
   در بارهء  تاريخچهء قزاقخانه و قزاق ها              
 http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

 

 

٢۶٢  
  

يرزائی  درباره تاريخچه قزاقخانه و : گفتگوی علی لطفی با محسن 
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و درباره تاريخچه قزاقخانه

   قزاق ها

   

       با محسن ميرزايي علي لطفي: از 

   

    ١٨٧شماره  آتاب هفته،: برگرفته از  

  

  

 

ق به ايران بازگشت، به تقليد از تنظيمات . هـ ١٢٩٦فرنگ در سال  ناصرالدين شاه وقتي از سفر دوم

قزاق بيش از ) لشكر(و ديويزيون ) تيپ(داد و بريگاد نظامي قزاقخانه را تشكيل  قزاق روس، سازمان

داشته  تنها نيروي نظامي نظم ديده ايران بود آه نقش مؤثري در وقايع و تحوالت اين دوره  سال٤٠

حساسي را  ش رضا خان قزاق به سلطنت رسيد و قزاقان مسؤليت هاي.  هـ١٢٩٩با آودتاي . است

ها بعد از آودتا به  بنابراين نقش قزاق. ت به دست آوردنددر دولت، ارتش و سازمانهاي اداري مملك

ايران بسيار تأثير گذار بوده، اما ابعاد  گرچه قزاقخانه در تحوالت تاريخ معاصر. شكل ديگري تداوم يافت

محسن ميرزايي براي اولين . بررسي قرار نگرفته است مختلف اين سازمان نظامي چنان آه بايد مورد

درباره ي قزاقخانه و قزاق ها آتاب دو جلدي تاريخچه بريگاد و  د و عكس هاييبار جمع آوري اسنا
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را توسط نشر علم منتشر آرده ) دومانتوويچ تا ميرپنج رضاخان سوادآوهي از آلنل(ديويزيون قزاق

محسن ميزايي . منشأ و شروع پژوهش ها و آارهاي ديگري در اين زمينه باشد است آه مي تواند

 شسراي عالي در رشته زبان و ادبيات فارسي فارغ التحصيل شد و پس از آن دورهدان  از١٣٣٥سال 

را در آمريكا به  روزنامه نگاري را در روزنامه اطالعات گذراند و سپس دوره چهار ساله تبليغات تجارتي

ي عالقه به تاريخ در اين حوزه م زايي حرفه اصلي اش تبليغات تجاري است اما به خاطررمي. پايان برد

جهان را با همكاري منصور تاراجي و مرحوم   هزار روز تاريخ ايران و٢٨ مجموعه ١٣٥٤سال . نويسد

ميرزايي مدتي است آه همراه . مليجك را منتشر آرد علي سفري تدوين آرد و پس از آن خاطرات

   .روزنامه ايران مي نويسد منصور تاراجي تاريخ قرن بيستم را در

 

 

 

  قزاق هاي پشت سياق ها

 

 

آه  چطور شد. تنها آتابي است آه فقط به قزاقخانه و قزاق ها مي پردازد» و ديويزيون قزاق تاريخچه بريگاد« 

  .به تدوين اين مجموعه پرداختيد

قزاقخانه توسط يكي از آشنايان به دستم   بود آه يك سري اسناد١٣٥٣ يا ٥٤حدود سال  -  

همان روز به اين فكر افتادم آه آن ها را به صورت  زا. رسيد؛ اسناد ناب و منحصر به فرد قزاقخانه

سياق برگرفته از خط [مواد خام بود و با سياق نوشته شده بودو  اما اين اسناد. يك آتاب درآورم

است آه نوشته معادل عدد است و در دوره قاجار محاسبات را با  يعني عالئمي. عربي است

دو آه نفر مي توانستند سياق بخوانند در قيد آن زمان خوشبختانه  آه در] سياق مي نوشتند

از آن پس دنبال اين بودم آه هر عكس، . اسناد را به آنها دادم تا آنترل آنند حيات بودند؛ اين

در نتيجه اسنادي از جاهاي مختلف به . سندي را درباره ي قزاق ها جمع آوري آنم مطلب و

اما هنوز هزاران سند در .  است سال گردآوري اسناد٣٠آوردم و اين آتاب حاصل  دست

روسيه دولت هاي رقيب روسيه مثل انگلستان وجود دارد و من تصورم اين است آه  آرشيوهاي

تازه بايد شروع شود، چون متأسفانه جز يكي دو نفر آسي ديگر نمي تواند خط  اين تحقيق

 دارد اما در آيندهاين يك فاجعه است آه صدها هزار سند درباره قاجار وجود . بخواند سياق را

خواني  نهادهاي فرهنگي وظيفه دارند عده اي را براي سياق. آسي نباشد آه آنها را بخواند

چندين صندوق از  هنوز بسياري چيزها در باره ي قزاقخانه نامعلوم است و شنيده ام. آماده آنند
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 سال در ٤٠ق ها قزا به هر حال. نوشته هاي ترجمه نشده آازاآوفسكي فرمانده قزاق وجود دارد

   .ايران بوده اند

   ها و قزاقخانه نپرداخته است؟ چرا تا امروز آسي به اسناد وقايع قزاق

ش به بعد چون رضا خان . هـ١٣٠٠سال  از دوره اي آه تحقيق در ايران مرسوم شد يعني از= 

به براي خودشان دردسر درست آنند،  قزاق بود نخواستند در دوره ي بيست ساله ديكتاتوري

تعدادي از افسران عالي رتبه قزاق هم  .همين دليل متأسفانه هيچ آاري در اين مورد نكردند

   .ترتيبات اوليه قزاقخانه مطالبي نوشتند، مربوط به آخر قزاقخانه است نه

 

نقش . آغاز دوران جديدي از تداوم نقش قزاق هاست ش. هـ١٢٩٩شما در آتاب اشاره آرده ايد آه آودتاي 

  از آن آه مسؤليت هاي حساسي داشتند چه تمايزي دارد؟ در دوره پيش از آودتا و پسقزاق ها 

در ايران داير بود و دوره هاي مختلفي داشت اما هيچ دوره اي را نمي   سال٤٠قزاقخانه حدود  = 

مثًال يك دوره، دوره ي جنگ جهاني است آه روس ها مي . ديگر مقايسه آرد توان با دوره ي

  هزار١٢خانه را براي جلوگيري از عثماني توسعه دهند و قزاقخانه هزار نفري به قزاق خواستند

ممكن است  آه. قزاق آن دوره با قزاق دوره ناصرالدين شاه زمين تا آسمان فرق دارد. تبديل شد

ايراني قفقاز در جنگ  قزاق هاي اوليه بازماندگان مهاجران. با دوره ي ديگر آامًال مغاير باشد

شهر قفقاز از ايران جدا شد و  ١٧در نتيجه ي اين جنگ، . ند ساله ايران و روس بودندبيست و چ

نخواستند زير حكومت روس بمانند بنابراين به  عده زيادي از رزمندگان ايراني آه در قفقاز بودند،

شاهزاده عباس ميرزا جنگيده بودند، مورد حمايت شاهان  ايران مهاجرت آردند و چون در رآاب

. فتحعلي شاه بود يعني نسل اول قزاق ها مربوط به اين دوره است اين دوره.  قرار گرفتندقاجار

بعد از سال ها آه قزاق ها . به آنها امالك دادند تا بتوانند مرفه زندگي آنند در اينجا شاهان قاجار

 مي، از شاه حقوق مي گرفتند و خدماتي هم انجام .دستگاه دولت و تحت حمايت دولت بودند در

روس  دادند، ناصرالدين شاه تصميم گرفت آه قزاق ها را جمع آند و تحت فرماندهي قزاق هاي

   .يك هنگ تشكيل دهد

شد آه مهاجران اوليه بدنه آن بودند،  به اين ترتيب اولين هنگ به وسيله آلنل دومانتوويچ تشكيل

ها بسيار روي مسائل آن. شديد ديني داشتند مهاجراني آه دو خصيصه بارز وطن پرستي و تعصب

آردند آه شرط شرآت در قزاقخانه بازگشت از  ديني متعصب بودند، وقتي انگليسي ها شايعه

   اسالم و پذيرش دين مسيحيت است،
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 ها در حرم عبدالعظيم بست نشستند و گفتند ديگر نمي خواهيم به قزاقخانه برويم و قزاق

 قزاق ها بازمانده اردوي. ا مسلمانندقزاق ه. ناصرالدين شاه با يك مشكل بزرگ مواجه شد

   .طاليي چنگيز هستند آه در خاك روسيه بودند

 

. هم در آتاب اشاره آرده ايد، نقش قزاق ها پس از آودتا تداوم دارد سؤال اين بود آه با توجه به آنچه شما

 از آودتا يك قزاق شاه مي شود و مقامات حساسي به قزاق ها مي رسد،توان گفت چون بعد  بنابراين آيا مي

   نقش آنها در اين دوره پررنگتر مي شود؟

دادگستري بودند و گاهي هم مأموريت هاي جنگي  پيش از آن قزاق ها فقط مجري و ضابط

پهبد يك قزاق شاه شد و يك قزاق س. دست آنها افتاد اما بعد، تمام وزارتخانه ها به. داشتند

بيشتر پست هاي درجه يك ارتش را قزاق هاي قديمي . بود احمدي بود آه وزير جنگ و همه آاره

   .بود، سپهبد زاهدي هم آه بعدها آودتا آرد، يك قزاق بود داشتند و حكومت دست نظامي ها

  

  رويدادهايي نقش و تأثير محوري و عمده اي داشته اند؟ قزاق ها در چه

اواخر دوره پنجاه ساله سلطنت . آه ناگهان ناصرالدين شاه ترور شد وداولين نقش آنها وقتي ب -

به لحاظ ظاهري، آرام و روي نظم و ترتيب بود و با رفتن ناصرالدين شاه  ناصرالدين شاه مملكت

پادشاه ضعيفي مثل مظفرالدين شاه ممكن بود اتفاقات بسياري بيفتد، امكان  مقتدر و آمدن

 برادران شاه برخيزند و خونريزي شود اما آازاآوفسكي فرمانده هايي صورت گيرد، داشت حرآت

از آن  اين آار بزرگي براي قزاق ها بود آه. تدبير اتابك توانستند اين بحران را برطرف آنند قزاق با

رخ شاه مي  هر وقت اختالفي پيش مي آمد، قزاق ها اين آارشان را به. بهره برداري هم آردند

   . ها خودشان را تاج بخش مي دانستندآشيدند، در واقع قزاق

مجلس شوراي ملي توسط آلنل لياخوف فرمانده بريگاد قزاق در آن زمان، جنگ با  به توپ بستن

تبريز و قزوين در عهد محمد علي شاه، حوادث خونين پارك اتابك، سرآوب قيام خياباني  مجاهدين

و  بريگاد قزاق در آنها سرنوشت سازتبريز و نهضت جنگل در خيابان ار رويدادهايي است آه  در

   .مؤثر بوده است

 

اند و نقش مداومي در آن دوره داشته اند، چرا هيچ  با توجه به اينكه قزاق ها در رويداهاي مختلف مؤثر بوده

   وقت وجهه ملي پيدا نكردند؟

هم رضاخان  حتي خود. قزاق ها در حقيقت فداييان شاه بودند و تا آخر هم آن را حفظ آردند

اصًال . سرش افتاد زماني آه آودتا آرد، هنوز طرفدار و نگهدارنده شاه بود و بعد از آن هوس به
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تاج و تخت و بعد از آودتا هم  به طور آلي قزاق يعني نگه دارنده. رسالت آنها حفاظت از شاه بود

 و به احمد شاه بي احترامي وقتي سيد ضياء دستش را به آمرش مي زد و به آاخ مي رفت

موقع به توپ بستند . مي آرد رفتار مي آرد، رضاخان با آمال احترام و به عنوان بندگي و غالمي

واقع قزاق ها براي اين آار تربيت شده بودند و  در. مجلس هم آنها دربست در خدمت شاه بودند

   .نمي توانستند وجهه ملي پيدا آنند

 

  است؟  و چه سيري را طي آردهدوره ي چهل ساله قزاق ها چه فراز و فرودهايي داشته

مشروطيت به خاطر  قزاق ها در دوره ي ناصري و بعد از آن قوي و محترم بودند اما در دوره ي=  

ملت ايران هيچ وقت  .دخالتشان عليه مشروطيت ضعيف شدند و محبوبيت خود را از دست دادند

   .به قزاق ها گرايش نداشت چون آنها هم هيچ آار ميهني انجام ندادند

   ويژگي هايي داشتند؟ قزاق ها با آن روحيه نظامي، شجاعت و ياغي گري به لحاظ فرهنگي و اجتماعي چه

ارزش و اهميت يك گروهبان  اصوًال قزاق ها خودشان را برتر مي دانستند يعني در قزاقخانه= 

ي آازاآوفسك. مي دانستند قزاق بيشتر از يك سرهنگ ايراني بود، آنها خودشان را اشراف

. حال مهاجر، مهاجر بود و ايراني، ايراني اشرافيت را از نظر قوانين قزاقخانه از بين برد اما به هر

   .شدند آنها آه مهاجر بودند به طور طبيعي افسر مي

 

   .آنند آنها در واقع در ايران مأموريت سياسي داشتند تا مقاصد روسيه را دنبال

البته قزاق هاي  .راطوري را در دربار ايران حفظ آنندقزاق ها مأموريت داشتند آه منافع امپ= 

به فرمانده قزاق تعليمات  مثًال پيش از اينكه مظفرالدين شاه بميرد. فرمانده نه قزاق هاي بدنه

در مورد محمد شاه هم  .آافي داده شده بود آه جانشين شاه آيست و تكليف سلطنت چيست

ها وظيفه اش را انجام  در جهت همان خواستهتكليف روشن شده بود و نيروي قزاق هم بايد 

   .مي داد

 

گردآوري آرده ايد و به تحليل رويدادهاي اين دوره با توجه به نقش  چرا شما فقط اسناد و منابع را در اين آتاب

   نپرداخته ايد؟ قزاقخانه و قزاق ها

ايت نوشتم و خواننده به پنج رو آودتا را. سعي دارم در هيچ يك از نوشته هايم تحليل ارائه نكنم -

مثًال . دشمنان آودتا نتيجه گيري آند را مخير گذاشته ام تا از بين گفته هاي دوستان و

 است در تاريخ قزاقخانه ، او قزاق درجه يك من خدمت آردم، واقعًا هم: آازاآوفسكي مي گويد

ورد در م. مي دهد آازاآوفسكي جاسوس است  م آه نشانرداما از سوي ديگر اسنادي آو
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از دخالت مستقيم آيرون سايد در آودتا حكايت دارد و  آودتا هم تا اين لحظه اسناد و نوشته ها

خارجي بوده است حال اگر آسي اسناد و مدارآي دارد آه اين  آودتا با برنامه ريزي و پشتوانه

   .روشن مي آند، ما هم خوشحال مي شويم گوشه از تاريخ ايران را

نظرات را در آنار هم آورده ام البته در مورد قرارداد  تمام اسناد، روايات وبنابراين در اين آتاب 

نظر آردم آه شاه افسران قزاق را به ايران مي آورده، دوره ي  قزاقخانه به طور صريح اظهار

آه اگر شاه تمايل داشت آنها را نگه مي دارد و هر زمان نخواست  مأموريت آنها سه سال است

هم فقط آموزش دادن فن سوارآاري و فنون نظامي به افسران ايراني  آنهاوظيفه ي . مي روند

آه آازاآوفسكي در گوشت، نفت، زغال، انتظامات و همه چيز پايتخت  است اما بعد مي بينيم

   .دخالت مي آند

اين بود  قزاق ها يكي از مأموريت ها و وظايفشان. اين نشان از بي عرضگي دستگاه و نظام بود

اين ما بوديم آه   درباره ي ايران جمع آوري آنند و به ستاد ارتش قزاق بفرستند، پسآه اطالعات

  .شد گول خورديم و يك فرمانده ي نظامي و سوارآاري آورديم آه همه آاره
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