه اسناد
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