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 پيشگفتار

جلد » نهضت ملی ورويدادهای تاريخ معاصر ايرانمصدق، « بخش ازکتاب اين  
سياسی،اجتماعی وفرهنگی ميرزاحسن خان مشيرالدوله، پليس  مربوط به زندگی ،ششم

جنوب، جنبشهای جنوب برعليه استعمار انگليس، مخالفت ايل سنجابی بر ضد حضور 
  .ستشيخ دمحم خيابانی و قيام کلنل دمحم تقی خان پسيان ا نهضتنيروهای انگليس، 

 ٢٩درگذشت   – ١٢۵١تولد ) (ملقب به مشيرالملک و بعد مشيرالدوله(حسن پيرنيا  ◀ 
  سياستمدار،  وی .خان مشيرالدوله نائينی می باشد پسربزرگ ميرزانصرهللا)١٣١۴آبان

ايران است،  تاريخ معاصر از رجال ملی وخوشنام واثرگذاردان و تاريخدان و حقوق
 خيابانی وجنبش جنگل و برکشيدن رضاخان توسط قيام شيخ دمحم رويدادهايی نظير

  .ده استبوازجمله اتفاقات  زمان نخست وزيری او ،انگليس برای به دست گيری قدرت
علوم سياسی تهران است که به همت پدرش ميرزا نصرهللا خان  ۀمؤسس مدرس«او  

 ضمن کادرسازی برای «  که )١( »وزير امورخارجه وقت اين کار را انجام داد
گذاری وزارت خارجه، موقعيتی فراهم شود که مردم ايران را به قانوندانی و حق وحدّ 

 مشروطيت  درانقالب«.تدريس  می کرد »الملل وادارکندوخوددراين مدرسه حقوق بين
درايران پس از صدورفرمان تأسيس عدالتخانه، درکميسيونی که برای تهئه نظامنامٔه 

مچنين پس ازصدور فرمان مشروطيت توسط ه. عدالتخانه دايرشد عضويت داشت
تی تشکيل شد، پيرنيا أمظفر الدين شاه، برای تهئه نظامنامٔه انتخابات وقانون اساسی هي

الملک کمک قابل شايانی درتدوين و نگارش قانون  تمنؤبه اتفاق برادرش حسين م
آن هيأت بشمار  یاساسی جديد ايران کردند واو يکی از برجسته ترين اعضا

 ۀدوره های دوم وسوم وچهارم و پنجم و ششم، نمايند مشيرالدوله، در«) ٢(».رفتمي
وزير و بيست و چهاربار به   بار نخست چهار. مردم تهران درمجلس شورای ملی بود

  )٣(».مقام وزارت رسيد
روسيه و  ١٩٠٧غم ايستادگی او بعنوان وزيرامورخارجه ايران در برابر قرارداد رعلي

 ۀسفانه بيتشراوقات درسخت ترين شرايط صحنأاست، مت خورتمجيدانگليس  که در 
سياسی را در برابر زورگويان با يک استعفا خالی می کرد واين مهم نقطه ضعف 
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 بهمين خاطرميرزاکوچک خان و شيخ دمحم. ميرزا حسن خان مشيرالدوله قلمداد می شد
د  اما به دوام حکومت شخصيتهای ملی و مردمی ميدانستن خيابانی با وجوديکه اورا از

  .او بخاطر اين  نقطه ضعف باور نداشتند
ميرزا حسن خان [روزی ضمن صحبت از: سيف پور فاطمی می نويسدنصرهللا  

  پرسيدم چه نصيحتی برای نسل جوان ايران دارد؟]  مشيرالدوله 
اگر  ،چاپلوسی و بت درست کردن بپرهيزيد تملق و از تا می توانيد: جوابش اين بود 
خانه نشستن  در پی و استعفای پی در زديک بقدرت هستيد با مقاومت منفی ون

خارجی از شما استفاده کرده و  نگذاريد يکنفر ،غلبه يابند نگذاريد زورگويان برشما
  .درحيثيت شما و کشور داغ باطله بر پيشانی شما باقی بگذا و پس از ميان بردن آبرو

مرد سياسی بايد طرفدار  –آلوده سازندرا با سياست خارجی  جوانان نبايد خود
هرسياستی که با . کشورش باشد وسياست خارجی راهم برای کشورش بخواهد

 ۀمنافع مردم موافق است، تعقيب کند، زيرا هيچ خارجی نمی تواند داي اهداف ايران و
خارجيها برای پيشرفت منافع و مقاصد خود با شما دوستی . باشد مادر از دلسوزتر
 از وجود شما و کشور شما استفاده نمی شود کرد شما را از و روزيکه ديگرمی کنند 

  .ميان برده  وکشورتان را به حريف  می فروشند
مال يا مقام، شخصيت و حيثيت و آزادگی شما را از ميان  صهيچگاه اجازه ندهيد حر

  )۴(»".بدست آهن تفته کردن  خمير، به از دست برسينه پيش امير." ببرد
را به پليس جنوب، جنبش های استقالل طلبی بر ضد نيروهای  يگر کتاب د بخش ◀

با شروع « :سلطه گرانگليس اختصاص داده ام دراين باره کرامت عبدلی می نويسد
ق حبيب هللا خان قوام الملک .هـ١٣٣٢/ م  ١٩١۴جنگ جهانی اول درتابستان سال 

در فارس  یولت مرکزنيزکه رياست ايالت خمسه را برعهده داشت با اطاعت از د
 .کرد؛ اگرچه او در باطن همچنان انگليسی بود یطرف یاعالم ب
ايران دچار ضعف و انحطاط بود، روس ها در شمال  یآنجا که حکومت مرکز اما از

ها نيز در  یخويش ادامه می دادند، انگليس یکشور به تصرف شهرها و ورود نيروها
أمين امنيت اتباع خويش و همچنين تأمين جنوب کشور به نفوذ پرداخته و به بهانه ت
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. امنيت راههای جنوب، نيروهای نظامی خويش را به داخل کشور وارد می کردند
 یدر چنين شرايط. گسترش نفوذ خويش برآمده بودند یها نيز درصدد تالش برا یآلمان

فارس، همراه با صولت الدوله قشقايی، ناصر ديوان  یمخبرالسلطنه هدايت، وال
و قاطبه ی مردم مخالف  یاز روحانيون مانند سيدعبدالحسين الر ینی و بسيارکازرو

توده مردم وحزب دمکرات . انگليس و حضورنيروهای نظامی استعمار در ايران بودند
نيز با حضور انگليس درصفحات جنوب مخالف بودند؛ مردم عمالً به مبارزه با 

ها ازتمام فارس  یم انگليس١٩١۵ال در اواخر س«انگليسی ها پرداختند به گونه ای که 
درمقابل، قوام الملک همراه با «اما » .بنادرخليج فارس، بيرون رانده شدند یبه استثنا

 یوموقرالدوله حاکم بوشهرجانب انگليس یاسماعيل خان شبانکاره،حيدرخان حيات داود
ها بود، ايشان که قيام عليه انگليسی ه خواسته و به مردم و ؛»ها را نگه می داشتند

 جنگ ودرگيری ميان مخالفان وموافقان انگليس درفارس وبوشهر .خيانت می کردند
، زائرخضرخان و شيخ حسين یرئيسعلی دلوار مانند یسران محل یبرخ. آغاز شد

بوشهر حمله  در یخان با حمايت مردم وهمگام با روحانيت شيعه، به نيروهای انگليس
پاسخ به اين حمالت،  ها نيز در یاما انگليس. دبردند و آنان را در ابتدا شکست دادن

آن  به تصرف خويش درآوردند و در. م١٩١۵/ق.هـ١٣٣٣رمضان  ٢٧بوشهر را در 
، یهمين درگيری ها، رئيس علی دلوار ۀدر بحبوح. اعالم کردند یشهر حکومت نظام

  ) ۵(».از افراد اغفال شده، به شهادت رسيد یبه دست يک
با تشکيل پليس «:جنوب و زورگوئی انگليسها اشاره می کند که او درادامه آن به پليس 

م وحرکت به سمت شيراز درگيری  ١٩١۶جنوب توسط سر پرسی سايکس در ژانويه 
پليس جنوب که برای حفظ . ها ی جديدی ميان مردم فارس و پليس جنوب شروع شد

ی تشکيل منافع انگليس از قبيل حفظ چاههای نفت جنوب و امن داشتن راههای تجار
شده بود، عمالً وظايف ديگری ازقبيل مبارزه با مخالفان سياست های انگليس همانند 
ايالت وطوايف وحزب دموکرات وژاندارمری را نيز برعهده گرفته وهمچنين به 

در . حمايت ازآلمانها می پرداخت ۀبازداشت نيروهای مردمی ومحلی به بهان تعقيب و
ردم عشاير وايلياتی بی دفاع دست زده است که در بسياری ازموارد نيز به کشتار م
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 .ادامه به شرح آن می پردازيم
پليس جنوب درحاليکه بجز دولت وثوق الدوله هيچ دولت ديگری آنها را به رسميت 
نشناخت، خودسرانه به تعقيب ودرگيری با مخالفان خويش پرداخته و با بسياری از 

و جنوب شرق درگير شدند و تلفات  طوايف درايل عرب، باصری و بهارلو در شرق
وخوردهای بسياری با  پليس جنوب درگيريها و زد. عشاير آن وارد کردند بسياری بر

مردم کرمان و يزد و قشقايی ها نيز داشته که تلفات و صدمات آن نيز بسيار سنگين 
 .بوده است

رد و م سايکس قراردادی با صولت الدوله منعقد ک١٩١٧مه  ٢۵/ ق ١٣٣۵رجب  ٣در 
در فاصله سه ماه پس از انعقاد قرارداد سايکس به سرکوب ايالت ساکن در اطراف «

او مقابله با تمامی ايالت و قبايل ايرانی را تحت عنوان . جاده های تجاری عمده پرداخت
سرکوب راهزنان وغارتگران انجام می داد به نظرمی رسد اين اقدامات بيشتربه 

پس از شکست های متوالی سيرجان و کازرون و  حيثيت پليس جنوب ۀمنظور اعاد
انگليسی داشتند؛  شايد زهرچشم گرفتن و ترساندن ايالت فارس بود که غالباً روحيه ضد

 .»خصوصاً آنکه در اغلب موارد، مجازات های بسيارسختی انتخاب و اعمال می شدند
يات دشت از مهم ترين جنگ ها وعمليات پليس جنوب درايالت فارس می توان به عمل

ارژن عليه ناصر ديوان، عمليات نيريز در تقابل با طوايف لشنی، عمليات زيارت واقع 
در ارسنجان، عمليات خان زنيان و درگيری با صولت الدوله، عمليات ده شيخ 
شورش پاسگاه خان زنيان، عمليات احمدآباد، عمليات چنار راهدار، عمليات آباده و 

اره کرد؛ که اين ها همه درگيری و جنگ عليه در نهايت عمليات فيروزآباد اش
دراين جنگها پليس جنوب با  .مجاهدان و مخالفان استعمار انگليس در فارس بود

و تيربار ومسلسل در بسياری از موارد حتی عليه  پاستفاده از تجهيزات کامل مانند تو
ن نيروهای خان زنيا ۀبه طور مثال در فاجع. مردم و طوايف بی دفاع وارد نبردمی شد

گم شدن دواالغ به طايفه دره شوری که درحال کوچ بوده و مردان آن  ۀانگليسی به بهان
نيز برای خريد به شيراز رفته بودند، حمله برده و بيست نفراز زنان و بچه های اين 

با انتشاراين خبروبا فتوای جهاد سيدعبدالحسين الری، حمالت صولت . طايفه را کشتند
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اما ژنرال سر پرسی سايکس . به نيروهای انگليس دوباره شدت گرفتالدوله و مردم 
ايجاد تفرقه ودسيسه چينی ميان صولت الدوله و  با عمليات سازمان يافته ودرنهايت با

  ) ۶(».همراهانش، توانست وی را شکست دهد
ازايالت کرد غرب ايران هستند و  که «است دربارۀ ايل سنجابیفصلی از کتاب  ◀

السلطنه و ملی گرايان  ملی نظام گ جهانی اول، به حمايت ازدولت موقت درجريان جن
سپاهيان دولتهای  همراه وی برخاستند و ضمن اعالِم مخالفت با حضورو فعاليت 

روس  بعد ازغلبۀ سپاهيان . وروس، با نيروهای آلمانی وعثمانی همراه شدند انگليس
به مخالفت  ی دولت موقت شدند ووانگليس برمنطقۀ غرب، اين ايل پناهگاه عناصر مل

    )٧(».و برنامه های نيروهای بريتانيا درغرب ايران ادامه دادند باحضور
نجا که در محدوده اين کتاب است  قيام  شيخ  دمحم خيابانی  را مورد  بررسی و آتا  ◀

« : پژوهش  قرار داده ام ، در اين باره علی اصغرشميم مورخ معاصرايران می گويد
دوست و دارای تعصب شديد ملی و دشمن   خيابانی بدون ترديد مردی وطنشيخ دمحم

ی اجنبی در امور داخلی ايران و  سرسخت بيگانگان و مخالف با هرگونه مداخله
طرفدار ايجاد يك حكومت ملی و مستقل و نيرومند بوده و چون رجال آن روز را برای 

خواسته است خود آن   ه، میداد ايجاد چنان حكومتی، ناتوان ونااليق تشخيص می
و طبيعی است كه تحقق آرزوهای  حكومت ملی نيرومند وصالح را بوجود آورد

. بايستی از تبريز وآذربايجان آغاز گردد و بر سراسر ايران گسترش يابد خيابانی می
 :نويسد خيابانی می ۀكسروی دربار

ديگران آرزومند نيكی  توانيم گفت اين است كه خيابانی همچون بسيار آنچه ما می... «
شناخت كه  می) حكومت(های بود و يگانه راه آن را به دست آوردن سررشته ايران می

كه درهمان هنگام  چنان. ها را ديگر گرداند ادارات را به هم زند وازنو سازد و قانون
آنان نيكی ايران را جزاز اين راه . كوشيد ميرزا كوچك خان در جنگل به همين آرزو می

خواست و كسی را با  از آن سوی خيابانی، اين كار را تنها با دست خود می. دانستند نمی
 )٨.(»پذيرفت خود به همبازی نمی

آغاز به کار  ١٢٨٨خيابانی در زمانی که به دوره دوم مجلس شورای ملی که در آبان «
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ی هنگام اولتيماتوم روسيه تزاری برای بيرون راندن مستشاران خارج. کرد، راه يافت
و ادامه اقامت مستشاران روسی در ايران که با موافقت احمدشاه روبرو شد و به 
تعطيلی مجلس دوم انجاميد، شيخ دمحم خيابانی به مبارزه عليه حضور بيگانگان ادامه 

های پر شوری در مجلس، نمايندگان را از تسليم شدن در برابر  او طی نطق. داد
  )٩(».ها بر حذر داشت روس

  : خيابانی درسخنانی درسبزه ميدان تهران درمخالفت با اولتيماتوم روسيه گفتشيخ دمحم  
استقالل خود صرفنظر  يک ملت که شش هزار سال سابقه استقالل دارد به آسانی از

اگرنتوانيم کشورخود را نجات دهيم .زيرا استقالل هرملتی شرافت اوست. نخواهد کرد
وطن جان خواهيم داد زيرا درچنين مواقع شرافتمندانه زندگی کنيم الاقل در راه  و

 ) ١٠( ».خطرناک وحساس زنده ماندن محوشدن است
ترين  مهم. ای بخشيد اوپس ازبازگشت به تبريزمبارزات سياسی خود را سامان تازه«  

پس از پايان جنگ . الدوله بود وثوق ١٩١٩پيمان  بخش اين مبارزات، قيام وی در برابر
ناطق شمالی ايران ازنيروهای روس همراه بود، دولت انگليس م ۀجهانی اول که با تخلي

های  های مختلف، از جمله مبارزه با يکی از دولت ـ به بهانه ـ رقيب ديرينه روس
يا مبارزه با نفوذ بلشويسم به ايران، به تقويت روزافزون نيروهای ) عثمانی(متحدين 

اسی و اقتصادی خود دولت خود درايران پرداخت وبرای تسلط بيشتر و بسط  نفوذ سي
هايی  يکی از پيمان. الدوله را برای انعقاد قراردادهای گوناگون تحت فشارقرار داد وثوق

 ١٩١٩ها در ايران شد، قرارداد  که موجب افزايش قابل مالحظه سلطه سياسی انگليسی
 . بود

يون خيابانی درآستانه انتخابات دوره چهارم مجلس، مردم را از رأی دادن به سياس
مضر به حال مملکت و  را ١٩١٩او قرارداد . وابسته به انگليس يا روسيه برحذرداشت

ناقض حاکميت ملی و استقالل ايران خواند و در تهران با وعظ، خطابه و نگارش مقاله 
 الدوله به لغو او برای واداشتن وثوق. به تشريح ابعاد خطرناک اين پيمان پرداخت

همان سال    فروردين ١٧ارزه مسلحانه روی آورد و در به مب ١٢٩٩بهار معاهده، در
ای از پيش طراحی شده، تمامی ادارات و مراکز دولتی تبريز را تصرف  در برنامه
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وی با گسترش اين قيام به ديگر شهرهای آذربايجان، توانست اين خطه را از . کرد
  )١١(»  .الدوله خارج سازد  حاکميت دولت وثوق

آزاديخواهان يك آرزو وعقيده داريم، ماهمه می گوييم مشروطيت ما  :خيابانی می گفت
منسوخ گردد،  و یامتيازات ملغ و یشخص یكند، نفوذها یحقيقی درمملكت حكمران

ما . حاكميت ملت واقعيت داشته باشد يعنی براساس حاكميت ملت تكيه واستناد نمايد
 )١٢(».آزادی باشد مساوات و می گوييم عدالت،

 یمنظور آذربايجان، استخالص ايران از هرگونه اسارت م: ته می گفتخيابانی پيوس
  )١٣(»..آذربايجان است یآذربايجان جزء الينفك ايران و ايران جزء اليتجز باشد و

من کشته شدن را به تسليم ترجيح ...«: گفتمی  لحظات زندگيشخيابانی درواپسين 
د انقالب مشروطيت ايرانم، من فرزن. بزمين نمی زنم من پيش دشمن زانو می دهم،

  )١۴(» .من از اعقاب بابک خرم دين هستم
کلنل  «: می باشد» قيام کلنل دمحم تقی خان پسيان« به  بخش ديگری ازکتاب مربوط   ◀

درتهران، حکومت سياه سيد ضياء . وطن دوست بود دمحم تقی خان پسيان افسری اليق و
 ازميزان اطالع پسيان از. رآمدروی کا١٢٩٩رهگذرکودتای  الدين طباطبائی، از

بسا بخاطرپاکدستی نمونه او، دستوراين . ماهيت اين کودتا اطالعی دردست نيست
او قوام را . را خوش آمده باشد حکومت بردستگيری قوام السلطنه، والی خراسان، او

سوی سيد ضياء والی نظامی خراسان  از طغيان کرد و. تهران کردۀ وروان دستگير
قوای خود را برای  حکومت سيد ضياء را درمی يافت و ماهيت کودتا وهرگاه . شد

  .دولت ملی به تهران می برد، تاريخ ايران سيری جز اين می کرد که کرد استقرار
بهبود وضعيت  زمان زمامداريش درخراسان به يک سری اصالحات در بهررو، در   

محبوبيت وی افزون تر  نظاميان ميان اقشارمردم و اين شد که در. آن خطه دست زد
پريداکس ژنرال کنسول انگليس در خراسان درجهت سياست انگليس سعی کرد . گشت

اين  زيرا ترس آنها از. کلنل دمحمتقی خان را به خروج ازايران و سفربه اروپا وادار کند
راستای توسعه و  بود که کلنل دمحم تقی خان با اصالحات بی وقفه ای که در جهت و

رت نظامی کرده بود، تشکيالت ژاندارمری را بعنوان قوای مسلح بازسازی قد
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ايران سامان داده بود،  بالمعارض آموزش ديده با بهترين تجهيزات درآن زمان در
ست درصورت هجوم به تهران حکومت مرکزی را قبضه نمايد که با ندرنتيجه می توا

عظم بهرامی که درآن ا به گفتۀ دبير« اهداف ومنافع انگليس منافات وتعارض داشت 
برافراشتن پرچم  موقع منشی مخصوص سردارسپه وزيرجنگ بود، اگرکلنل پس از

ژاندارمهای  با عده ای از حسابی داشت و ۀحکومت مرکزی نقش طغيان برضد
دارای بهترين تجهيزات بودند بطرف تهران حرکت  و وفادار خراسان که نسبت به او

می پيوستند و حکومت  اوه تی افسران قزاق بمی کرد، محبوبيت او طوری بود که ح
شخص قوام . تهران فوری ساقط و اومی توانست دولت تازه ای برسر کاربياورد

سرعت عمل کلنل بيمناک  سردارسپه بی اندازه ازمحبوبيت وجسارت و السلطنه و
 ) ١۵(» .حمله را داشتند دقيقه انتظار بودند وهر

آخرين ديدارمن با اين «: تقی خان پسيان می نويسد ملک الشعراء بهار دربارۀ کلنل دمحم
درحقيقت يکی ازهزارها  لياقت و بزرگی که داشت نتوانست کاری بکند و مرد که بقدر

، نمی دانم چه می شود که اينها !...افراد مفيد ايرانی بود که شوخی شوخی نفله شده اند
  نفله می شوند؟ 

می نامند، بعضی جوانها » کرم آدم خورک«را مثل آنست که درايران کرمی باشد که او
آنها استشمام بشود،  لياقت از و که بوی خاصی می دهند، يعنی بوی غيرت و شعور

اين کرم آنها را زير نظر ميگيرد، همۀ آنها را پی می کند، گاهی در آنها نفوذ می کند و 
نها، رفقای در طرف آنها، رئيس آنها، همکاران آ .زهرمی ريزد و هرگاه بی اثر ماند

می پاشد، آنها را برعليه اين جوان مسموم می کند، خالصه اين جوان را تا  آنها زهر
    )١٦..  (!و روزگار پيری دنبال می کند، تا او را بگور کند يا از کار بيندازد آخر عمر

من ايران وايرانى «: کند که کلنل دمحم تقی خان پسيان به ايرانی بودن خويش اشاره می  
بکشند قطرات خونم کلمه ايران  مرا اگر... کنم  ه فقط دوست داشته بلکه پرستش مىرا ن

 )١٧(» .اگر بسوزانند خاکسترم نام وطن را تشکيل خواهد داد را ترسيم خواهد نمود و
حاضرم ثابت کنم که درمدت دو ماه زمامدارى خود با «: نويسد او درادامه آن مى

شتم  قدمى برخالف رضاى خدا وصالح مملکت اقتدارات و قدرت فوق العاده که دا
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برنداشته و حبه و ديناری استفادۀ شخصی نکرده ام؛ با محبوسين خود با اينکه اغلب 
درمحبس هم عمليات و دسايس خود را ترک نکرده بودند با کمال رأفت و مهربانی 
رفتار نموده و به تصديق دوست و دشمن عفت و شرافت سربازى را هميشه محفوظ 

شده است  ام مطابق حکم بوده و از قضا احکام هم به حق صادر مى آنچه کرده. ام شتهدا
درتاريخ مشروطيت چنين نظم و ترتيبى  أو گمان ندارم در تاريخ ايران و مخصوص

من اولين کسى هستم که حساب وجوه دريافتى ايام تصدى . ظهور و بروز رسيده باشد
 مصوبه ايالتى فقط آن مقدار ۀاز بودج ه وخود را به ميل و رضاى خاطر خود پس داد

هاى فقراء و ضعفاء  به خرج آوردم که استحقاقش را داشتم و براى پرداخت مستمری
شد به همان  اى که براى قشون گرفته مى براى اولين دفعه اعانه. الزم و واجب بود

منصبان اليق و فداکارخود بسرعت برق  حبامصرف خودش رسانده و و بکمک ص
با منصبان يک  ن با طاليان پياده و فوج سوارحاضر خدمت نموده با صاحبنديچ

هاى پيچ در  طاليان شش مقابل آن را اداره کردم؛ در حکومت من چندين فقره حساب
ها بوده و به جايى نرسيده بود  پيچ مؤديان مالياتى که سالها مطرح مذاکره وزارتخانه

 ، دين دمحم ،مرسل ،هللا وردى ،دىاشرار نامى خراسان مثل خداور. خاتمه يافت
شان يحضرتعلى و غيره که با اردوهاى دوسه هزار نفرى و مخارج گزاف دستگير

باالخره اين ... ممکن نبود دستگير کردم و به مجازات اعمال جنايتکارانه خود رسيدند 
در حکومت من و پيشنهاد من بود که دولت وقت براى اصالح آستانه مقدس تصميم 

با يک . ها و دلتنگيهاى مرا جبران نمود مأموريت مقدس خستگی} با اين{و .. .گرفته 
 )١٨(» ...ها نوشته شده  دنيا اشتياق کمسيونها تشکيل و نظامنامه

معلم موسيقی کلنل که نخستين قدم در نوشتن شرح  (Lydia knayer ) »ليديا کناير«خانم 
خيال و آرزوی . ..«: نويسد می ای خطاب به مادر او چنين حال کلنل برداشت درنامه

کلنل دمحم تقی خان درحق وطنش چه بود؟ گمان می کنم ما آلمانها که درجۀ کوششهای 
بزرگی که منبع  می دانيم که چه اقتدار بی آرام و تحصيالت او را با چشم ديده ايم بهتر

قوای  تمام وقت و. قوۀ بزرگی برای ايران بود با نعش تقی خان زيرخاکهای سياه رفت
شده بود، مانند  جنگ مستولی حال او اين جوان، با وجود ضعف مزاجی که بتأثير
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کوشش اش اين بود که اسباب مادی ومعنوی تمدن . می شد زنبورعسل صرف کار
  .آلمان را که او بسی تقديرمی کرد، فهميده وياد گرفته برای وطنش محل استفاده سازد

بيگانگان رها سازد  لت خود را از زير فشاراين بود که نه تنها وطن و م آرزوی او 
اين . بلکه سويۀ علمی، اخالقی، صنعتی و اقتصادی ايران را به مرتبۀ عالی رساند

 )  ١٩( »..درون دلش مأمورمی نمود است وظيفه ای که او را بايک حس  مقدس از
ارم يس ژاندئدفاع ملی و ر ۀبا دستوركميت: نويسد احمد كسروی درباره کلنل نيز می

بهمدستی  درآنجا گرفته بودند ژاندارم وسوارانی كه آلمانيان بنام مجاهد ۀدست
آزاديخواهان شهر به آن شدند كه كونسولهای روس و انگليس و يكدسته قزاق ايرانی را 

در آن دل شب با ...كه بفرماندهی سركردگان روس درآنجا بودند از شهر بيرون كنند
ه برخاستند، مردم شهر كه از چگونگی آگاه نبودند بيك سختی تفنگ و توپ بجنگ و شلّ 

دم جنگ بسختی ميرفت و بسياری از دو سو   تا سپيده. خواب بيدار شدند يك ازآواز شلّ 
كشته گرديد و سرانجام قزاقان تاب ايستادگی نداشته و سنگرها را رها كرده و بگريختند 

تادگی مينمودند ياور دمحم تقی خان و يكدسته از آنانكه در كاروانسرا جا داشته و هنوز ايس
اين . رييس ژاندارم با زبان نرم آنانرا رام گردانيده جلو كشتار و خونريزی را گرفت

كار كه نخستين هنرآزمايی جنگجويان ايرانی بود درسايه دليری و كاردانی ياور دمحم 
ی روس و كونسولها. چاپكی و نيكی انجام گرفت و همدان بدست آنان افتاده تقی خان ب

انگليس شبانه فرصت جسته با ديگران از كاركنان دو دولت و هواداران ايشان گريخته 
  )٢٠(».بودند

  جمال صفری
 ١٣٩۶ارديبهشت   –فرانکفورت 
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  فصل اول

  )پيرنيا ( مشيرالدولهميرزا حسن خان 

حسن خان مشيرالدوله آنچه شايسته است يادی ازاجدادش  و  ابرای شناخت ميرز
ژه پدرش ميرزا نصرهللا خان مشيرالدوله که نقش مهمی درمقام نخست وزير دربه بوي

  .بکنيم ثمر رساندن قانون اساسی مشروطيت داشت 
ميرزا حسن دربارۀ نسب پژوهشگر بنام معاصرايران دمحم محيط طباطبائی  زنده ياد

 نايين دردوران قديمترازعهد پيرهم موطن عده ای« :می گويدخان مشيرالدوله 
ازمشايخ صوفيه بوده که درسلسلۀ اقطاب پيرجماله منسوب به پيرجمالی اردستانی،نام 

 ای رامی نگريم که اومرشد امام الدين نايينی پيرعالء الدين ياعالءالدوله زواره
نايين تاعهد  اين رشتۀ عرفان در .پيرمرتضی علی اردستانی مرشدپيرجمال بوده است

زيرجنبۀ هنری . اجی دمحم حسن تقريباً موقوف ماندپيرعبدالوهاب باقی بود وبعد ازح
ازمواهب مردم آنجا که حسن خط باشدغلبه کرد وازعهد فتحعلی شاه بدين طرف 

ازآن . رسم شدند منشيان زبردستی ازآنجا برخاستند که دردستگاه ديوان صاحب اسم و
سن خط ونبيره پيرعبدالوهاب بود که به واسطه حُ  جمله ميرزا نصرهللا پدرپيرنيا

ازنويسندگی تا نيابت ومعاونت  وانشاء پس ازانتقال به تهران مدارج خدمات ديوانی را
وزارت وصدراعظمی درطی چهل سال کاردقيق متوالی پيمود واين افتخارهم نصيب 
اوشد که نخستين کابينۀ دورۀ مشروطه را هم اين درويش زادۀ نايينی تشکيل 

   )١(».بدهد
ميرزا نصرهللا  خان : می نويسد تاب تاريخ بيداری ايرانيانناظم االسالم کرمانی درک 

  .قا دمحم ومسقط الرأس اوقصبۀ نائين استآمشيرالدولۀ نائينی پدرش مسمی به 
آباء و اجدادش ازسلسلۀ فقراء وعرفاء بوده جد پدری او حاجی عبدالکريم و جد  

ليکن . وده اندمادری اوحاج دمحم حسن معروف نائينی هستند وهردوازمشاهيرعرفا ب
اوکه مدفنش درنائين و دارای تکيه وبقعه و محل اجتماع   حاج دمحم حسين جد مادری

باالتراز حاج  به شمارمی آيد ، مقامش  فقراء وحوزۀ عرفاء وازجملۀ اخيارلکه ازاوتاد
  .عبدالکريم جد پدری اواست

   ه از مردمانمشيرالدوله اگرچه نسبتاً ازخانوادۀ بزرگ و داخل خوانين نبود، بلک 
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فقيربی بضاعت بوده ولی سلسلۀ آنها همه ازمعاريف و درويش مسلک بوده بعضی 
بزرگان  مسن نائينی جد مادری او دارند و او را الزحها عقيدۀ کامل درحق حاج دمحم 

سلطان لق اقا ميرزا اسدهللا  خان موفآچنان که ازجناب . می دانندعرفاء ودارای مقام 
سالها به سمت منشی گری درنزد مشيرالدوله بوده، شنيدم  که از قول مشيرالدوله که 

که يک  يک شب مرحوم حاج دمحم حسن جد خود را درخواب ديدم: نقل می کرد که
کيسه . وگفت نصرهللا دراين کيسه هرچه هست متعلق به تومی باشد کيسه به من داد

 وزارت لشگرمی باشد که يکی مهر ن کيسه می باشدآبازکردم ديدم سه عدد مهردر را
  .صدارت ديگری مهر ديگری مهروزارت خارجه و و
 می گويند. ازنائين جالء وطن کرده به طهران آمده بودمشيرالدوله دربدايت عمرکه  

هاب خان ابعد درادارۀ ميرزاعبدلو يک مدتی به کتابت تحصيل معاش می کرده،
ً نو) آصف الدوله(دوله لنصيرا سه تومان مواجب  ماهی به دو کری کرد که تقريبا

. مت می کرد،تا زمانی که ميرزا سعيد خان مؤمن الملک وزيرخارجه می شودخد
ميرزا نصرهللا خان هم آن آقات داخل وزارت امورخارجه می شود و پس ازمدتی که 

ی به کارگزار ءوزرالاداره خدمت می کند، مرحوم ميرزا ابراهيم خان نايب ا آندر
وميرزا نصرهللا هم به سمت منشی گری با ميرزا  مهام خارجۀ آذربايجان مأمور

دخترحاجی ميرزا تقی . دوابراهيم خان به تبريزمی رود ودرآن جا متأهل می ش
سايراوالد  و )مشيرالدوله حاليه(که مادرميرزا حسن خان کارگزاری راآجودان 

ابراهيم خان نايب الوزراء اوهم به بعد از فوت ميرزا . مشيرالدوله است اختيارميکند
وزارت خارجه مشغول می شود وچون بسيارآدم  طهران مراجعت می نمايد و بازدر

به نيابت  ١٢٩٩کارکن و زحمت کش و درنوکری پشت کارفوق العاده داشته در سنۀ 
روس منصوب و پس ازمدتی به  ۀدوم وزارت امورخارجه و مديری تحريرات ادار

بت اول وزارت خارجه نائل و اني ۀصباح الملکی ملقب و به رتبمنصب خانی ولقب م
به لقب مشيرالملکی ملقب می شود وآن اوقات وزارت امورخارجه با ١٣٠٨درسنۀ 

علی اصغرخان امين السلطان ام الدوله بوده و چون ميرزاومرحوم ميرزا عباس خان ق
اده داشته، می وقت درپيشگاه ودربارسلطنت ناصرالدين شاه تقريب فوق الع آندر

  .خواست رشتۀ پلتيکی  امور مملکت را هم  دردست داشته باشد
دوله وزيرامورحارجه بسيار آدم لجا که مرحوم ميرزا عباس خان قوام ا آنليکن از
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طان لسلغيورو متين و صاحب نخوت وغرورفوق العاده بوده، نمی خواست امين  ا
خری زيربار   تمکين امين آ در کارهای وزارت امورخارجه مربوط باشد به عبارت

سلطان چون قرب فوق العاده درنزد  شاه داشت، به اين لالسلطان نمی رفته، اما امين ا
دخالت داشت و برای اين که مقاصد خود را  واسطه به وزارت امورخارجه نيز

باشد، مشيرالملک را پيش  می کشيد و به واسطۀ او به درامور پلتيکی به دست آورده 
ای وزارت خارجه دخل وتصرف می کرد که در واقع مشيرالملک را تمام کاره

نوکرخودش می دانست و کارهای راجع به خارجه را به ميل و ارادۀ خودش اداره  
امين السلطان پيدا  ق   فوق العاده درنزدومی کرد، تا کم کم  مشيرالملک اعتماد و وث

مملکت هم از قبيل تعيين  خارجه درامورداخلۀ رکارهای وزارت اموربکرد که عالوه 
اوقات به اتکال لتی دخالت تامه داشته، که درهمان وحکام وسيار اموربزرگ د

تا اين که . سلطان و همراهی اواز حيث ثروت و مکنت پيش افتادلواعتماد به امين ا
يک ثوب خلعت  به معاونت و مديری کل وزارت امورخارجه واعطاء١٣١٠درسال

  .نائل می شود  جبۀ ترمۀ  شمسه ای  مرصع
 ت معزول  و به قم  تبعيد شدورکه امين السلطان صدراعظم از صدا ١٣١۴و درسنۀ  

صدارت ايران به مرحوم ميرزا علی خان امين الدوله رسيدووزارت جنگ به 
نجا که مشير  الملک آدم سليم آشاهزاده فرمانفرما عبدالحسين ميرزا مفوض گرديد، از

و سلطان لا امين اببا وجود مخالفت مرحوم امين الدوله النفس و با حسن سلوکی بود، 
با وجود مخالفت امين السطان با شاهزادۀ فرمانفرما، وزيرجنگ و با آن اعتماد و 
وثوق ومحرميتی که مشيرالملک با امين السلطان داشت، باهمه اين کفايت که 

ب نموده و ظاهرداشته، بازشاهزاده فرمانفرما مشيرالملک را به وزارت لشگرانتخا
شرط قبول وزارت جنگی خود را موکول به تفويض وزارت لشگربه مشيرالملک 

اين واسطه ازمديری و معاونت وزارت خارجه منفصل وبه وزارت لشگر به  نمود و
وبا اين که تا آن اوقات نوکری مشيرالملک تماماً در وزارت خارجه  منصوب گرديد

بود، چون دراداره کردن کار، يک بوده و به کارهای وزارت لشگرهيچ مربوط ن
سبک مخصوصی داشته، مدت سه سال هم کارهای  وزارت لشگر رادرنهايت خوبی 
ازپيش برد وآن اوقات وزارت امور خارجه با مرحوم شيخ محسن خان مشير الدوله 

  .بود وبرای استعالج مسافرت به فرنگ کرده بودودرپاريس داعی حق را لبيک  گفت



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٢٢                                        ٦ج

  

عات مشيرالملک دروزارت امور خارجه و امورپلتيکی و روابط نظربه سابقۀ  اطال
دول خارجه با داخله، اين شغل خطير که وزارت خارجه باشد با لقب  مشيرالدوله به 
او داده شد و چندين سال درنهايت خوبی واقتدار وزارت  خارجه   را اداره کرد از 

او که سالها دراروپا ، پسر بزرگ )مشيرالدولۀ حاليه(يک طرف هم ميرزا حسن خان
تحصيل کرده وتربيت شده بود، درکارهای وزارت  خارجه خيلی کمک و همراهی با 
پدرش می کرد که تأسيس کابينه ودفترجديد وزارت خارجه ازحسن اقدامات مشاراليه 

نيزمدرسۀ سياسی که امروزمنبع ترقی دانشمندان وشاگردان اين  دوره و عهد  و است
ۀ لمشيرالدو(ت ونتايج افکارميرزا حسن خان مشيرالملک جه و مراقبوتاست، از

  .است) حاليه
اگرچه مشيرالدوله چندان آدم فطن وزيرکی نبود، ليکن آدم عاقلی بوده و  صفات  
ممدوحۀ او، از قبيل بردباری و متانت ومعقوليت وادب وپاکدامنی او در کمتری  از 

  .اشخاص بزرگ ديده شده
ان موفق السلطان که منشی باش او بوده حکاياتی   شنيده نگارنده از ميرزا اسداله خ

که درضمن صفات حميده واوصاف پسنديدۀ  اوبيان می کرد که در کمتر کسی از 
ً درصفت عفو و اغماض  و پرده پوشی . بزرگان ايران ديده شده است مخصوصا

ل بر ممعايب مردم  دوسه حکايت از مشيرالدوله نقل کرده که اگر ذکر شد خواننده ح
  .اغراق خواهد کرد

بالجمله بعد از چند سال که وزير امورخارجه بود مقدمات مشروطه درايران   پيش 
ن اوقات صدارت ايران با شاهزادۀ عين الدوله بود وچون عين الدوله  با اساس آآمد و 

مشروطيت همراهی نداشت به واسطۀ اقدامات مردم وانقالب و شورش   ايران برای 
يت، عين الدوله ازصدارت معزول و مشيرالدوله  صدراعظم ايران پيشرفت مشروط

  .شد
 بيان خوب نبود، بلکه درزبانش کندی ولکنت ظاهر و ه اگرچه درتقريرلمشيرالدو

ً درتربيت اوالد خود  ميشد، لکن کارهای او ازروی عقل و کياست بود، مخصوصا
کتر از همه و مسمی به يکی از پسرهای اوکه  کوچ.  اهتمام فوق العاده به عمل آورد

ميرزا عليخان بود بسيارخوب تحصيل کرده بود به مرض سل  دراول جوانی 
) مشيرالدوله حاليه( خان مشيرالملک بدرودجهان را گفت واين دوپسرکه ميرزاحسن
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وميرزاحسين خان مؤتمن الملک باشند،با يک دخترازاو باقی مانده است، که درواقع 
مدن  ممتاز ومشاربا لبنان و محسود امثال و اقران تربيت و ت نرحسداين دو پسر

  )٢(.ولی وضع اينها با پدرشان  تباين کلی دارد. هستند
 پيرنيا حسن: ورده استآلدوله  ارايران دربارۀ حسن مشيريباقرعاقلی درکتاب مشاه

 و مقدماتی تحصيالت. مشيرالدوله نصرهللا ميرزا فرزند ش،١٢۵١متولد)مشيرالدوله(
 و مراقبت تحت) الملک مؤتمن( پيرنيا حسين برادرش اتفاق به را زمان معمول
 تحصيل ۀادام برای سپس. گرفت فرا را زمان متداول علوم و داد انجام پدر نظارت

 در هم مدتی بعد. شد التحصيل فارغ حقوق و نظام های رشته در و گرديد روسيه عازم
 و درآمد روسيه در يرانا سفارت در خدمت به و ورزيد اشتغال تحصيل به فرانسه
 رسيد خارجه امور وزارت به پدرش ق.  هـ ١٣١٧ در. يافت سفارت مستشار عنوان

 خارجه امور وزارت دفتر رياست به مشيرالملک لقب با و احضار تهران به را او و
 مترجم اروپا، به شاه مظفرالدين اول سفر در. نمود تعيين خود مخصوص منشی و

. کند ثابت را خود کياست و لياقت توانست مأموريت اين رد و بود شاه روسی زبان
 ميرزا جای به صدراعظم، اتابک موافقت پدرو پيشنهاد به ازاروپا، ازبازگشت پس

 . گرديد تعيين روسيه در ايران مختاری وزير به الدوله ارفع رضاخان
 رد ولی رفت، کشور آن به درروسيه ايران مختاری وزير مقام در ق.  هـ ١٣٢٠رد

   سياسی علوم مدرسه تأسيس آن و داد صورت ای عمده کار تهران در خود توقف مدت
. يافت انجام کار اين امورخارجه وزير خان نصرهللا ميرزا همت به که بود

 دوم سفر در. گرديد تأمين فيروزه معدن ازمحل آن ساليانه بودجه تومان وچهارهزار
 شاه رضايت موجب نيز سفر دراين. تداش اقامت درمسکو اروپا، به شاه مظفرالدين

 ق.  هـ١٣٢۴در. شد واقع تقدير و رضايت مورد وی وخدمات نمود فراهم را واتابک
 و يافته صدارت مقام پدرش. آمد تهران به بود، بلند درايران مشروطيت زمزمه که

 ازاعضای و گرديد مجلس نامه نظام تدوين مأمور شاه، موافقت پدروبا ازطرف
   )٣(.بود يونکميس برجسته

 ميگفت چنانكه: اين باره می نويسددر» تاريخ مشروطه  ايران« در کتاب احمد کسروی 
   و بود، دهيگرد فرستاده بدربار شاه نهيدست یبرا و شد نوشته یاساس قانون اي نظامنامه

   داشته نگه را آن دنديكوشيم مشروطه كار از یريگ بجلو شهيهم چون انيدربار
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 .دنديگردانيبازنم
 از. آوردند شيپ گفتگو آن یبندها از یبرخ درباره دنديد را مجلس فشار چون سپس
 سنا مجلس كه بود نيا انيدربار خواست و برخاستند، بگفتگو سنا مجلس درباره جمله

. دارد مجلس آن را شتريب ارج و اوباشد ردستيز در یالشور دار كه گردانند چنان را
 روز تا رفتيگفتگوم نسانيبد.دادنديم يیپاسخها افتهيدر را آنان خواست ندگانينما

 خواهانيآزاد یوازسو د،يرس بتهران عهديول) القعده یذ كمي(اآذر وپنجم ستيب دوشنبه
 خوش«گفتن یبرا یندگانينما مجلس یسو از و آمد، بجا یباشكوه شوازيپ گرانيود
 دهيگردان نيجانش را او شاه نخست یروزها ازهمان وچون رفتند، او شيپ به »ديآمد

 یبهبهان یبانيپشت ازمندين را خود هنوز رزايم یدمحمعل ینسويا واز د،يكش كنار را خود
 .رفتيم شيپ همچنان یاساس قانون گفتگودرباره د،يديم يیطباطبا و

 از را) صدراعظم الدوله ريپسرمش( رالملكيمش و السلطنه محتشم یرزاحاجيم یدمحمعل
 زين نانيا و كنند، گفتگو بندها از یبرخ درباره و نديايب كه فرستاد بمجلس خود یسو

 .دنديرسان انيبپا آنرا بود وهرچه گفتگوكردند، سنا مجلس نهيشتردرزميب
 یزندگ یروزها نيبازپس كه شاه نيمظفرالد) العقده یذ ١۴( ماهيد هشتم كشنبهي روز

 رانيا توده یبرا نسانيبد و نمود، یرويپ دعهيول سپس و نهاد نهيدست بآن برديم بسر را
 آوردن یبرا را شنبه سه روز و نمودند هايشاد ن،يا از مردم. شد داده »یاساس قانون«
 .دنديبرگز مجلس به آن
 همه انيتماشاچ و آمدند گرد مجلس در یگريد كسان و بزرگ یعلما یهمگ روز آن
 و هيمال ريوز الملك ناصر و مصدراعظ رالدولهيمش دند،يپرگردان را ها رامونيپ آن

 در دم تا انيمجلس. كردند مجلس آهنگ برداشته را قانون رالملكيومش السلطنه محتشم
 یتق دمحم ديس. آوردند بدرون را ارآنانيبس یشادمان و یبپاسدار و نمودند شوازيپ

 وآوازبه نمودند هايشادمان مردم. خواند یا »خطابه« بود ندگانينما از یكي كه یهرات
 سر از و گرفتنديم بغل گررايكدي ندگانينما. دنديگردان بلند »استوارباد«و »باد زنده«
 .نمودنديم هيگر یشاد از یبرخ و دنديبوسيم گريكدي یرو و

 انجمن به را آمد شيپ یبهبهان شادروان و شد گرفته یجشن یمرو مدرسه در شب آن
 یچراغان و هساالربجشنسپ درمدرسه باز شب فردا. داد یآگاه گرجاهايد و زيتبر

 .پرداختند
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 یدلبستگ نهايبا یسادگ از مردم. شديم داده خود ازاندازه شيب ارج زهايچ نيبا آنروز
 دست در و یخودكامگ با ها قرن كهيكشور كه داشتيم ارارجيبس نيا. نمودنديم شتريب

 دست گريد و باشد یقانون كي یدارا كنون بود كرده یزندگ وستمگران هوسبازان
 مردم یبرا ميبسنج یاساس قانون از كه را یبند هر. نباشد باز وهوسبازان مگرانست

 ارج یقانون نيبچن كه ميريگينم خرده نيبا ما. بوديم شرفتيپ و شيآسا هيما رانيا
 قانون نيا داشتن تنها دالنه ساده كه آنست از ما راديا. نمودنديم یشادمان و گزاردنديم

 ناله اي كرديم كشور یمنيناا از گله یكس اگر مثال. شمردنديم دردها همه چاره را
 یاساس قانون بگذار«: گفت یم پاسخ زمان در شنونده نموديم انيدربار یازبدخواه

. »نشست خواهند خود یجا در بدخواهان نيا و شد، خواهد درست نهايا همه برسد
 یازآلودگ و ها شهياند یداشتند،ازپراكندگيم راكه یبزرگ یهاوپابندهايگرفتار یازسادگ

 خوش زهايچ نيا با را خود یدلها و دانستند،ينم گانگان،يب یهايانداز ازدست و هايخو
 ) ١٨٧ – ١٨٨صص  –» تاريخ مشروطه  ايران« احمد کسروی( ) ۴(» .كردند یم

 ٢٠نظامنامۀ  انتخابات بار اول در« به مهم اشاره کرده است که  ملک الشعرا بهار
سط  انجمنی از طرف دولت مرکب از تربيت شدگان قمری هجری تو ١٣٢۴رجب 

ومرتضی قليخان ) مرحوم مشير الدوله پرنيا( مانند ميرزا حسنخان مشير الملک
طنه محتشم السو الملک مؤتمن[صنيع الدوله ومخبرالسلطنه ومخبرالملک وعدۀ ديگر

  )۵(».مبنی بر انتخابات طبقاتی  تهيه  شد  .] اسفندياری 
 قانون حکومت برقراری و مشروطيت ازصدورفرمان پس«: می کندباقرعاقلی تاکيد 

ً  رفت کنار ازکار . گرديدند وزيری نخست دار اتابک،عهدهو افخم وزير ومتعاقبا
 حسن ميرزا بار اولين برای و رسيد زمامداری به اتابک، ازقتل پس مشيرالسلطنه

 عدليه ارتوز کابينه، در وی پست. شد دعوت کابينه عضويت به مشيرالملک خان
 به را خود جای ش ١٢٨۶آبان ۴در ومشيرالسلطنه نداشت زيادی دوام کابينه اين. بود

   )۶(».داد ناصرالملک
فريدون آدميت تاثيرمهم ميرزا حسن خان مشيرالدوله پيرنيا دربنای نظام  قضايی 

مطلب آخر درنظام « :جديد بعنوان خدمات شايسته اوارزيابی می کند ومی نويسد
به شمار می رود، و از آغاز مورد توجه   هيد است که ازارکان مشروطقضايی جد

طرح قانون عدليه و اصول محاکمات که در کميسيون ترجمه و . روشن انديشان بود
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تدوين قوانين مجلس آماده شده بود، در کميسيون عدليه پس از تجديد نظر و اصالح 
برای » قانون غيرمصحح« يا » چاپ باطله« متن آن به عنوان.  به تصويب رسيد

اين قانون جامع تقريباً . توزيع گرديد و مطالعه وتصويب نهايی مجلس منتشر
به موجب . هزارماده ای نظام قضايی جديد رابر پايۀ قانون اساسی طرح ريزی کرد

ديوان عدالت عظمی و محاکم عدليه مرجع رسمی  تظلمات عمومی « قانون اساسی 
مجتهدانی . »با عدول مجتهدين جامع الشرايط استهستند و قضاوت درامورشرعيه 

که طرح مزبور را در کميسيون عدليه تأييد کردند حاج ميرزا يحيی  امام جمعۀ خويی 
مجلس اين پيشنهاد را نپذيرفت که طرح . وحاج دمحم حسن ثقۀ االسالم شيرازيبودند

مطالعه قرار قانون عدليه به کميسيون ديگری ازنمايندگان علما ارجاع گرددومورد 
دارند، و  نمايندگان علما درکميسسيون عدليه بودند،درمجلس هم حضور:گفتند. گيرد

رئيس مجلس احتشام السلطنه که در تسريع گذراندن . کميسيون خاص ضرورت ندارد
محاکم  قضايی منحصربه محاکم عدليه  : قانون اصرارمی ورزيد، خاطرنشان کرد

حکمۀ ديگری نبايد باشد و مجتهدان جماع الشرايط غير ازمحاکم عدليه م« خواهد بود،
« :در مجلس هم تأکيد گرديد. درهمان محاکم مصدرامر قضاوت خواهند بود» قضا

اين مردم  بارها فرياد کرده اند که عدليه می خواهيم و اينکه فعالً هست، به اين ترتيب 
ويب آن معوق مجلس شور خود را در بارۀ عدليه آغاز نمود، ولی تص. »عدليه نيست

ً قريب تمام قانونی خواهد شد«بود که » ماند نيم قانونی  بدين معنی که در .  »عما
و دومحکمۀ استيناف و يک ديوان ) حقوقی و جزائی ( پايتخت شش محکمۀ ابتدايی 

که در قانون اساسی هم بدان تصريح ( »محکمۀ تميز دولت عليۀ ايران« عالی  به نام 
آن  محاکم نه هنوز نظم کامل قانونی داشتند، نه روزقضايی . تشکيل يافتند) رفته 

خاصه در محاکمات جزايی که خصلت سياسی داشتند، بی . مشخصی در کاربود
به حقيقت، بر نحوۀ اين محاکمات به علت . قاعدگی های گوناگون به چشم می خورد

به استيالی فضای سياسی و دخل و تصرف برخی انجمن ها در جريان دادرسی  که 
تا آنحا که . نفی استقالل قضايی محاکم منجرمی گشت،ايرادهای اصولی وارد بود

 »قائم «محاکم ما هنوز ادارۀ عدليه و:دراعتراض بر آشفتگی محاکمات گفته شد
 ننمايد اغراض نفسانيه رفتار هرکس به خياالت شخصيه و«واستوار نگرديده که 

 و نبود دار ضايی ازکارآيی برخورازاخطاررسمی عدليه هم برمی آيدکه دستگاه ق.»
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اگربنا باشد بعضی افراد احضاريه های عدالتخانه  : اين اخطارعمومی می خوانيم در
» وقعی ننهند وبگويند ما از امرائيم  و برخی تمکين ننمايند که ما ازعلمائيم« را 

روزنامۀ محاکمات . تکليف محاکم عدليه سخت خواهد بود وناچارسخت خواهند گرفت
  :متن آن اخطار منتشر کرد، در تفسير خود نوشت که
متوجه به تمام انجمن ها و تمام افراد ملت است که طالب « اخطارعمومی عدليه 

و البته ملتفت هستند که اطاعت ازاحضارعدليه اطاعت . اجرای قواعد عدالت هستند
راضی والبته مردمان داشمندان . ازقانون ومخالفت ازاحضار مخالفت با قانون است

نخواهند شد که بر خالف قانون مملکتی حرکتی نمايند که ادارۀ  احضاريه مجبور به 
  .»عمل قوۀ جبريه بشود 

دخالت عامل سياسی درامرقضاوت، بردرستی .نتيجه اينکه دستگاه قضايی ناتوان بود 
. محاکمه واستقالل رأی محکمه که اعتباردستگاه قضايی منوط به آن است، لطمه زد

د دانست که فکراجرای آزمايشی نظامات عدليه، بارديگر به کار گرفته شد و اما باي
و آن  از خدمات شايستۀ ميرزا حسن . تأثير مهمی در بنای نظام  قضايی جديد داشت 

  .خان مشير الدوله است
اول، : در مجلس دوم مشيرالدوله وزيرعدليه سه طرح  قانونی به مجلس عرضه کرد 

به تصويب ١٣٢٩رجب ٢١دليه درسيصد ويازده ماده که درقانون اصول تشکيالت ع
کميسيون عدليۀ مجلس رسيد، و از جانب دو مجتهد طراز اول حاج ميرزا يحيی 
خويی و سيد حسن مدرس تأييد گرديد، دوم ، قانون موقتی محاکمات حقوقی در 

از تصويب کميسيون  عدليه گذشت، و  ١٣٢٩هشتصد و دوازده ماده که در ذيقعدۀ 
مجلس شورای ملی اين « : و اعالم شد. رد تصديق همان دو مجتهد قرار گرفتمو

سوم، قانون محاکمات جزايی . »ترتيب را دراجرای قوانين موقتی تصويب کرده اند
چون درحين شور ثانوی به « :در آن تصريح رفته. شامل پانصد و شش ماده بود

ه اتمام نرسيده  بود و واسطۀ انفصال مجلس شورای ملی، مداقۀ اليحۀ مزبوره ب
کميسيون مخصوصی با » اهميت و ضرورت قوانين موقتی مزبورره احساس می شد

حضور سيد حسن مدرس مجتهد ومشيرالدوله وزيرعدليه تشکيل گرديد که شور دوم  
از طرف هيأت جليلۀ  وزرا موقتاً به اجرا گذاشته  « آن قانون را به انجام برسانند و 

برای تصويب نهايی عرضه گردد وبدين » ح مجلس شورای ملیشود تا پس از افتتا
  ) ٧(.قرار نظام قضايی جديد بنيان گذارده شد
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  ١٩٠٧مشير الدوله قرارداد 

شرح  می    ١٩٠٧باستانی پاريزی در بارۀ ايستادگی مشيرالدوله در مقابل قرارداد   
 خان مشيرالدوله با فوت مظفرالدين شاه ، تاجگذاری دمحم علی شاه  بدست نصرهللا: کند

حسن خان مشيرالملک، برای اعالن مراسم ...:آنطورکه گفتمی صورت گرفت و
درکابينه  ١٣٢۵ تاجگذاری پادشاه جديدبه کشورهای اروپائی سفرکرد، اودرماه رجب

 ]١٣٢۵[ماه دوم بهار« :بقول مستوفی. مشيرالسلطنه بوزارت عدليه منصوب شده بود
» سرگرفت]  برای اعالم تاجگذاری[ارتهای فوق العادهرفتن مشيرالملک به سف رسيد،

دا به روسيه رفتند و سپس تبهمراه مشيرالدوله بود، اب مرحوم مستوفی نيز درين سفر
درانگلستان مشيرالملک با سر ادوارد گری وزيرخارجۀ . به برلن و ازآن جابه لندن

بين روسيه   معروف ١٩٠٧و درهمين ايام بودکه قرارداد  انگلستان مالقات کرد
  )٨(. وانگلستان درباب تقسيم ايران ايران به دو منطقۀ نفوذ درشرف تکوين  بود

 /١٢٨۶ مهرماه ولراد مختارانگليس وزير راس اينکه سراسپرينگ توضيخ« 
 ايران وزيرخارجه برای را١٩٠٧داد قرار فارسی ۀترجم و فرانسه متن١٩٠٧
ش دربالکان ومنطقۀ عثمانی باعث قدرت روز افزون آلمان به بويژه نفوذ. فرستاد

سرانجام  انگلستان و روسيه کردن درنزديک فرانسه گردی با مينانجی گری دولت
 خارجه وزير ايسولسکی بين قرارداد شمسی،سه١٢٨۶سال معادل/١٩٠٧اوت ٣١در

 موجب به. رسيد امضا به پطرزبورگ درسن انگلستان سفير نيکلسون و روسيه
 نيز تبت دوم قرارداد طبق. قرارگرفت انگلستان نفوذ منطقهدر افغانستان اول قرارداد

 منطقه سه بصورت ايران سوم قرارداد طبق. شد شناخته انگلستان نفوذ منطقه جزء
 ايران مرکز روسيه نفوذ تحت شمال منطقه انگلستان نفوذ تحت جنوب منطقه. درآمد

  .شد شناخته طرف بی  منطقه بعنوان
س رفت ورئيس جمهور فرانسه را مالقات نمودوپس مشيرالملک ازلندن به پاري 

  .ازهشت روزتوقف درپاريس به اسپانيا  رفت سپس  به پترزبورگ بازگشت
درپطرزبورغ خبرمرگ ميرزا نصرهللا خان ) ١٣٢۵حوالی رمضان ( درهمين ايام «

کابينۀ مشير السلطنه  نيز درهمين . مشيرالدوله  پدرش به اورسيد وبه تهرن احضارشد
 ٢۶(  ١٣٢۵رمضان ١٨سقوط  کرد و ميرزاابوالقاسم خان ناصرالملک در وقت 
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. رئيس الوزراء شد وهيئت دولت خود را معرفی  کرد) ١٢٨۶، آبان ١٩٠٧اکتبر 
درين کابينه ميرزا حسن خان بوزرات خارجه رسيد و لقب پدرش  يعنی مشيرالدوله 

تمام ] ن مشيرالدولهبرادرميرزا حس[مؤتمن الملک وزيرتجارت بود،.به اوداده شد
ازايرانيان تجدد پروری بودند که ) آصف الدوله(اعضای کابينه باستثنای وزيرداخله

تحصيالت عاليه نموده و هرکدام يک يا دو زبان اروپائی می دانستنددر همان روزها 
روس و انگليس درتعيين دومنطقۀ نفوذ  ١٩٠٧اول وزارت بودکه اعالن قرارداد 

  .  تين روس وانگلستان به وزارت خارجه رسيددرايران ازطرف سفار
که موجب رضايت عمومی  مشيرالدوله جوابی منطقی به مراسلۀ سفارتين داد 

  .مفاد اين جواب درکتاب آبی درج شده است وچنين  است. آزاديخواهان شد
  ترجمه مراسلۀ  مشيرالدوله به مستر لينگ وزير مختارانگليس در ايران 
  )١٩٠٧امبر نو ٢= ١٣٢۵رمضان ٢۵(
حاوی و متضمن ١٩٠٧سپتامبر ٢۴مطابق  ١٣٢۵شعبان١۵راسلۀ آن جناب مورخۀ م

سواد قسمتی از قرارداد منعقد بين دولتين انگليس و روس راجع به ايران و مشمل بر 
  .يک مقدمه و پنج ماده بود عزوصول بخشيد

صديق درجواب با کمال توقيراظهارميدارم و خاطرنصفت مظاهرآن جاللتمآب نيز ت
خواهند فرمود که قرارداد فوق الذکر چون مابين دولتين انگليس و روس انعقاد يافته 
لهذا موادآن قرارداد فوق الذکرچون ما بين دولتين مذکوره که امضای آن را نموده اند 
خواهد داشت و دولت ايران نظربه استقالل تامه ای که بموهبت الهی داراست تمام 

دان واسطه استقالل مطلقه متصرف است از هرنفوذ واثری حقوق آزادی خود را که ب
که نتيجۀ هر قسم قرارداد منعقده فيمابين دو يا  چند دولت ديگربه ايران بوده باشد 
کامالً ومطلقاًمصون وآزاد ميداندو درخصوص مناسبات و روابط دوستانۀ خود با 

واد و شرايط دول متحابه برای تشييد واستحکام مبانی و داد ودوستی برطبق م
اما . معاهدات مقدسه و اصول درهای باز هرگونه  کوشش و اهتمامی خواهد نمود

راجع به قروض نيز واضح است که دولت ايران بدون هيچ منقصتی تعهدات مربوطه 
  .به قرارداد آن قرضه رامرعی خواهد داشت

  مشيرالدوله
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يون ايران نسبت به با جواب وزير خارجه واعتراض بسياری که از طرف جرايد و مل
آن بعمل آمد،  اين قرارداد سوء اثری در اذهان عمومی بجای گذاشت که اوليای  

  .دولت انگستان ناچار درمقام رفع و رجوع  آن بر آمدند
بزرگتر ين از)١٣٢۵رمضان٢۵مراسلۀ مشيرالدوله به مسترمارلينگ،( مراسله اين

جه را مجبوربه پس گرفتن اين آثار مشيرالدوله است ومخصوصاً برای آنکه وزيرخار
سند سياسی مهم ننمايند، مشيرالدوله متن مراسلۀ جوابيه رابه تمام سفارتخانه های مقيم  

  .تهران قبالً فرستاده  بوده است
وزيرمختارانگلستان در ايران ضمن نامه ای کوشش داشت که سوء تفاهم درباب 

  :شترا رد کند، او درجواب مشير الدوله نو ١٩٠٧قرارداد 
   

  ترجمه احوال مشيرالدوله
  ١٩٠٧سپتامبر  ۵=  ١٣٢۵رجب  ٢۶

بدوستداراطالع رسيده که در ايران شهرت دارد که قرار دادی فيمابين انگليس و 
روس منعقد شده که  نتيجۀ آن مداخلۀ دولتی در ايران و تقسيم اين مملکت فيمابين آنها 

ذاکرات فيمابين روس و خواهد بود، خاطر جناب اشرف ارفع  مسبوق است که م
انگليس بکلی طورديگراست، چرا که جناب مشيرالملک در اين اواخر پطربورغ و 
لندن رفته و مذاکراتی  که با وزير امورخارجۀ انگليس نموده بايد راپورت  داده باشد، 

 بدوستدار... گری مفاد مذاکراتی که با جناب مشيرالملک داشته اند جناب سرادوارد
اند،جناب سرادوارد گری اطالع ميدهدکه به جناب مشيرالملک اظهار اطالع داده 

نخست وزير روسيه تزاری وامضاء کننده ( داشته اند که ايشان وموسيو ايزولسکی
هيچ يک از دولتين : دردونکتۀ اصليه باهم کامالً متفقند، يکی اينکه) ١٩٠٧پيمان 

ايای آنها وارد آيد، درامورايران مداخله نخواهندکرد مگرصدمه بمال وجان رع
وديگراينکه مذاکرات درباب قرارداد فيمابين روس وانگليس نبايد برخالف تماميت 

در حقيقت چنانکه موسيو ايزولسکی برای مشيرالملک ...واستقالل ايران بوده باشد
توضيح کرده اند هردو وزير کامالً در خصوص مداخله  نکردن موافق بوده و جای 

  ».اندشبهه باقی  نگذارده 
اما همانطورکه اشاره کرديم اين قرار داد بين دودولت قوی بسته شده و نقض آن از 
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چنانکه چندی  بعد قشون روس باستناد آن نواحی ايران را .  طرف ايران ممکن  نبود
  )٩(».اشغال کرد

 ورود از بعد الملك ريمش«:آورده است» شرح زندگانی من« عبدهللا مستوفی در 
 و شد منصوب  خارجه بوزارت ناصرالملك نهيودركاب ملقب رالدولهيمش بطهران،بلقب

 س،يانگل و روس ١٩٠٧ قرارداد اعالن كه بود او وزارت هياول یروزها همان در
 تهران در سيانگل و روس نيسفارت ازطرف ران،يا در نفوذ منطقه دو نييتع  در

 رانيا كه نيسفارت بمراسله الدوله ريمش یمنطق جواب و ديرس  رانيا خارجه بوزارت
 در رانيا دولت اقدامات در یريتأث دولت دو  نيب قرارداد نيا و است یمستقل دولت
   )١٠(» .آزاديخواهان  گرديد یعموم تيرضا موجب خودندارد، خاك
 قرارداد انعكاس ی درباره»نيالمتكلم ملك یزندگان« دركتاب زاده ملك یمهد دكتر

 :سدينو یم نيچن رانيا در ١٩٠٧
 زمان آن در كه رالدولهيمش ا،يرنيپ حسن و خارجه وزارت ی لهيوس به رانيا لتدو«

 یمل یشورا مجلس و كرد اعتراض معاهده نيا به بود، هيروس دربار در رانيا ريسف
 اعالم بود، رانيا استقالل و عدالت و حق برخالف كه] را[ معاهده نيا تيرسم عدم
  ».دندا یجواب اعتراضات نيا به یكس یول نمود
 در: آمد خواهد بعدا آن شرح كه مشروطه، سران ی تهيكم قرارداد، خبر انتشار از پس

  وبه كرد اميق یاسيس تيجنا نيا برابر در یقمر یهجر ١٣٢۶ محرم ٢٢ ی جلسه
 دعوت ملت یها انجمن و مجامع عموم ازرهبران سد،ينو یم زاده دكترملك كه یطور
 ی هيروس مظالم و قرارداد ی درباره یرشورپ نطق جلسه آن در نيالمتكلم وملك كرد
 ديپد درشنوندگان یجانيه چنان نطق نيا. نمود راديا سيانگل از تيشكا و گله و یتزار
 است، یسخت دل مرد بود معروف كه الدوله عالء« زاده دكترملك قول به كه آورد
 در زاده كمل دكتر. »كرد یم هيگر ارياخت یب و زد یم واريد به را خود سر مجلس درآن

 :سدينو یم نيچن قرارداد به مربوط فصل انيپا
 شده ديتول ١٩٠٧ قرارداد انعقاد از رانيا ملت انيم در كه یجانيه و غضب و خشم«

 و لندن زمامداران بود، كرده دايپ انعكاس خواهيآزاد ملل ديجرا و جهان تمام در و بود
 و استقالل به یا لطمه نيكمتر همعاهد كه بدارند اعالم متفقا كه داشت آن بر را هيروس
 در تفاهم حسن یبرا سيانگل و روس دولت فقط و آورد ینم وارد رانيا تيحاكم حق
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 كرد ثابت همه بر یبعد یشامدهايپ و ايدن یول. اند نموده منعقد را معاهده نيا استيس
  )١١(.»بود قتيحق از یخال یكل به هياعالم نيا كه

 
   مشيرالدوله حکومت

  
 حکومت حسن پيرنيا »حيات يحيی« کتاب خاطراتش ت آبادی دريحيی دول

 را كابينه مشيرالدوله خان حسن ميرزا« : اينگونه بقلم آورده است )مشيرالدوله(
 ٢٧هيئت وزيران را روز يکشنبه [داد تشكيل يكديگر با متناسب اشخاصی از مركب

ی معرفی کرد به مجلس  شورای مل١٢٩٣اسفند ماه  ٢۵برابر  ١٣٣٣ربيع  الثانی 
حکيم  آقاى،وزيرداخله مستشارالدوله آقاى،وزيرامورخارجه الدوله معاون آقاى: وگفتند

 وزير مشارالسلطنه آقاى ،وزيرعدليه الملك ذكاء آقاى ،واوقاف وزيرمعارفالملک 
 همجنگ  وزير ،عامه فوائد و تجارت وتلگراف پست وزير الملك نصر آقاى ،ماليه
ً  شود مى ديگرمعين روز تاچند  خودم بنده نشده معين جنگ وزير كه زمانى تا عجالتا

  » .داشت خواهم نظارت وزارتخانه امورآن به
 مسائل رئوس از :دند کهراکيد کتمشيرالدوله درادامه آن دررابطه با برنامۀ حکومت  

 نطق در كه است براصلى متكى خارجه درسياست كابينه اين مسلك كنم عرض
 اين و است مندرج ملى شورای مجلس افتتاح درموقع شاهنشاهى اقدس اعليحضرت

 نظربه عطف با داخلى درسياست و بود خواهد حاضره كابينه مسلك مبناى اصل
 حاضره هئيت كامل دقت و مخصوص توجه چيزمورد دو دولتى دواير كليه اصالح
 كابينه ماليه امور ديگرى و ژاندامرى و نظميه سيسأالت جديد ادارات يكى بود خواهد

 تأسيس كه را نظميه و ژاندارمرى اداره كه كوشيد خواهد خود قواى تمام با حاضره
 كليات را آن موانع و تشييد كامالً  را آن مبانى و حفظ است ما مملكت يادگار بهترين آن
 هئيت همچنين) كردند تحسين نمايندگان عموم( كند تأمين كامالً  را او آتيه و طرف بر

 در است الزم كه اساسى اصالحات كه كوشيد خواهد خود ىقوا تمام با حاضره دولت
 عرض اين از بيش امروز بخواهيم اگر بگذارد اجرا موقع به و آيد عمل به ماليه امور

 كه چنان و بشوم است پروگرام به راجع كه مسائلى و جزئيات در داخل بايد كنم
 تقديم مجلس به است ممكن ديگر هفته دو يا روز ده عرض در پروگرام كردم عرض
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 و توجهات حسن با اميدورام نموده اكتفا كردم عرض كه مسئله سه همين به لهذا بشود
 خاك و آب اين به برای از صميميت يك با كه حاضره هئيت محترم نمايندگان اعتماد

 » .كند حاصل موفقيت شده حاضره
 ازاشخاص مشيرالدوله: می گويد» حيات يحيی«يحيی دولت آبادی درخاطراتش 

 ادبی انقالب بمناسبت كتاب اين اول جلد در است عصر اين شده  تربيت كرده تحصيل
 مرد مشيرالدوله شده برده نام مكرر سياسی انقالب بمناسبت دوم ودرجلد ايران

 و احتياط آنكه يا نيست كافی بقدر جسارتش و جرئت ولكن است كننده اداره و كارآگاه
 اما داد تشكيل را خود كابينه بچابكی رالدولهمشي بهرصورت است زياد كاريش محافظه

 كه روسها طرف از ئی تازه فشار با كرد تصادف تشكيل ابتدای در جوان كابينه اين
 از مغرب طرف از كه تجاوزی به و كردند وارد انزلی بسرحد جديدی قشون

 سالهای در است دفعه اولين و فرستادند شيرين بقصر قشون ئی عده شده عثمانيان
 كرد سعی الدوله مشير كابينه فرستادند بايران قشون خانقين راه از عثمانيان كه ينآخر

 مددی بود اين قصدشان بلكه بودند نيامده برگشتن بقصد آنها اما برگرداند را عثمانيان
 برای را ايران وسيع ميدان باالخره داده ميشود تشكيل ايران در كه عثمانی آلمانی بقوه

 و جنوب شدن بخالی را خود بازگشت كه بود اين نگذارند ضمعار بی خود دشمنان
 اطمينان هم انگليس و روس نمودند موكول انگليس و روس عساكر ايران از شمال

 نگاهداشته را خويش مقامات بتوانند خود ايرانيان نمايند تخليه را ايران اگر نداشتند
 سرحد ازاين انیعثم عساكر تجاوز بهرصورت نگردد آنها دشمنان جايگاه مملكت

 درعراق روحانيان مخصوصا باعثمانيان ايرانيان وموافقت درآذربايجان او واقدامات
 فتوحات و مركز در و ايران مختلف درنقاط آلمانی كاركنان جدی اقدامات و عرب

 قوای نشدن موفق و روس با درجنگ مخصوصا جنگ های ميدان در آلمان درپی پی
 حس بضميمه كلی خسارت و عظيم سعی با داردانل راه بگشودن فرانسه و انگليس
 نفوذ بر روزبروز شده توليد ايرانی جوانان دردماغ كه انگليس و ازروس انتقامی

 شديدی تأثير وانگليس روس مقام سبقت بواسطه دربار در ولی افزوده ايران در آلمان
 انگليسها يشیاند وازعاقبت ملت در افكار اين بروز از ميخواست اول مشيرالدوله نكرد
  استفاده وسيله انگليسيان بدست كرده استفاده روس با انگليسها معنوی ضديت از يعنی

 همسايه دو باين را دولت قروض اقساط آورد فراهم ايران برای حاضر ازاوضاع یا
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 و روس ولی بگيرد مشيرالدوله قشونی تدارك راه وازاين نپردازد جنگ مدت در
 نكردند همراهی خيال اين با ميكردند تصور شده منحل را ايران قشون كه انگليس

 وزيرمختار غيبت بواسطه و نميباشد نيكوئی سياست دارای كه هم عثمانی كبير سفير
 دو و نكرد اينموضوع موافقت در مشيرالدوله با هست هم آلمان سياست زمامدار آلمان

 آنطور داشت یبو كه اعتمادی اظهار كمال با هم مجلس ماندند ناراضی ازاو طرف
 كردو دخالت هم خودش جرئتی كم دموكراتها بمالحظه نكرد كند همراهی او با بايد كه

   )١٢(.رفت بكنار داده استعفاء ماه دو از بعد الدوله مشير
  

  دوم  مشيرالدوله  نهيكاب  
  

 *١٩١٩ اوت ٩ پيمان درباره گزارشی
پس از حکومت وثو ق   دومين بار  حکومت  مشيرالدوله  ۀپرتودر بار افشين دکتر

 ١٢٩٩ سال خرداد ١٢ در احمدشاه«: می نويسد ١٩١٩الدوله عاقد قرارداد 
. بازگشت ايران به اروپا به ماهه دو سفری از پس ١٩٢٠ سال ژوئن ٢/ خورشيدی

 با. بود اروپا در شاه بود آزموده و ديده را فراوانی رويدادهای ايران که هايی ماه
 جويی کناره و است ناممکن کارش ادامه دريافت الدوله وثوق کشور به شاه بازگشت
 کرزن برای ١٩٢٠ ژوئن ١۵ تاريخ به گزارشی در انگليس سفير نورمن. خواست

 :نويسد می
 دولت برای وجودش ديگر حتی که است نفرت مورد ای اندازه به اکنون وزير نخست
 من. آيد کار سر بر ریديگ دولت که است آن در ما سود و ندارد ای فايده نيز بريتانيا

 .کند جلب را مخالفان نظر بتواند که داريم نياز وزيری نخست به ما که باورم اين بر
 شاه احمد ولی دارد، نگه کار سر بر را الدوله وثوق تا کوشيد نورمن همه اين با

/ خورشيدی ١٢٩٩ سال ماه تير ٣ در شاه احمد. نبود الدوله وثوق کار ادامه به حاضر
 فرمان روز دو از پس و شد الدوله وثوق جويی کناره پذيرای ١٩٢٠ سال ژوئن ٢۴

 ) ١٣(».کرد امضا را مشيرالدوله وزيری نخست
سواد بدون کياست و فراست وابتکار درعمل وشجاعت ووطن پرستی بمنزله   " 

  ."چهارپائی براو کتابی چنداست
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بحق و حقيقت  ثروت هرکشوردردرجه اول افراد جسوربا تجربه واليق ومعتقد" 
  ."است

  روزی ضمن صحبت از او  پرسيدم چه نصيحتی برای نسل جوان ايران دارد؟
تا می توانيدازتملق وچاپلوسی و بت درست کردن بپرهيزيد  اگر : جوابش اين بود 

نزديک بقدرت هستيد با مقاومت منفی واستعفای پی درپی ودر خانه نشستن  
نگذاريد يکنفرخارجی از شما استفاده   کرده و  نگذاريد زورگويان بر شما غلبه يابند

پس از ميان بردن آبرو و حيثيت شما و کشور داغ باطله بر پيشانی شما  باقی 
  .بگذاد

مرد سياسی بايد طرفدار   –جوانان نبايد خودرا با سياست خارجی آلوده سازند
هرسياستی که با . کشورش باشد وسياست خارجی را هم برای کشورش بخواهد

هداف ايران و منافع مردم موافق است، تعقيب کنيد، زيرا هيچ خارجی نمی تواند ا
خارجيها برای پيشرفت منافع و مقاصد خود با شما . دايه  دلسوزترازمادرباشد

دوستی می کنند و روزيکه ديگراز وجود شما و کشور شما استفاده نمی شود کرد 
  .فروشندشما را ازميان برده  وکشورتان را به حريف  می 

هيچگاه اجازه ندهيد حرض مال يا مقام ، شخصيت و حيثيت و آزادگی شما را از 
  ".بدست آهن تفته کردن  خمير، به از دست برسينه  پيش امير."  ميان ببرد

  جزبدان پی نتوان بر بمقدار  کسی /  گوهر آدمی انديشه وی باشد 
هن وعمارت های آسمان مشيرالدوله معتقد بود که بزرگی وآبادی مملکت ازراه آ

بلکه عظمت وحيثيت کشوربدست مردم . خراش و حتی نقره وطال بدست نمی آيد
فهميده،وطن پرست، دانشمند وبخردوفداکاراست بزرگترين خدمت بکشورتربيت 

هرجا که مدرسه بازمی شود  در زندان بسته . مردم درمحط آزاد و دوراز فشار است
   ) ١۴(.می گردد

 
    دولهراليمش نهيكاب    

 حاال البته«:  عبدهللا مستوفی دربارۀ حکومت دوم مشير الدوله  اينچنين  اشاره می کند
 یعلن تيضد هم ها سيانگل رد،يبگ سروصورت مماشات با ديبا قرارداد یاجرا كه
. نكردند رالدولهيمش مثل ،یاطياحت با پرست وطن محبوب شخص یوزرا استير  با
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 رباريز یموقع نيدرچن هم آن ر،يوگ  گرفت چيه بدون كه هم الدوله ريمش قبول ديشا
  .بود بكشور خدمت یبرا یتوانائ احتمال و اوضاع  نيهم بجهت رفت تيمسؤل

 دوازدهم در را خود نهيكاب و الوزراء سيرئ ١٢٩٩ سرطان هفتم در الدوله، ريمش
 وانبعن الملك مؤتمن و الممالك یمستوف. شد كار مشغول كرده، یمعرف  بشاه سرطان
 شركت نهيكاب نيدرا ه،يمال وزارت سمت با ز،ين السلطنه مخبر یمشاوروحاج وزراء
  .كردند

 استيس اركان از یكي همواره، نوقتيا تا شيپ سال پانزده از رالدولهيمش م،يدانيم
 الوزراء سيرئ هم دوبار و كرده، شركت مشروطه دوره یها نهيكاب  دراكثر و دولت
 و معتقد او تجربه و بدانش یهمگ هم كشور رجال  و ود،ب عامه اعتماد طرف و شد،
 مؤتمن و الممالك یمستوف مانند یرانيوز  وجود. داشتند قيتصد اورا یاسيس اتينظر

 یخارج تيثيح و ،ینظرداخل  ازنقطه ز،ين نهيكاب نيا در مخبرالسلطنه یوحاج الملك
 یكارها و بكند  یكار نرايا یبرا موقع نيدرا توانستيم یا نهيكاب واگر مؤثر، اريبس

  ) ١۵(»  .بود نهيكاب نيا بدهد، یسروصورت رراياخ چهارسال سه سررشته یب
   

   الدوله ريمش نهيكاب یكارها

 كم نهيكاب نيا بقدر است، كرده ليتشك رانيدرا كه یهائ نهيازكاب كيچيدره رالدولهيمش«
 موانع و موجود، را كار اتيمقتض كه رسديم همچو بنظر و است نكرده  كار خود دوام

 فتق و رتق مشغول قدرت، و نانياطم كمال با جهت نيبهم  و كرده، تصور مفقود را
 یسع امور شرفتيپ در توانديم تا و امده،ين  كوتاه مجاهده چگونهيه از و شده، امور
  .برديم بكار

 
 قرارداد یاجرا فيتوق
 مجلس بيتصو بدون ادقرارد یاجرا كه كند یحال ها سيانگله ب توانست رالدولهيمش

 نيا تمام و است، یالملل نيب مراسم و یداخل قانون مخالف  یعمل یمل یشورا
 یآرام رانيا اگر و است عمل نيهم اثر بر برپاست كشور درسرتاسر كه ها تيضد

 بودند كرده حس اي هم ها سيانگل . است یمناف عمل طرز نيا با باشد، داشته وجود ديبا
 وثوق یشيفرما یوكال  از یليخ اي كنند، ليتحم رانيبزوربرا انندتوينم را قرارداد كه



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٣٨                                        ٦ج

  

 یقانون  را قرارداد تواننديم كينزد ندهيآ در كه كردنديتصورم و بوده مطمئن الدوله
 در رالدولهيمش. دندينتراش یعمل مانع اظهارات نيا درمقابل درهرحال. ندينما

 فيتكل نييتع تا قرارداد یاجرا فيقبتو راجع یا هيانيب خود نهيكاب ليتشك  اول یروزها
 بودند شده انتخاب آن یوكال تياكثر كه یمل یشورا  مجلس طرف از یقطع

و بی سابقه  منطق یكارب واقعا كه قرارداد  یاجرا تيراازعصبان ومردم صادركرده،
 خود كار دنبال یمرخص  بعنوان مسترهارت و تياسم تاژيرمآ. آورد رونيب بودای 

  .رفتند
 و یشنوائ در هم مردم و كرد، اديز عامه نزد در را نهيكاب یمعنو نفوذ قداما نيا

 شدن موقوف و مطبوعات یآزاد. افزودند دولت اوامر و باحكام  نسبت خود اطاعت
 شدند، دواريام و راحت ثيازهرح مردم افزوده،  نهيكاب شتربوجاهتيب ز،ين یجاسوس

 را رضا رزايم آقا برادرم،. كرد  داماق قرارداد دشدگانيتبع احضار در رالدولهيمش
 د،يتبع ماه ده  از بعد. نمود روانه بكاشان لياتومب چند با و ن،ييتع آنها آوردن یبرا
 یوحاج ممتازالملك و الدوله ممتاز و الدوله مستشار و السلطنه محتشم یان حاجيآقا
 و اهخو یآزاد سران طرف از و. كردند مراجعت تهران به یبوشهر التجار نيمع

 انيآقا منزل در یا هفته كي وتا آمده بعمل انيآقا نيازا یانيشا استقبال قرارداد اضداد
  ) ١۶(  ».بود برقرار وآمد رفت و ازدحام

 :ه است نوشت چنين خود بيانيه نخستين در مشيرالدوله« :با اشاره به اينکه افشين پرتو 
 که است بديهی چون است يسانگل و ايران قرارداد به موسوم که قراردادی به راجع

 بنابراين شود، موکول ملی شورای مجلس تصويب به بايد مزبور قرارداد اجرای
 ً  مطروحه مسائل به راجع که مساعدتی و ماند می موقوف آن اجرائيه عمليات عجالتا
 کابينه با دولت آن محترم وزيرمختار و انگلستان فخيمه دولت طرف از دولتين مابين

 که دارم واثق رجاء. است اميدواری موجب و خرسندی باعث آمده، عمل به حاضره
 روابط شود، می مشاهده انگلستان و ايران دولتين اوليای طرف از که نيتی حسن با

 اين با... گردد تر محکم صميميت و مودت های رشته و تزايد در همسايگی و وداد
 تعليق حالت به را انگليس و ايران ١٩١٩ سال اوت ٩ پيمان مشيرالدوله، شيوه،

 ايران در مزبور پيمان پايه بر که را انگليس مالی و نظامی مستشاران همه و درآورد
 .نمود برکنار کردند می کار
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 دوره برای شده انتخاب نمايندگان از گروهی مشيرالدوله دولت اعالميه دنبال به
 تندی به ندگرد متهم پيمان از هواداری به که آن ترس از ملی شورای مجلس چهارم

  ) ١٧(»داشتند اعالم پيمان آن با را خود مخالفت و دادند ای اطالعيه
 

   آن سبب و الدوله ريمش نهيكاب یاستعفا

 رالدولهيمش نهيكاب«عبدهللا مستوفی به علل استعفای مشيرالدوله اشاره می کندکه 
 و دهش  خسته كار از گفتيم رالدولهيخودمش. كرد استعفاء١٢٩٩ عقرب ماه درسوم

  .دارد باستراحت اجياحت
 یخارج دست كه آقابابا تا رشت اديآتر ليدل یب ینينش عقب را استعفاء نيا سبب مردم
 انهيماه تومان هزار پنجاه و صديس قطع ضمنا زدند،ويم حدس بود دايپ  یبخوب درآن

می  رانيا بدولت الدوله وثوق نهيكاب اززمان سهايانگل  را،كه یمعمول مساعده
 سهايانگل كه گفتنديم هم یبعض . دانستند ینم دخل یب استعفاء نيدرا تند،پرداخ

 سيرئ خود  واز كنند راعوض قزاقخانه سيرئ یروس یاستراسلسك. خواهنديم
اشکال تراشی  و انهيم یخوردگ وبهم ستين یامرراض نيبا رالدولهيمش و بگمارند،
. بود نهايا ريغ مطلب نباط و امر ظاهر نهايا. است موضوع نيبا مربوطانگليسها 

 مشغول گرماگرم بودند، شده وسيمأ آن ماساندن و قرارداد خي گرفتن  از كه سهايانگل
 از ريغ یگريد شخص خود اتيعمل یبرا و بوده ١٢٩٩   حوت سوم یكودتا تدارك

 )١٨(».داشتند الزم را الدوله ريمش
  

   رالدولهيمش یدوطرف استيس
 از بعد كه بود یكس اول الدوله ريمش م،يديد چنانكه«: مستوفی در ادامۀ آن می نويسد

 استيس اساس یب هيرو شده، تيوضع  متوجه كشور زمامداران یكجرو چهارسال
 منافع طالب و شيخو  كشور دلسوز الوزراء سيرئ را خود داده، رييتغ را یكطرفي

 متوقف  را الدوله وثوق قرارداد یاجرا طرف، كي از. كرد یمعرف ها، هيهمسا مشروع
 از و فرستاد، یشورو هيروس دولت بدربار ريسف یدوست قرارداد عقد یبرا و نموده،
 و فرستاده، نيمتجاسر بجانب قشون ،یكيبالشو انتشارات یريجلوگ یبرا گريد  طرف
 سيانگل با تيضد یبرا كه را الدوله وثوق یشيفرما یوكال انتخابات  ديتجد زمزمه



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٤٠                                        ٦ج

  

 در و نشده، قائل یتيمز بيرق دو از كيچيه یبرا  تا نمود، خاموش بود شده آغاز
  .باشد كرده تيرعا را شيخو كشور نفع هرحال

 
 سهايانگل یبرا استيس نيا منافع

. باشد شده منظور هيروس از كمتر منافع تيرعا نيا در سيانگل سهم كه رسد،يم بنظر
 آن در كه نيمتجاسر یسركوب یبرا قشون فرستادن شود، مالحظه  بدقت اگر یول

 نبود، معلوم درست بآنها ها كيبالشو یدلبستگ و  كهايبالشو با آنها روابط درجه وقت
 ،یداخل انياغي برضد یكش قشون  نيهم بود ممكن رايز. ديآينم بشمار یكوچك كار

 كه هم نيا از . بكشاند رانيا بجانب را كهايبالشكو و بشود، یخارج با جنگ مقدمه
 ليمنج از كه سهايانگل و یساحل یكهايبالشكو نيب ران،يا قشون شدن حائل م،يكن تنزل

 كه بود یطرف یب قوه و مت،يقيذ یليخ سهايانگل یبرا بودند، گرفته موضع نيقزو  تا
 با آنها ميمستق تماس از و شده، حائل بودند دهيجنگ باهم بادكوبه در  كه قوه دو نيا نيب
  .كرديم یريجلوگ گريكدي

 سهايانگل آمد، یم شيپ قوه دو نيا نيب یخورد و زد اگر هك دارد توجه زيعز خواننده
 یعني ورانگل، و كنيدن و كلچاك كه كها،يبالشو. شوند بند كهايبالشو  جلو توانستندينم

 و ده،يجنگ هم آنها خود با بادكوبه در و مغلوب، را  مآب سيانگل یروس سركردكان
 كرده، بيتعق را هاآن  هم رانيا ساحل تا است سهل خته،ير ايبدر را آنها
 شكسته قشون نياه ب یتياهم اند، آورده بچنك یهائ متيغن ازآنها هم رانيا خاك در یحت
 دولت قوه ینينابيب وجود پس. دادندينم بود، شده یآور جمع ليومنج  نيقزو نيب كه

 حركت درشرف ازقفقاز نيطرف نيب یدوست قرارداد  عقد یبرا رآنيسف كه رانيا
 سهايانگل یبرا هستند، منتظراو یصبر یب  كمال با كهايبالشو و است، مسكو بجانب

  .آمديم بشمار یميعظ فوز
 عمل نيا سهايانگل ديشا كه بمسكو، قرارداد عقد یبرا ريسف فرستادن گر،يد طرف از
 شود، مالحظه هم سينظرانگل نقطه از اگر دانستند،يم رالدوله،يمش یدنينبخش  گناه را
 هايشورو و رانيا دولت نيب كه شديم سبب هرحال در رايز. بود  سهايانگل بنفع شتريب

 یريجلوگ طبعا به هندوستان زميبالشو شدن كينزد  واز شده، برقرار دوستانه روابط
   )١٩( ».ديآ بعمل
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  تالش نافرجام ُمشيرالدوله: شاکری 

  
« با  در رابطه»  تالش نافرجام جنبش مشير الدوله « زنده ياد خسرو شاکری در بارۀ 

روی کرد مبارزه جويانه ی جنگليان به دولت ملی جديد، : آورده است» جنبش جنگل
وی سردارفاخر . مشيرالدوله را از يافتن نوعی راه حل برای سازش با آنان بازنداشت

جنگليان فرستاد تا کوچک خان را به گسست قطعی از متحدان  حکمت را نزد
اب زرماخ درعمق جنگل های گيالن، و در اين ديداردرگُرد. بلشويکی اش تشويق کند

فاصله ی خروج ناگهانی کوچک خان از رشت و کودتای اوايل مرداد صورت 
زيرا نشان می دهد که جدايی کوچک . زمان انجام اين ديدار حائز اهميت است. گرفت

خان از متحدان کمونيست خود نه براثرتشويق تهران که مورد ادعای مخالفان اوست، 
م آشتی جويانه ی نخست وزيربا توجه به اطالعات مربوط به خروج رهبر بلکه اقدا

برای نمونه، به گفته ی وابسته  نظامی فرانسه، . جنگليان از رشت، صورت گرفت
درجلسه ای با حضار رهبران جنگلی، در حالی که احسان پيشنهادهای دولت مشير 

کارا وحشت خود را از شآ«، کوچک خان »به شدت  مورد حمله قرارداد« الدوله را 
. تن از مردان وفادارش رهسپار فومن شد ١١٠٠و به همراه » کمونيسم اعالم کرد

هزار ١۵کردند و» غارت« تن نيز درکناراحسان ماندند که به قراررشت را  ٢٠٠
اين گزارش دروغ  کمتری نيازی به . توامان پول متعلق به کوچک خان را ربودند

مشيرالدوله فقط پس از جدايی کوچک خان ازاحسان ورفتن اثبات دارد، زيرا پيشنهاد 
وی تا بهارسال بعد که دولت ائتالفی جديد شکل . وی به فومن، به دست او رسيد

  .گرفت، ديگر احسان را نديد
هرچد مضمون دقيق پيشنهاد مشيرالدوله معلوم نيست، اما به قدرکافی از آن مطالبی 

يکی ازهمکاران کوچک خان،  ۀبه گفت. فاش شده تا محتوای کلی اش روشن سازد
 تا قزوين، و) گيالن ومازندران( مشيرالدوله والی گری مناطق ساحلی خزر

بازگذاشتن دست وی در اجرای ايده هايش را به کوچک خان پيشنهاد کرد، مشروط 
 ١٠٠٠دولت نيز . تن فراترنرود ٢۵٠٠برآنکه نيروی نظامی تحت فرمان  وی از

در مقابل، . فرماندهی  آنا ن و کمک  مالی دراختياراو می گذاشتنفر، افسرانی برای 
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از وی خواسته شد که با دولت مرکزی متحد شود و با اشغالگران خارجی به مخالفت 
  :بنابرگزارش ها ، کوچک حان پاسح  داد. بر خيزد

قاجارها،  نشستن تخت به زمان از خواهيم، زيرا نمی قاجاررا فاسد رژيم اين ما«
 ايران نفع به مناسب گام يک حتی قاجارها. است يافته فزونی مرتبا مردم ختیب نگون

 گماشته و خائن مشتی تحميل و شب و روز در شهوترانی جز آنان. اند نداشته بر
 سيه و فقر به را مردم و اند نکرده سرزمين اين برای کاری هيچ مردم به خارجی
.  يطره ی انگليس درآمده استاند، بطوری که همه ی کشور تحت س انداخته روزی

اين وزرای خائن کشور را اداره می  ۀهم. قدرت درايران کامالً در دست آنان است
از انگلستان مواجب می گيرند، و من تسليم اين خائنان اجنبی پرست و دولت بی . کنند

  ».آبروی آنان نخواهم  شد
 زمانی تا کشيد نخواهم الحازس دست ام زنده مادام که« :در پايان، با جديت اعالم کرد 

هم که انگليسيان را از ايران اخراج نکرده، قاجارها را از قدرت بر نينداخته ويک 
نکرده ام، وتا  وقتی که مردم ايران خائنان را برکنارنکرده و اداره ] تأسيس[جمهوری

  ».ی کشور به دست نگرفته باشند، سالح خود را بر زمين نخواهم  گذاشت
. دولت تهران، همان طورکه انتظارميرفت، کامالً  خالف واقع بود گزارش حکمت به

آماده بود تا به « بنا به گزارش نورمن، وزير مختار انگليس، به لندن، کوچک خان 
محض آنکه  دول نيروی کافی  را برای مقابله با بلشويک ها به گيالن بفرستد، با 

به حکمت گفت که ] خانکوچک [ بنا به گزارش ها، وی » .پيروانش تسليم شود
در آيد، و ]  به اجرا[اعتراضی به قرارداد انگليس و ايران ندارد، به شرط آنکه قانوناً 

  ».اين که مخالفت وی با آن کامالً به نحوه ی امضای آن باز می گشت
لذا به « : نورمن آمادگی داشت که آنچه را ازفرستادهی دولت شنيده بود، باورکند

کنونی تا اندازه ای موفق شده کوچک خان را به راه بياورد و  نظرمی رسد که دولت 
. احتماالً به محض اعزام نيرو برای مقابله  با بلشويک ها، موفقيت آن کامل خواهد شد

و زمانی که اين نيروها به پيشروی درگيالن وعقب  راندن خيل ناهمگن اشغال گران 
اما »  .سوی جنگل   داشت نائل آيند، می توان انتظارهمکاری کوچک خان را از

از آن جا . وزارت خارجه بريتانيا  گزارش حکمت را با احتياط و تريديد دريافت کرد
اعتنای ] انگليس[ترديد آميز می آيد که « که حکمت نزد آنان ناشناخته بود، به نظر
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 زيادی به گزارش تأييد نشده ی اين شخص نشان دهد، که مسلماً خبرهايی خواشايندِ 
روی دادها نشان دادند که اين ترديد ها موجه »  .تهران را گزارش کرده استدولت «

با [درگيالن، انتشاراخبار ديدار فرستناده ی تهران . ترازخوش بينی حکمت بوده است
روند راديکاليزاسيون را شتاب بخشيد، چنان که احسان  در صدد اتحاد ] کوچک خان

  )٢٠( .همه جانبه با حزب کمونيست ايران بر آمد
مشيرادوله پافشاری ژنرال آيرونسايد برعزل  ۀعلت ظاهرا فوری سقوط کابين*** 

مشيرالدوله از اين کار سرباز زد واستعفای خود را . فرمانده روس لشکر قزاق  بود
  ....تسليم داشت

) رشتی(استعفا داد و احمد شاه از سپهدار اعظم ) اکتبر ٢٧( آبان  ۵مشيرالدوله در 
) ١٩٢٠يکم نوامبر( ١٢٩٩آبادن  ١٠سپهداردر. جديد تشکيل دهد ۀينخواست که کاب

خود متکی است، » درستکاری، ميهن دوستی وبی طرفی «وبا افتحاربه اين که به 
تنها اقدامی که تاکنون به « : تغييری عمده درسياست کابينه ی پيشين به وجود آورد

به جای وی . وده استعمل آورده ام، برکناری فرمانده  کل روس، استاروسکی، ب
سردارهمايون، يکی از فرماندهان سربه راه و گوش به فرمان انگليستان درارتش، 

اما وی فقط  يک مقام . منصوب  وبالفاصله عازم قزوين شد تا کارخود را آغاز کند
تشريفاتی بود امور واقعی لشکرقزاق ازسوی آيرونسايد به سرهنگ اسميت، افسر 

انگليسيان گزارش . ين، وديگرافسران انگليس سپرده شداطالعاتی انگليس درقزو
با استقبال خوب ابواب جمعی وبخش قابل توجهی  اين تغييردرعين شگفتی،«دادند که

  ».لشکر قزوين  بالفاصله از نوسازماندهی  شد. ازافسران روبه روشد
شاه،  آبان جمعيتی در مسجد ٩در . استعفای مشيرالدوله اغتشاشاتی  را به دنبال داشت

» نطق های آتشين« واقع  در مرکزتهران، گردآمد وطی آن سحنرانان به ايراد 
اما  . پليس سوار برای سرکوب آنان اعزام شد. بخشی از بازارتعطيل شد. پرداختند

. فروکش کرد» چند انقالبی«نتيجه ای نبخشيد وهيجانات فقط پس ازدستگيری
به آسانی سرکوب  « ين اغتشاشات، که ا» تأمين مالی« انگليسيان استاروسکی را به 

  ».، متهم  کردند»شد
برکناری مشيرالدوله نشان از پافشاری براهداف سياست  تجاوز کارانه ای داشت که  

. انگليسيان پس از استعفا و فرار خفت بار وثوق آن را به حال تعليق درآورده بودند
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« ی انگليس برای همين فضای تعليق بودکه فشارپر سروصدايی در محافل رهبر
برای کرد علت حفظ دراز . ايجاد کرد» توضيج روشن و صريح سياست ما در ايران

 مدت مشيرالدوله درقدرت،رفتن وی وتبيين رويدادهای منتهی به کودتای فوريه
نورمن . ، بايد تفکروزير مختارانگليس را که به اين گزينه تن داد،مرورکنيم)اسفند(

 ١٩٢٠ ای کرزن جهت برکناری مشيرالدوله درسپتامبربرای مقاومت دربرابرفشاره
 »تحکيم« آذربايجان ورشت به» بازپس گيری« که به وی گفته بود )١٢٩٩شهريور(

اين احساس به طورکلی وجود داشت که درحال «:مواضع مشيرالدوله کمک کرده بود
زمانی که کرزن از سبک » حاضر، ترکيب هيئت وزرای جايگزين، کاربرد ندارد

دولت مشيرالدوله ابراز نارضايتی کرد،  نورمن از سياست  وی  دفاع  ره ی امورادا
ً مورد نفرت هم«:کرد مردم و  ۀهنگام ورود، دولتی را در قدرت ديدم که تقريبا

ِی الزم برای ژسرسپرده ی کامل نخست وزيری بود که کسالت مزاج  فقط انر
  ».ذاشته بودافزودن به ثروت شخصی از جيب مردم را برايش باقی گ

  .وی گفت در آن زمان آذربايجان درآشوب و گيالن دردست کوچک خان  بود
درآتش توطئه ی بلشويک ها می سوخت، وبسياری ازمحافل با نفوذ تهران ] تهران[ 

اگربلشويکها به موقع واکنش . اشغال کنند ازرشت دعوت می کردند که پايتخت را
ان با خيزشی درتهران مورد حمايت نشان داده بودند، احتمال می رفت حرکت ش

قرارگيرد ودر صورت شکسِت اشغال تهران درد دست نيروهای انگليسی، آنان 
اگرتوانسته بودم ...بااستقبال بخش های وسيعی از جمعيِت عمدتاً فقيرروبرو می شدند

ه انقالب بلشويکی مدتها پيش کمطئنم ... را درقدرت نگاه دارم] وثوق[ دولت 
وقوع پيوسته بود،  آذربايجان به يک جمهوری شوروی مجّزا تبديل شده درپايتخت به 

، وبلشويسم از گيالن به مازندران گسترش يافته بود، که عمالً اين روند درماه ژوئن 
کل شمال ايران، به استثنای احتماالً خراسان که هنوز . گذشته آغاز شده بود

ازاين رو، چاره ...افتاده بود درمحافظت نيروهای انگليسی بود، به دست شوروی ها
مورد حمايت ] که..[ای نداشتم جزاستقراريک دولت عمدتاً متشکل ازمليّون ميانه رو

عناصرميانه رو دراين کشورباشد، و من متقاعد شده ام که منافع انگليس اقتضا  ۀهم
ً تاآن جاکه درقدرت دارم حمايت  بدون برخورداری از]حتی[ می کند که شخصا

  .آنها پشتيبانی کنمکشورم، از 
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نورمن يشنهاد کرد که بيشترين تالش خود را به خرج دهد تا  دولت کنونی را تا 
درپارلمان را تحقق بخشد، ١٩١٩خود مبنی برتصويب قرارداد ۀزمانی که وعد

با « نورمن دردفاع ازکابينه ی مشيرالدوله گفت که اين دولت . درقدرت نگاه دارد
اين دولت اصالحات را آغاز » .مالی استرتکاراز نظيک اسثنا، شامل مردانی درس

کرده، مازندران وآذربايجان را برای ايران حفظ  کرده، وتوانسته است اردويی با 
با کمک نظامی اندک انگليس ، اين  دولت . استفاده از سرباز گيری اوليه سازمان دهد

يک متحد « و نيزبه راحتی توانست گيالن را دو باره از بلشويک ها باز پس گيرد، 
بسيار بانفوذ، کوچک خان، را از آن جدا  کند، و از اين رو جنبش بلشويکی بومی را 

تقريباً به طورکامل « مشير الدوله   ۀوی گفت کابين» .متوقف  کند]  مذکور[ در ايالت 
ميانه رو « و گذاشت، ونه فقط همه ی افراد » خطرناک بلشويکی ۀُمهرپايانی برتوطئ

درستی مقاصد « که بسياری از دموکرات های افراطی را نيز نسبت به درتهران » 
  .متقاعد ساخت» بريتانيای کبيردرمورد ايران و لزوم نوعی توافق بين دوکشور

، نورمن و لندن هردو دريافتند که ١٩١٩به رغم سرنوشت نامشخص قرارداد  
يگربه هيچ هدفی مشيرالدوله با دستيابی به هرآنچه در آن زمان امکان پذيربود، د

    )٢١(.خدمت نمی کرد و بايستی می رفت
  
سياست  »سوم اسفند یاز سقوط مشروطه تا کودتا رانيا«باديان درکتاب آحسين ◀

 خود دولت پيرنيا هرحال به« : حکومت حسن مشيرالدوله را اينگونه بررسی می کند
 به را وسيهر انقالب کرزن، تأثير تحت که وثوق خالف بر پيرنيا. داد تشکيل را

 تا آمد بر صدد در او: زند هم به را معادله تا کرد تالش نميشناخت، رسميت
 ديرين سياست واقع به وثوق. کند روانه مسکو سوی به را انصاری مشاورالممالک

 بود اين بود، زده هم به را بزرگ قدرتهای با قوا موازنه و معادله حفظ درمورد ايران
 اين با کرزن. کند ديگراحيا بار را ديرين سياست اين تا آمد بر صدد در پيرنيا که

 واداشت را هندوستان سرپرست وزير مونتاگ ادوين امر وهمين بود مخالف سياست
 را تعهداتی شوروی با ايران رابطه برقراری از منع کند نشان خاطر کرزن به تا

 حمله مورد ايران اگر اينکه آن و ميکند ايجاد ايران برای١٩١٩ عهدنامه طبق
 خاطر مونتاگ. کند حمايت آن از نظامی نيروی با بايد بريتانيا شد؛ واقع شوروی
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 اين با خارجه وزير و است ممکن غير امری چنين ميداند خود کرزن ساخت نشان
 واقع به نيست آن انجام به قادر بريتانيا که ميگذارد صحه تعهدی بر خود سياست
 حمايت به توجه با کند، حمله ايران به ویشور اگر دانستند می مونتاگ مثل کسانی
 انجام مؤثری اقدام بتواند انگلستان نداشت امکان شد، می ازآنها گيالن در که هايی
ً . دهد  انگليس به اعتمادی ايران، مستقل رجال و مردم های توده ديگربين اينکه مضافا

 اين شود، انجام ابريتاني برای تعهدی درايران اينکه بدون خواست می مونتاگ. نداشتند
 .بماند باقی انگلستان درمدارمنافع  کشورهمچنان

 که انگلستان، خارجه وزارت شرقی بخش کارمند.) Esmond Ovey( اوی ازموند
 زمان آن و شد ايران در کشورش کاردار رضاخان الوزرايی رئيس دوره در بعدها

 با معاهده تا گرفت را ايرانيان جلو نميتوان داشت اعتقاد بود؛ مصادف ايمبری قتل با
 شرطی به ميگفت او نپذيرند، است آنان به تعرض عدم متضمن که را ها بلشويک

 کافی اندازه به بتواند بريتانيا که کرد مخالفت شوروی -  ايران مذاکرات با ميتوان
 ممکن غير مالی و سياسی نظر از امر اين اما. دارد اعزام سو اين به نظامی نيروی

 بر را خود تسلط و نفوذ هم باز نزند، اقدامی به دست بريتانيا اگر سويی از. است
 يا: نداشت وجود انگلستان مقابل در راه دو از تر بيش پس داد خواهد دست از ايران

 کار سرلوحه را جديد سياستی اينکه يا و کرد می اعزام نظامی نيروی ايران به بايد
 .داد می قرار

 هم را ديگر سياستی ها، انگليسی با خود شروط و شرط کنار در پيرنيا سوی آن از
 عاليات عتبات به پنهانی را هيئتی اوميخواست: قرارداد خويش های برنامه سرلوحه

 را بلشويسم فتوايی موجب به کند ترغيب را دينی مراجع تا بفرستد النهرين دربين
 تهران نروحانيو از عده ای. بخوانند مغايراسالم را آن و قراردهند حمله آماج

 ها ازمدت طرح اين  بپردازند بلشويسم عليه وخطابه موعظه به شدندتا نيزفراخوانده
 ها جنگلی و بود الوزرا رئيس وثوق هنوز که زمانی. بود شده واقع کار سرلوحه قبل

 گيالن حفظ هدفشان فقط و ندارند ضديتی مرکزی دولت با بودند داده اطمينان
 جای به مرکزی دولت. افتادند وپا دست به ها سیانگلي است، گری وغارت ازتجاوز

 رغم به نمايد، استقبال جنگلی قوای دست به آرامش و نظم ايجاد ازسياست آنکه
 دارای اولی طريق وبه ندارد گريزازمرکز اوگرايش دراينکه ميرزا فراوان تاکيدات
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 های چريک. ديد مهيا آنان سرکوب برای نيرويی نيست؛ ها بلشويک با خاص پيوندی
 رشت، وآترياد مرکزی ازبريگاد نيرويی با همراه قزوينی ظفرنظام سواران و چگينی
 .کرد بسيج ها جنگلی سرکوب برای توپخانه ونيروی اردبيل آترياد

 زنجان از افشار امير نيروهای همراه به خود قوای با تنکابنی سپهساالر همزمان
 را نيرويی شکل اين به. شدند هابسيج جنگلی سرکوب برای ازاردبيل واميرالسلطنه

 برخی. کوبيدند فرو ها انگليسی رضايت برای بود، ايران دژاستقالل استوارترين که
 مغلوب ها جنگلی يا دولتی طرف دو از هرکدام« که باوربودند اين بر ناظران از

 بر علما از برخی که پراکندند گونه اين سوی ازآن» .است وايران اسالم زيان شوند،
 نگفتند هرگز اما اند، داده حکم ها بلشويک با آنان ارتباط و ها جنگلی افساد و فساد
 اشتراک به عقيده« ها بلشويک کردند شايع سوی آن از. اند کسانی علماچه اين

 به« وگفتند کردند تلقی بلشويکی فعاليت مصداق را ها جنگلی ،»دارند هم درنسوان
 ای کمره قول به» .است الزم سلمانیم هر بر آنها وتدمير اعدام شرع حکم موجب

ً  نيست کسی«  درعرض ها جنگلی افسادی و فساد چه که نمايد والئس دولت از علنا
 آيا و ازاجانب ها رشتی ناموس حفظ آيا اند؟ نموده عمومی حق به اين چهارسال

 از رشت متنفذين و ها الدوله امين و سپهدارها و سپهساالرها امثال وچپاول جلوتطاول
 نفر يک گرسنگی و قحطی از] ش ١٢٩۶[ ماضيه سنه در آنکه نگذاشتن آيا يا،رعا
 آيا طهران؛ فقرای برای رشت از زيادی برنج اعانه فرستادن آيا بميرد؛ رشت در

ً  که رشت در ها بده ماليات دادن ماليه، اصالح  کرور دو و نقدی کرور چهار تقريبا
 و امين اجزای که دولت از آنها ایتقاض آيا ،]گرفتند[ عشريه مأخذ از جنس تومان

 آيا است؟ آنها افساد اينها از يک کدام نمائيد؛ تعيين رشت دولتی دواير برای درستکار
 و مال به خسارتی و خرابی نتوانند رشت در انگليس و روس قشون اينکه شدن مانع
 از واقع به ای کمره که است بديهی»است؟ خيانت بياورد وارد اهالی ناموس و جان

 يعنی داشتند، رفاقت سابقه وی امثال با و بودند کرده رخنه جنگل جنبش در که کسانی
 کوچک ميرزا تا کرد می دفاع خان هللا احسان شخص و مجازات کميته بقايای همان
 و ها جنگلی افراطی گروه بين روابط هنوز زمان اين در که آوريم ياد به خان؛

 سخنی اينجا در ای کمره سخن وصف اين اب بود، نخورده هم به يکسره ميرزا شخص
 هللا احسان گروه از حمايت همين مثل خاص منظوری آن پس در اگر حتی حق، است



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٤٨                                        ٦ج

  

 جنگل جنبش ممکن شکل هر به داشت تالش مشيرالدوله حال هر به. باشد نهفته خان
 قائل تفکيک جنگلی نيروهای بين ديد خواهيم که طوری به وی اما سازد، نابود را
 با است حاضر داد می پيغام خان کوچک ميرزا به ممکن شکل هر به شيرالدولهم: شد
 را مردم تنفر حس ميرزا نام به که مرموزی گروه با همزمان اما کند، مصالحه وی

 .نهاد متجاسرين را گروه اين نام مشيرالدوله. داشت ستيز سر بودند، برانگيخته
 برای نخست او گفتيم. گرفت پيش در متجاسرين اين برابر در سخت سياستی پيرنيا
 نام است، شورشی ای عده سرکوب هدفش و ندارد جنگی روسيه با دهد نشان اينکه

 اين با شده نحوی هر به گرفت تصميم او. نهاد متجاسر گيالن، در را ايرانی مخالفين
 گيالن به را خود بستگان از حاکمی. شود درگير درهرجا متجاسرين خودش قول به

 برای الزم بهانه. کرد گيالن جنبش سرکوب مأمور هم را استاروسلسکی و فرستاد
 اعتراض جواب در ها روس شد خبردار پيرنيا شد، فراهم قوا اين خواندن متجاسر

 اند گفته و نموده اطالعی بی اظهار انزلی، به آنها کشی قشون درمورد ايران دولت
 دربحرخزر تنها روس ومأمورين اند شده وارد ايران خاک به که هستند ايرانی اينان

 .اند بوده دنيکين جنگی های کشتی دنبال به
. دهد گسترش ها روس با را خود روابط شد مصمم مشيرالدوله رسيد خبر اين وقتی

 خراسان ازراه ميشناخت، را روسيه و ميدانست روسی که را سياح خان عبدالحميد او
 که وثوق فرستاده منشورالملک با راهدرآنجاهم سياح قرارشد. کرد اعزام آباد عشق به

 سفيرفوق يک ورود برای را زمينه و روند مسکو به بود، نشده کشورخارج از هنوز
 سردار کروپاتکين با منشورالملک. سازند مهيا ها روس با وميثاق عهد وبستن العاده

 راه او ازطريق ميخواست وثوق. داشت آشنايی النهرسابقه ماوراء مقيم روسی
 حسنه روابط هم ها انگليسی با اين  منشورالملک چون کند، باز ها روس با اگفتگور

 مشاورالممالک همزمان. داشتند رضايت سمت اين اوبه ازتعيين هم آنان. داشت ای
 رفت مسکو به ترکيه از او شد، تعيين روسيه در ايران سفيرکبير عنوان به انصاری

 اروپا در که الدوله نصرت زمان دراين .سازد مهيا ها روس با قرارداد های زمينه تا
 معلوم زودی به اما برد، شکايت ملل اتفاق مجمع به ايران به ها تجاوزروس از بود
ً  شوروی دولت با ايران دولت«و ندارد ديگرمسئوليتی او شد  مذاکره داخل مستقيما

 ازاقشارايران بسياری بر زمان دراين» .است ورسمی دوستانه آنها ومذاکره است
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 است، انداخته مضيقه به را آنها انگليس سياست اکنون که چنان« که بود شده وشنر
 روس طرف از که آنها های بدبختی از قسمت يک نيز تزاری حکومت دوره در

 گشوده ايران در روس مأمورين دست به و ميشد بسته لندن در بارش ميرسيد
 آنها روی به را بدبختی مستقيم غير راه اين که کسانی به صورت اين در. ميگرديد

 » .ميباشند متمايل اند گرفته انگليس دست از را حربه اين و اند بسته
 تبعيد وثوق توسط که را کسانی تا برآمد صدد در که بود اين مشيرالدوله سّوم سياست

 ارتباط برقراری سياست ويژه به سياستها اين با کرزن. بازگرداند تهران به بودند شده
 که کسانی با دولت همکاری با او سويی از بود، مخالف شدت به ویشور با مستقيم

. ميورزيد مخالفت شدت بودندبه کارکرده انگليس رسمی سياست عليه جنگ دردوره
 خارجه امور وزير به اللحن شديد و طوالنی ای نامه تا واداشت را نورمن امر اين

 محافظه دولتی از حمايت سياست ديگر شد، يادآور جمله از نامه درآن نورمن. بنويسد
 که را رجالی اعتمادی بی اسباب زيرا است، ممکن غير درايران گذشته شکل کاربه

 بايد بود معتقد نورمن. ساخت خواهد فراهم ميخواند مترقی و بين روشن گرا، ملی او
 منفور مردم نزد در که را حاکمه هئيت سابق گروه و کرد کار جديد گروه اين با

 اينکه نخست: است دسترس در ديگرنيز راه دو داد توضيح او. نهاد ریکنا به شدهاند
 سوءتفاهمات که ديگری قرارداد و سازند باطل خود ابتکار به را ١٩١٩ قرارداد
 اينکه ديگر. آيد خوش مردم های توده مذاق به تا بنشانند آن جای به برچيند را کنونی

 کنسولی و سياسی نهادهای یوحت شوند احضار ايران شمال در انگليسی نيروهای
 بلشويک تهديد و مرج و درهرج را منطقه آن اينکه ضمن و شود برچيده هم بريتانيا

 نورمن بيابند هندوستان و النهرين بين از صيانت برای ديگری راه سازند، می رها ها
 پانصد و ميليون يک تا آورد فشار ايران و انگليس نفت شرکت به خواست کرزن از

 زيرا شود، پرداخت گذشته سالهای االمتياز حق بابت از ايران دولت سهم انتوم هزار
 و ثبات استقرار برای ديگری حل راه ايران بريتانيا، مالی های کمک کاهش وجود با

 دست به را کرزن دل اينکه برای نورمن هم باز بعد اندکی. ندارد رو پيش در آرامش
 بودند تراشی ناراضی باعث که را مطلوبعناصرنا پيرنيا داد خبر اينکه ضمن آورد،

 مژده درکناراين نيز. است انداخته بيرون ازادارات ميدادند باد به را عمومی وثروت
 کنار ماليه وزارت از زودی به مخبرالسلطنه و شده پاک شورشيان از ايران شمال که
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 رفظ کرد آوری ياد ميشود؛ تبريز عازم خيابانی دمحم شيخ سرکوب برای و ميرود
 روحانيون فتوای النهرين بين در تا ميشود عتبات روانه مخفیطور به هيئتی آينده هفته

 .بگيرد بلشويسم عليه مبارزه زمينه در را
 بدون را او طوالنی های نامه بود، اعتماد بی نورمن شخص و پيرنيا دولت به کرزن
. ميزد موج آن در استعمارکهن مشی خط همان ميداد پاسخی هم اگر و ميگذاشت پاسخ

 دوره در قطارانش هم که ميکرد راايفا نقشی همان تاريخی مقطع دراين نورمن
 کسانی يا –مليون از حمايت فريبانه عوام الفاظ پوشش زير اينان عبارتی به. مشروطه

 در را سياستی همان مترقی، نيروهای از بودندونيزپشتيبانی مخالف قرارداد با که
 بار او. ميشد تمام هندوستان در بريتانيا نفع به نهايی حليلت در که بودند گرفته پيش

 مگر دهد؛ فرمان ايران به که نيست درمقامی بريتانيا دولت نوشت کرزن به ديگر
 برهه، اين در بريتانيا منافع حفظ ميگفت او. کند استفاده قهريه قوه از باشد آماده اينکه

 است گشوده بريتانيا روی به که است راهی تنها اين قانونمدار؛ است دولتی از حمايت
 نورمن هم باز روز همان نمايد رها خود حال به را ايران بخواهد انگلستان اينکه مگر
 ايران دولت گيری کناره او خواسته اگر نمود نشان وخاطر کرد ارسال ديگر ای نامه

 به کیمت چنان اينک شاه او نوشته به داد، خواهد انجام فوری را کار اين او است،
 برخواهد وزرايی رياست به برد نام نورمن را کسی هر که است انگلستان حمايت

 است کشيده نقشه مشيرالدوله زيرا عاقالنه؛ غير است کاری اين او ديد به اما گماشت،
 را دولت تغيير او. براندازد را بلشويکها و ها وجنگلی کند لشکرکشی شمال به تا

 ارزيابی بريتانيا مصالح مغاير را آن و دانست نخا کوچک و خيابانی تقويت باعث
 مدخل ذی وعوامل مخبرالسلطنه دست به بايد: زيرکانه بسيار بود سياستی اين. کرد

 قيام و خيابانی رهبری به تبريز جنبش يعنی دونهضت اين جنگل، مرموزجنبش
 را راه و شد می سرکوب ايران نيروهای خود دست به جنگلی خان کوچک ميرزا

 .ساخت می مهيا آتی های نقشه انجام یبرا
 در چگونه ايران که حقيقت براين است وگواهی ميدهد نشان را فاجعه عمق نامه اين

 شاه مختار، وزير خواست به که طوری به بود، گرفتارآمده بريتانيا های نقشه چنبره
 سوم کودتای از بعد دوره در خود خلف مثل پيرنيا. ميکرد جابجا را ها دولت ايران
 او. ميکرد تعقيب را جانبه دو سياستی شوروی با ارتباط در السلطنه قوام يعنی اسفند،
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 بر ديگر سوی از و کرد اعزام شوروی به را هيئتی نيت حسن ابراز برای يکسو از
 با. آورد در زانو به را جنگلی قوای تا افزود کشور شمال در خود نظامی فشار

 شوروی بهتر عبارت به. نبود درراه مهم مانعی ظاهراً  جرج ولويد کراسين مذاکرات
 سرکوب برای مرکزی اگردولت و نداشتند حساسيتی جنگل جنبش به نسبت ديگر ها

 تکيه که بود اين مسئله اما. داد نمی نشان واکنشی شوروی کرد، می اعزام نيرو آنان
 ابودن آنان حمايت برداشتن با که نبود شوروی او، وجنبش خان کوچک ميرزا گاه

 يک. شد طراحی آن ساختن متالشی برای بار بسيارفاجعه سناريويی بنابراين. شود
 احسان مثل بودند جنگل درجنبش مدخل ذی عوامل برخی سناريو اين بازيگران ضلع

  .بريتانيا البته هم سّوم ضلع و رشتی خان کريم ميرزا برادران ديگر ضلع خان، هللا
  

 جنگل شجنب سرکوب در ناکامی و پيرنيا  

  
 ١٢٩٧ سال به يعنی شود، فراهم ١٢٩٩ کودتای مقدمات اينکه از پيش ها مدت

 مازندران در سوادکوهی مؤيد امير که رسيد خبر قمری ١٣٣۶ با مطابق شمسی
 به فردی هدايت مخبرالسلطنه. طبرستان انجمن نام به است انداخته راه به تشکيالتی

 اسالمی مجله به مشهور االسالم، يرنشريهمد الريجانی مازندرانی عبدالعلی شيخ نام
 آن به »رد کردن گم« برای و مخفيانه او. فرستاد بارفروش به اداری مأموريتی به را

 و مؤيد امير بين ارتباطی آيا دريابد بود اين مخبرالسلطنه هدف کرد، حرکت سمت
 از کمک منظور به قوا تهيه برای بود گفته مرد اين خير؟ يا دارد وجود جنگل جنبش
 مؤيد امير منزل وارد و رفت ساری به اسالمی مجله. است آمده سو اين به ها جنگلی

 وی با رسانيد بود شده آنجا مأمور جنگل از که نامی حسن دمحم شيخ به اومحرمانه. شد
» .نمود قبول هم او. شوم مطلع مؤيد امير نيات از بتوانم کامال تا« نکند آشنايی اظهار

 جانب از و تجسس برای او ازاينکه غافل داشت اعتماد مرد اين به اميرمؤيد
 کاری که است خواسته اين برای را وی داد توضيح پس. است آمده مخبرالسلطنه

 نمايد آوری جمع را مازندران عوايد و وجوهات که است اين آن و دهد انجام بزرگ
 اعانه و فتهر مازندران محالت به شد خواسته او از» .هستيد مطمئن و امين چون«

 مدتی بايد و است خسته فعالً  گفت او. رفت طفره اسالمی مجله. دارد دريافت
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 از و آمده ها جنگلی اسالم اتحاد سوی از شخصی گفت سپس اميرمؤيد. کند استراحت
 مخالفت اسالمی مجله دارد؟ نظری اوچه پرسيد اميرمؤيد. است کرده کمک طلب او

 باطنی منويات اميرمؤيد آنگاه. ازهرچيزدريافت قبل را جنگليها احوال بايد وگفت کرد
 :ساخت علنی وضوح با را خود

 مملکت عوايد ونگذاريم بداريم نگاه را خودمان بايد ما که کرد عنوان اميرمؤيد«
 خودمان عوايد خودمان، دست دوايردر. بشود طهرانيها شهوات ماصرف طبرستان

 احتياجات، همه با دارد هتج چه. ازخودمان رؤسا خودمان، حافظ قشون صرف
 هم ما دارد؟ ضرر چه جمهوری متحده دول مگر. برود ديگر جای پولش مازندران

 اسالم اتحاد بحث که است يادآوری به الزم» .ميکنيم تعقيب را ريشه و زمينه همان
 آقاخان زمان اين در نبود، عثمانی و مؤيد امير يا و جنگليها به منحصر دوره اين در

 داده تشکيل »هندوستان اتحاد اسالمی انجمن« نام به تشکيالتی هم ماعيلياناس پيشوای
 ورود و جنگ از بعد بالفاصله وی. بود متفاوت ها عثمانی با البته او مواضع. بود

 عثمانی ورود يعنی موضوع اين از و ساخت منتشر ای بيانيه معرکه اين به عثمانی
 خيرخواهانه اهداف آلمان و اتريش وشتن ای دربيانيه او. کرد تأسف ابراز جنگ به

 ديد به. شد خواهد آنها نشانده دست عثمانی گردد، جنگ فاتح آلمان اگر و ندارند
 عالم منافع به جنگ اين زيرا است، شده جنگ وارد عثمانی چرا نبود معلوم آقاخان
 را عثمانی«: ساخت خاطرنشان اسماعيليه فرقه رهبر. ساخت نمی وارد زيانی اسالم

 هرچه و بکشد مقدس غير مقصود يک برای را خود شمشير که اند کرده تحريک
 پادشاه مثل به الشأن عظيم سالطين زيرا بود، خواهد او خرابی اسباب بيفتد اتفاق

 » .خورد نخواهند شکست وقت هيچ روسيه و انگلستان
 به جرمن روزهای واپسين تا که تکاپويی ماند، ناکام مؤيد امير تکاپوی حال هر به

 مرتکب زيادی فجايع رشت در ها انگليسی سوی آن از. داشت ادامه ١٢٩٩ کودتای
 با نبرد مشيرالدوله. ميرسيد مشام به هولناک توطئهای بوی فجايع اين از شدند،

 قرارداد بحث او نيز بود، کرده تعيين خود کاری های اولويت از يکی را متجاسرين
 که بود اين قضيه ظاهر. نمود موکول ملّی شورای مجلس افتتاح به را ١٩١٩

 حال در ديگر تحوالتی پرده پشت در اما دارند، موافقت پيشنهادها اين با ها انگليسی
 جنگلی تندرو قوای از برخی با جنگ يافت اطمينان ازاينکه بعد مشيرالدوله. بود انجام
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 با يدانستم خود حق دولت رئيس عنوان به بود؛ نخواهد ها روس عليه نبرد منزله به
 به مبادا که باشد شده بايد بينی پيش اين« اّما. بگيرد را گروه اين جلو ايرانی نيرويی

 کردن تصرف به ازآنکه پيش ايرانی قوه آن درايران انگليس کارکنان تحريکات دست
 متالشی هم از خود گردد، کامياب است افتاده متجاسرين دست به که هايی واليت
ً  بشود  داده ايران مستخدم سردارروسی يک دست به کامالً  قوه رآناختيا که خصوصا
 آخر دست و باشد نموده بر يکديگردر روی لباس رنگ چند نباشد ومعلوم باشد شده

 آيا ديد بايد وهم. بدهد نشان وايرانی ايران به عالقمندی وچه درآيد صورت چه به
 گذارده ستد روی دست يعنی بود خواهند تماشاچی قضايا اين در انگليسيان

 و ايران خود به راجع آنها برای که تدافعی مقررات و آنها قرارداد که انتظارميکشند
 رياست به ايرانی قوه يک مانده تکليف بی کلی به بسياردارد اهميت النهرين بين و هند
 وممکن نيست رابطه بی انگليس مخالف مليون با که روسی منصب صاحب يک

 کرده تأديب را متجاسرين آنها دخالت گردد،بی لحقم ها بلشويک به هم روزی است
 کوتاه يعنی سعادت راه پيمودن برای را دولتيان پای وپيش نمايد تقويت را دولت قوای
 مخارج حال ودرعين سازد صاف درامورمملکت، ازمداخله هربيگانه دست کردن

 وقرارداد دائرگردد مجلسی روزی آنکه اميد به بپردازند انگليسيان را اردوکشی اين
 موجب به بايد که استقراضی زوجها را وجوه واين شود تصويب مجلس درآن آنها

 اين شناس شرق انديش عاقبت انگليس نميشود تصّور کسربگذارند؛ بدهند قرارداد
 بينی ازپيش البته موضوع اين بينی وپيش باشد کرده گم را خود عقل درايران درجه

 » .است بوده تر آسان اول شرط درموضوع
 بود، مغشوش بسيار ايران خارجی و داخلی سياسی اوضاع که بود اين تر مهم مسئله

 از کثير جمع ماندن ناراضی و پول از دولتيان دست بودن تهی خصوصی، اغراض«
 راضی درجه يک تا را آنها خارجی پول با الدوله وثوق که انگيز فتنه اشخاص

 نشان تار و تيره را مشيرالدوله فقيتمو افق »ديگر محذورات وجود و بود نگاهداشته
ً « و ميداد  در را »اساسی قانون حقيقی حاکميت و ملّی حکومت اساس مخصوصا

 خبر گيالن، به مرکزی دولت ازلشکرکشی بعد اندکی ميداد قرار تهديد معرض
 آنان بر سهمگين شکستی جنگلی، قوای بر ها قزاق اوليه پيروزی از پس که ميرسيد

 دولت موقعيت. کند تخليه را رشت است ناچارشده استاروسلسکیو است شده وارد
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 هم نورمن ديد از ديگر شد، تضعيف بسيار عمالً  هم شوروی با مذاکره در پيرنيا
 کشور شمال در مستقر بريتانيايی قوای اينکه مگر نداشت، وجود آينده به اميدی
 .دميشدن جنگليها پيشروی مانع و ميگرفتند دست به را عمل ابتکار

 او بود شايع. بود خان کوچک ميرزا نيروی نفع به گيالن در قوا توازن ايام اين در
 انقعاد در ايران دولت و هاست جنگلی نفع به تمام که کرده منعقد انگليس با قراردادی

 انگليسی برای جنگل و شهر در اسلحه حمل قرارداد اين طبق. است نداشته دخالتی آن
 حق فقط آنان ميکردند، خارج رشت از را خود قشون بايد اه انگليسی بود، ممنوع ها

 نيز. ميشد برچيده بايد شان نظامی های پايگاه و کنند ومرور درشهرعبور داشتند
 آورده وارد رشت مردم و جنگليها به که را خساراتی تاوان انگليسيها بود شده مقرر
 که اسبابی و اموال ويا زده آتش ها انگليسی که را ازمردم هايی خانه. بپردازند بودند؛

 قرارداد، اين طبق. داشتند می مسترد بايد شده، کشيده آتش به ويا رفته سرقت به
. سازند جبران کردهاند وارد شاهنشاهی بانک به که را خساراتی بايد جنگليها ازسويی
 هاآن افتخار تمام و اند نگرفته جنگليها ابداً  پول«: بودکه اين ميرزا جنبش بارز ويژگی

 برای و کرد نخواهند گرفتن قصد و نگرفته کنون تا دولتی هيچ پول که است اين
 گرفته ماليات بابت از را توابع و رشت عايدات از عشر دو دارند قصد امساله مخارج

 کوچک قوای با جنگل و رشت مقيم های قزاق که بود اين مهمتر نکته» .نمايند خرج
 فرانسه کنسول» .اند خدمتگزارشده صميميت روی«واز ميکردند همکاری خان

 در آنها مالقات به اوضاع بررسی برای انگلستان سفارت رتبه عالی مقام واستوکس
 با وضديت مقابل در ايستادگی ما« گفتند مزبور مأمورين به ها جنگلی رفتند، جنگل
 چند طفق نيستند، مربوط ابداً  وعثمانيها آلمانی با که بودند وفهميده داريم اجانب عموم

 آورده گير را آنها بودند ها فراری و اسرا جزو که را اطريشی منصبان ازصاحب نفر
» .داشتند را آنجا مأموريت اطريش و آلمان طرف از آنها آنکه نه بودند، کرده استخدام

 مورگان مأموريت در دوره انگلستان سفارت نظامی وابسته همان استوکس اين
 با اينک مرد اين شد؛ ايران به روسيه لشکرکشی اعثب خود اقدامات با که بود شوستر

 .کرد می کار فورد چلمس  مونتاگ گروه نظريات راستای در و نورمن تيم
 با کرزن. شد کرزن خشم باعث پيرنيا ناکامی و جنگل جنبش مقطعی های موفقيت

 با مخالفت در را او سياست و داد قرار حمله مورد را نورمن فراوان خطاب و عتاب
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 با و کرد دفاع خود از نورمن اما. نکوهيد مشيرالدوله کابينه از حمايت و وثوق لتدو
 ايران هنوز که اوست سياستهای نوشت ميگويد سخن خود زيردست با گويی که لحنی

 رئيس با آمد ايران به وقتی گفت او. است نگهداشته سرپا بريتانيا منافع مدار در را
 و شمال. نداشت فکری هيچ خود ثروت بر افزودن جز که بود مواجه ناتوان الوزرايی

 ها بلشويک اگر که بود گونهای به وضع و بود شورش در غرق کشور غرب شمال
 رو به رو عظيمی استقبال با ميآمدند تهران به و ميشدند موفق کشور شمال در

 مدتها از بلشويکی انقالب ترديد بدون بود، سرکار وثوق دولت اگر گفت او. ميشدند
 به ايران همه ميماند وثوق اگر کرد نشان خاطر نورمن. ميداد رخ تهران در يشپ

 بود؛ شده بلشويک داشتند، حضور آن در بريتانيا نيروهای هنوز که خراسان استثنای
 از مرکب دولتی داده ترجيح که بود حادثه اين از جلوگيری راستای در نوشت نيز

 به اين از غير داد توضيح کرزن به حاً صري نورمن. آورد کار روی رو ميانه مليون
 هستند، اجتماعی ازگروههای اقشاری حمايت مورد که ومليون روان اوميانه قول

 تالش اونوشت. برساند مجلس تصويب به را١٩١٩ قرارداد قادرنيست ديگری کسی
 خود اقدامات بتواند تا نگهدارد سرپا را پيرنيا دولت دارد امکان که آنجايی تا دارد
 برای ايران برعمرموجوديت ماه سه حداقل سياست اين با نوشت نورمن. برد يشراپ

 را بريتانيا منافع اضمحالل و آن فروپاشی خطر هم شايد و است افزوده بريتانيا منافع
 پيرنيا تيم به کرزن که اند مدعی بريتانيا اسناد باشد برده ازبين هميشه برای درکشور

 فارس والی هدايت،. ش١٢٩۴ -   ١٢٩٢  سالهای در. نداشت اعتماد هدايت ويژه به
 ملی حاکميت حق مغايربا را ايران جنوب پليس تأسيس انگليس اسناد ادعای به و بود

 طبق کند همکاری شيراز در بريتانيا کنسول با نبود حاضر ظاهراً  والبته ميديد کشور
 پيکارعليه در و هاکارميکند انگليسی ضد که بود اين به متهم هدايت اسناد، همين

 کمک دنسترويل ژنرال فرماندهی تحت انگليسی نيروهای به قفقاز در ها بلشويک
 بر هدايت، ميگفت درشيراز بريتانيا کنسول.) F. O’Connor(اوکانر. است نکرده
 وصف اين با است بيزار اروپاييها همه از دلش ته در اما دارد تسلط آلمانی و فرانسه

 اما است، ظنين ايران در بريتانيا اهداف به گرچه که ميشد شناخته اليق اوحاکمی
 ثروتمند خود شغل قبل از ديگر واليان عکس بر و دارد شهرت حسن که است مردی
 انگليسی عليه اقدامی هيچ مخبرالسلطنه نداشت، صحت البته قضاوت اين. است نشده
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 را ايران یبيطرف از حمايتش يا و جنوب پليس تأسيس با او مخالفت بود، نکرده ها
 که داد نشان بعدی تحوالت کرد؛ ارزيابی بريتانيا با وی ضديت منزله به نبايد

 با مخبرالسلطنه. است آمده انگليس رسمی اسناد در که نيست چيزی آن مخبرالسلطنه
 با او حقيقت در کرد، بريتانيا منافع به را خدمت بزرگترين خيابانی جنبش سرکوب

 و انداخت تفرقه آنان بين و کرد رخنه خيابانی انيار صفوف در دمکرات، عنوان
 جنبش در خان هللا احسان که کاری همان درآورد، پای از را آنان آسانی به آنگاه

 با دهند، می نسبت مخبرالسلطنه به که دست آن از هايی مخالفت. داد انجام جنگل
 خواهيم می بهتر عبارت به. داشت وجود انگلستان جنگی کابينه درخود بيشتری شدت

 خود و هندوستان در خاص تيمی با مخبرالسلطنه مثل گروهی که دهيم توضيح
 فراهم را اسفند سّوم کودتای مقدمات که بودند ها داشتند،همين همسويی بريتانيا
 آتی های دسيسه برای را راه جنگل، جنبش نهايی سرکوب در پيرنيا شکست. آوردند

. داشتند ای برجسته نقش آن فروپاشی در طنهمخبرالسل همفکران همين که بازگذاشت،
 و چون بدون حاکميت رضاخان که بودند هايی دولت سکاندار بعدها او امثال و هدايت
     )  ٢٢(  .کرد می اعمال آنان بر را خود چرای

  
   چهارم مجلس ختام و رالدولهيمش نهيكاب

اينگونه شرح می »   رمچها مجلس ختام و رالدولهيمش نهيكاب«عبدهللا مستوفی در باره 
 و شده مجلس تياكثر ليتما صيتشخ و پرسش صرف جوزا ٢٣ و ٢٢ روز« : دهد
 ظرف در خود بعادت شانيا و صادر، الدولهريمش یوزرا  استير دستخط ٢۴ در

 او نهيكاب جوزا ٢۶روز و كرده، یمعرف بشاه و ن،ييتع را شيخو روزهمكاران دو یكي
  .ديگرد یمعرف بمجلس
 داشت، یحيلوا رالدولهيمش.بود ١٣٠٢ یروزآخرجوزا چهارم، مجلس ورهد ديسررس

 برنامه طرح یبرا یمورد نيبنابرا. برساند بيبتصو مجلس، انيپا از  قبل ديبا كه
 نسبت اعتماد یرأ بگرفتن هم یحاجت. نبود آن اطراف  در وكال ومذاكره دولت،

 حاصل باتفاق بيقر یتياكثر ،بارالدولهيبمش  نسبت مجلس، ليتما رايز. نداشتند نهيبكاب
  .بود شده
 از ضمنا و گردد، مشهود رالدولهيمش نهيبكاب نسبت وكال، نظر حسن كه نيا یبرا
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 و برود یذكر ت،يواقل تياكثر یدرهايل ازگفته هم، مجلس چهارم  دوره یكارها
 اطالع است كرده اشاره بدان رالدولهيمش خود كه  نهيكاب برنامه زازيعز خواننده

 ساعت كه جوزا ٣٢ جمعه روز  عصر جلسه مذاكرات نيآخر ستين بد كند، اصلح
 نقل نجايا در است  آزاد مجلس جلسه نيآخر قتيودرحق هينيتقن چهارم دوره آخرختم

  .شود
   :نمود نييتع ليذ اناتيب به را خود نهيكاب یمش خط الدوله ريمش
 

 الوزراء سيرئ نطق
 تصور و نكردم عرض یزيچ نه،يكاب یمش طخ و پروگرام به راجع تاكنون، بنده

 و مجال روزه چند یهايگرفتار یول دارم ميتقد یپروگرام مطالعه،  از پس كه كردم،يم
 ندگانينما انيآقا كه نميب یم الزم هم، یطرف از و شود  هيته یپروگرام كه نداد فرصت

 درخصوص كلمه چند جهت، نيبا. باشند  بوده مطلع دولت، یمش خط هيرو و طرز از
 خط خارجه، استيس در . رسانميم محترم ندگانينما انيآقا بعرض دولت یمش خط
 دول  با حسنه روابط و مناسبات حفظ و موازنه اصول یرو دولت استيس و یمش

  .یطرفيب اصول ماندن محفوظ با است، متحابه
 هنكيا و انتخابات كار در عيتسر دولت نظر منظور داخله، استيس در »است حيصح« 

 را تيجد كمال خصوص نيا در دولت و ابدي افتتاح یبزود یمل  یشورا مجلس
 مسائل یبرا یهائ نهيزم كه داشت، خواهد را  جدوجهد كمال زين و. داشت خواهد
 فيوظا البته گر،يود. دينما هيته  داراهستند، مملكت یبرا را تياهم كمال كه یاقتصاد
 مجلس از كهيهائ  بودجه  خاصه نيقوان یاجرا یبرا كند نظارت كه بود خواهد دولت
 امور  مطالب نيا از بعد البته و دارد، مدنظر در كهيامور اهم است نيا است، گذشته

  »!احسنت! نيآفر! است حيصح«. است واقع یثان درجه در كه هست هم یگريد
 

 بكار رالدولهيمش
 كار در انيظامن ميرمستقيغ مداخله یول. كارشد مشغول رالدولهيمش و ل،يتعط مجلس

 بود، آزاد انتخابات مانع بودند، اقدام مشغول سردارسپه طرفداران یبرا  كه انتخابات،
 گرفتار آنها انتخاب سپه سردار تيرضا بدون دانستند  نكهيهم هم یمحل یداهايكاند
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 با بست و بند و مذاكره وارد یكي یكي شود،يم  یمدع دچار است، ر،سهليوتأخ قيتعو
 و عتبات از عهيش یعلما ديتبع  غائله سرگرم دولت هم یچند ضمنها، نيدرا. شدند او
 تيواكثر شد داده  كار نيبا یسروسامان وتا شده، هيقض نيا دراطراف مردم، یاهويه

 هيقض. شد مصرف عمل و یسع و وقت یمدت برگشتند، خود بمقر مجددا آنها
 مع. نمود جلب بخود را لتدو یاياول توجه یزمدتين نيبحر یهايبوم و هايرانيا  نزاع

 یآزاد و كرد،يم یريجلوگ انينظام ازمداخالت بود، یتيفيك بهر  رالدولهيمش الوصف
   .داشتيم محفوظ را انتخابات

 
  ۵٧۵ نمره وزراء ئتيه بنامهيتصو

 ارواحنا یشاهنشاه اقدس حضرتياعل یبخاكپا یا ضهيعر السلطنه قوام یآقا متعلقه
. نديفرما امر السلطنه، قوام یآقا مزاج كسالت بعلت. بودند كرده استدعا  و عرض، فداه

 امر جنگ ريوز یبآقا ،یونيهما حضرتياعل. ندينما  روانه بفرنگستان را شانيا
 در ز،ين وزراء ئتيدره. بگذارند اجرا  بموقع را شانيا متعلقه یاستدعا نيا فرمودند

 یومعز كردند قاضات  جنگ ريوز یآقا از را مطلب نيهم ،١٣٠٢ زانيم ٢۵ جلسه
 بيتعق كه   خودشان، ازحق رجنگيوز یوآقا نمودند، راامتثال یونيهما امرمطاع هيال

  .كردند صرفنظر باشد
 

   جنگ وزارت هيانيب

 محترم ئتيه در ،یونيهما مطاع امر اثر بر كه ستيا نامه بيتصو فوق، شرح« 
 قوام بمجازات راجع خود ازحق جانب نيا كه نمودند، تقاضا چون  و ب،يتصو وزراء

 امر بود،برطبق نجانبيا بشخص مربوط مطلب نكهيبا نظر م،يصرفنظرنما السلطنه
 یول نمود، واغماض اومنصرف مجازات و بيازتعق دولت، ئتيه یتقاضا و یونيهما

خصوصی  نظراغراض نقطه از هم یتوهم نيكمتر یعموم اذهان آنكه یبرا درضمن
 فورا را مدونه   هيدوس نيع هينظم اداره از كه وردادمدست باشد، نشده نجانبيا متوجه، 

وزير  »نماند، یباق یديوترد شبهه مجال كس چيه یبرا انتشاربگذارند،كه بمعرض
  .رضا     قوا كل وفرماندهجنگ 

 شرح ها، روزنامه از یكي در هم یمدت تا بود، كرده وعده جنگ ريوز كه همانطور
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 منتشر بود یشهر دزدان و چاقوكش طبقه بد یها یاشيع پراز كه ه،يدوس  نيا مقدمات
 البته. شد قطع انتشار نيا نشده، كشف یقتيحق و ده،ينرس  جهينت به هنوز و شديم

 شده داده قبل ماه چند در یا وعده نيچن  كه بودند، كرده فراموش كه هم خوانندگان
 یا دهيفا آنها یراب انتشار  نيا كه بودند، هم ینفعيذ اشخاص اگر و نكردند، یا مطالبه
  .رفت  نيب از آن موضوع و نداشتند، را پرونده یباق انتشار مطالبه جرأت داشت،

 
 آورد؟ بار جهينت چه بيتعق نيا

 نيبا منطق، از دور ینهايتخم و حدس و نچسب، یها ليدل ذكر با خواهم، ینم چيه من
 نيطرف از یكي داده، یخارج استيس یرو و رنگ سپه، سردار یبجا  اي جايب بيتعق
. بدانم فيتوق و بيتعق نيا چهيباز را یگريد و گر،يباز  را رانيا یشگيهم استيس
 سطر دو در مينويم باالتر سطر دو در  آنچه شد، خواهم مجبور صورت نيا در رايز
 بقلم را آن عكس نشده،  خشك ام كرده كه یاستدالل مركب هنوز اي كنم، بيتكذ تر نيپائ

 سه  دو و آمده، رونيب توده انيم از كه را، سپه سردار اقدام نيا روسها ديشا. آورم
 تيثيح و خانواده صاحب السلطنه قوام ضد بر آنهم بود، رفته ساله پنجاه را ساله

 خود دل در و پنداشته، تياشراف ضد بر مآبانه كيبلشو یها حمله  از یكي یشخص
. باشند كرده آرزو هم، التربا بمقامات لين یبرا  را او و زده، دست آن عامل یبرا
 بدستور فيتوق و بيتعق و اتهام نيا كه كرد باور عقال توانينم چوجهيبه یول

 سيانگل و روس روزها، نيا در رايز . است بوده روسها هيتعم یبرا و سها،يانگل
 قدرت. بكنند یعمل  اقدام سپه، سردار قدرت بردن نيب از اي یترق یبرا توانستندينم

. بلرزد بادها نيا از كه نبود، یديب رانيا دولت یروزها آن یمعنو و یماد
 یمستوف توانستيم ضاح،ياست مهين كي و ینفر سه دو تياكثر كي با مدرس،  یوقت

 طرف یليخ كه نيهم بگناه بود، روسها توجه طرف اندازه یب كه  را المله هيوج الممالك
 قدرت نيا مؤسس خود كه سپهسردار ندازد،يب وزراء  استير از است، شده آنها توجه
 مثال كه روسها، هيتعم به  یحاجت وزراء استير بمقام دنيرس یبرا بود،

 شوند یراض  او مقام یترق به روسها كه كند، فيتوق را) السلطنه قوام( ليكنفرانگلوفي
 یقوز خواستم،يم من اگر كه بزند حدس توانديم زيعز خواننده حاال. است نداشته

 بسردار سهايانگل دستور برحسب را یباورنكردن هيتعم نيا و گذاشته، قوز نيا  یباال
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 كه است نيا. بكنم یرمنطقيغ و وجه یب استدالل ديبا رچقد بدانم،  فرموده ميحك و سپه
 دولت كردن نشانده دست در اساس، یب تظاهر  جز كه را، ها اسيق و حدس نيا من

 است واقع و حق آنچه و گذاشته،  نارك ست،ين یا دفائدهيمف بخارجه ران،نسبتيا مستقل
  .آوردم یم بقلم ن،يريسا بافكار نه خودم دهيبعق البته

 لرانه و یسرباز استيس از اندازه آن تا ر،ياخ سال كي نيا در سپه سردار. دانمينم
 را یجينتا تمام حساب قبال كه بود، كرده یترق هيپا نيا تا و شده،  خارج خود پارسال

 باشد كرده را اقدام نيا وتمام، تام انشاء بقصد و نموده،  برد خواهد خود اقدام نيا از كه
 از وزراء استير یداهايكاند از  یكي كردن رونيب فقط مقصودش اقدام نيا از اي

 هرحال، در است؟  برخورده بعدا آن یبباق و بوده، دسترس از او كردن دور و كشور
 بود،  ديترد مورد آن صحت كه یا هيدوس لهيبوس هم آن سلف یالوزرا سيرئ فيتوق
 ميند عرب، عباس خيش بقول كه انداخت، یم اليبخ را یدوست تيثيح عاقل هر

 محكمتر درخت آن از كه من« كند فكر خان، یعل دمحم رزايم ام برادرزاده  گردش
 شد،يم خطرناك اريبس تيثيح با اشخاص یبرا نيا از بعد  كه شغل نيا از و »ستم،ين

  .ديجو یدور
  

   رالدولهيمش یاستعفا
 یاستعفا رالدولهيمش السلطنه، قوام یآقا ديتبع حكم یازامضا بعد روز سه هرحال در

  .شد آسوده بيرق هردو از سردارسپه اليخ و داشت، ميتقد شاه بحضور  را خود
 بود، شده باو مجلس طرف از كه یا حمله و گذشته، سال واقعات از سپه، سردار
 و برده، یپ روزنامه یعني یمل حكومت اسلحه نيبزرگتر ببرش  و گشته آموز تجربه

 خود طرفدار را نيوز یها روزنامه از یا عده  و برآمده، بانيپشت نيا داشتن درصدد
   مورديب و بمورد خود، یها شيستا  و ها نيتحس به را او هم، ها روزنامه نيا. بود كرده

 نهيكاب كه موقع نيا  در. كردند یم او از یهائ یبانيپشت لزوم، موارد در و داده، نوازش
 قدرت،  بحكومت راجع یاساس مقاالت ز،ين ها روزنامه نيا كرد، استعفا رالدولهيمش

 یكشت گرفته، كف در را اقتدارات تمام كه ،یدولت سيرئ محسنات اطراف در نوشته
  .ندنمود یهائ یفرسائ قلم مقصودرساند، وسرمنزل نجات بساحل را وطن دهيد طوفان

   استير رباريز اوضاع نيا با كه یكس  زد یبهردر عقرب، ۴ تا زانيم ٣٠ هم، شاه
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 ريمش ده،يرنج الممالك یمستوف شده، ديتبع السلطنه ام++++قو. افتين  برود، وزراء
 و بود سپه سردار درمقابل بتواند، كه یكس  هم نفر سه نيا رازيغ مرعوب، الدوله
 شده، الوزراء سيرئ گاه هيتك  كه هم یمجلس. نبود كار دم و حاضر باشد، داشته ینمود

 یكس سپه سردار  جز پس. نداشت وجود دارد، محفوظ جنگ ريوز تجاوزات از را او
    )٢٣(  .نماند یباق

 سياستمداران بهرصورت«: می نويسد» حيات يحيی «حاج يحيی دولت آبادی در
 متجاسرين قوه شكستن ودرهم قزاقخانه ازانحالل خود بمقصود بعدازرسيدن انگليس
 هم جنگل از گيالن حاضر وضعيت با اينكه از اطمينان و ساختگی بلشويكان بدست
 در چه ميپردازند دارند كه نقشه باجرای خاطر بفراغت شد نخواهد بلند صدائی سرو

 خود تعفایاس رفته بتهران استراوزلسكی سردار كه ترتيب باين تهران در چه قزوين
 آمده بقزوين انگليسيان حمايت و نظارت تحت در و ميكند تقديم شاه احمد بسلطان را

   همان بازدرتحت و ميدهد تحويل انگليسی و ايرانی بصاحبمنصبان را قزاقخانه رسما
 او امر تحت در كه روسی صاحبمنصبان ديگر با اش خانواده و خود وحمايت نظارت

 .ميروند باروپا شده بغداد روانه اند بوده
 جنگ از است بوده گرفته نظر در مشيرالدوله كه ترتيبی با آمدها پيش اين است بديهی
 قانونی بمجرای امور پايه انداختن و شورايملی بمجلس توسل واز متجاسرين با كردن

 و موضوع او رياست ديگر اينصورت در دارد مخالفت بكلی اساسی قانون بموجب
 ميدهد استعفا بيفاصله قزاقخانه انحالل از بعد اوهم كه است ينا داشت نخواهد معنائی

 باوائل بايد اينجا ميآيد كار بروی است شده آماده روز اين برای پيش از كه ئی كابينه و
 تا بدهيم شرح را اوضاع نظر نقطه دو از نموده بازگشت الدوله مشير كابينه تشكيل

 .گردند آگاه ها گذشته حقايق از خوانندگان
 نمودن وفا و خويش رياست دستور اجرای برای مشيرالدوله اقدامات طرف از يكی

 رفقای و زرگنده كميته و انگليسيان اقدامات طرف ديگراز و است داده هائيكه بوعده
 الدوله قراردادوثوق تكليف نمودن ومعين ازمشيرالدوله بعد كابينه تشكيل برای ايشان

 غير اقل ال يا و موافق اشخاص از شورايملی مجلس يك تشكيل و تدافعی قرارداد و
 .مزبور قراردادهای با مخالف

 مجلس افتتاح و انتخابات تكميل موجبات آوردن بفراهم شتاب با الدوله مشير اول اما
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 گرفته صورت الدوله وثوق كاركنان بدست تاكنون كه انتخاباتی مفاسد اما ميپردازد
 بانتخاباتی نسبت بخواهد اگر ميبيند و رددميگ براوواضح ميدانسته ازآنچه بيش است

 يا و قرارداد با موافق اشخاص برای ها نقشه همان روی از كه هائی زمينه و شده كه
 اوال كند باز را مجلس رسانيده بآخر را انتخابات كار است شده حاضر مخالف غير
 قننينم و مؤسسين از را خود كه كسی از و اساسی قانون با است صريح مخالفت اين

 كه انتخاباتی ضد بر واليات و مركز مردم از ثانيا و نيست شايسته كار اين ميشمارد
 اين در واليات و مركز در كه اعتداليها بی و قانونيها بی شرح شده بلند صدا است شده

 پر داخله وزارت دفاتر و منتشر خارج و داخل های روزنامه در است شده موضوع
 نظر بآنها اعتنائی بی بديده نيست ممكن بطوريكه مدلل ایاعتراضه و شكايتها از است
 را وكالء بقيه كرده صرفنظر است شده كه قانونيها بی از بخواهد كه برفرض و كرد

 با مردم كه تام ضديت با كند دائر را مجلس و نموده انتخاب است ممكن بهرصورت
 و خود صورتيكه در نمايد مدافعه آن از برده بمجلس آنرا ميتواند چگونه دارند قرارداد
 .ندارند باطنی موافقت قرارداد با نيز اش كابينه اعضای
 بايد انتخابات ميگويند بعضی نموده مطرح را انتخابات موضوع محلی جرائد بهرحال

 كه كوشيد بايد باقيمانده انتخابات در است گذشته شده آنچه ميگويند بعضی شود تجديد
 رد را قرارداد يافته اكثريت درمجلس و شوند انتخاب وطندوست جرئت با اشخاص

 در دولت رئيس وباالخره است شده برپا باب اين در شديد هياهوی بالجمله و نمايند
 كه ميدهد نشر ئی بيانيه شمسی) ١٢٩٩( نه و ونود ودويست يكهزار اسد برج ششم

 و شدن تجديد در انتخابات كار در است ملت عمومی بآراء مراجعه لزوم آن حاصل
 .آن عدم
 اينكار صورتيكه در ولی است مليون رضای و ميل موافق و صحيح البته كار اين

 است شده واقع آنها نظر تحت در انتخابات سوء كه نظار هيئتهای همان ازطرف
 .شد خواهد پوشانيدن صحت لباس غلطی بكار گرنه و نگيرد صورت

 انتخاب نبودن بقانونی آنهابيشتر كه نمايندگانی ازطرف دولت رئيس بيانيه بعدازنشر
 ولی دولت رئيس بيانيه نبودن مشعربرقانونی ميشود نشر ئی اليحه مشهورهستند آنها
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 دادن شفاهی بجوابهای نكرده مزبوراعتناء نمايندگان باعتراضنامه مشيرالدوله
 بدستور واليتها بعض ديگراز ازطرف ميگذراند درآنها ازمتنفذين كردن وباستمالت
 بر مشعر تلگرافات مغرض دولتی ومأمورين حكام بمساعدت و زبورم نمايندگان
 كاريها  دسيسه و انتخابات داستان وبالجمله ميرسد است شده كه ازانتخاباتی رضايت

 مسائل مهمترين از الدوله وثوق قرارداد با موافق پارلمانی اكثريت يك تشكيل برای كه
  )٢۴( .بيانجامد كجاب تا ميشود شمرده ايران كنونی اجتماعی و سياسی

  
  مشيرالدوله دربارۀ پاريزی باستانی و طباطبائی محيط سخنرانی

اينگونه ) پيرنيا( در باره ميرزا حسن مشيرالدوله» مشاهيرايران«باقرعاقلی کتاب 
ه لاض سلسرتاريخ مشروطيت ايران ازصدورفرمان مشروطيت تا انق: آورده است

تمن الملک ؤسين خان محله وبرادرش ميرزا حسن خان مشيرالدو اقاجاريه با نام ميرز
  .همراه است

 مشيرالدوله که مردی تحصيلکرده وحقوقدان بوددرقريب بيست سال دخالت  در 
 و قريب هيجده دفعه  جلسمسياستی چهارنوبت رئيس الوزراء و پنج دوره نماينده 

ين خورتحس وزيربوده است ودراين مدت خدمات زيادی به مملکت خود نموده که در
سخن بسياراست اورا محافظه  درباره مشيرالدوله درتاريخ ومقاالت. وتمجيد است

ود رنج نوشته اند ولی درآنجائيکه تشخيص داده است ز کار،ترسو،حيثيت دوست و
سخن .رسانيده است را بمنصه ظهور ازمحافظه کاری پرهيزنموده ورشادت خود

که ايراد سخن خصوص ال گفتن دربارۀ چنين مردی کسی کارهرکسی نيست علی
  .دربزرگترين مرکزعلمی کشورباشد و مستعمين آنهم از اساتيد و دانشياران باشند

بزرگداشت  دانشگاه تهران مراسم )حسن پيرنيا(مشيرالدوله بمناسبت صدمين سال تولد
. برگزار نمود ولی سخن را به دست کسانی داد که صالح برای ايرادسحن بودنداو را 

سپس دکترابراهيم  باستانی باستانی پاريزی  طلع نمودمبائی آغازنخست استاد طباط
به سخن »محيط سياسی وزندگانی مشيرالدوله پيرنيا«يا»تالش آزادی«سنده کتابينو

  .ن مرد بزرگ بودآنشست والحق هردوسخنان جالبی ايراد که درخورشأن 
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  وزکم  و زياد زی در جرايد آن ريبائی و دکتر باستانی پاراطسخنان استاد محيط  طب 
را که درمجله راهنمای کتاب ثبت شده است برای  آنمنتشرشد وما خالصه ای از

خوانندگان ارجمند تهيه کرديم تا بار ديگرخوانندگان به شخصيت سياسی وعلمی اين 
ستقالل ا رجل برجسته کشورشان توجه نموده وبدانند گذشتگان، برای حفظ حيثيت و

  .ه اندکشورشان چه خدماتی انجام داد
  

  سخنان استاد محيط  طباطبائی

زه بدهد که واردموضوعات   اتصورنمی کنم وقت وموضوع صحبت محدوداج
 ديگری شويم ومرحوم پيرنيا را اززاويه های مختلف زندگانی او بربساط بحث

 با وجوديکه اينلقب در ميان عده. مشيرالدوله را همۀ حضارمحترم می شناسند .بنگريم
اجاريه مشترک بوده اما نسل معاصرازشنيدن آن فوراً ميرزا عهد ق ای ازرجال

  .حسنحان پيرنيا را به خط می آورد و سپس به ياد سپهساالرو ديگران می افتد
چنانکه می دانيد بعد از تصويب قانون لغو القاب ، رجال سياسی معروف عصر  ما 

» ياء« ق به حلبرای انتخاب نام خانوادۀ جزء مضاف لقب خود را به طورمطلق ويا م
  :گزيدند نسبت ارمنی وفرنگی برای نام خانوادگی خود بر» يان« نسبت فارسی و

خان مشيرالدوله و  ولی ميرزاحسن مستوفی،وثوق،قوام، اتابکی، امينی،فرمانفرمائيان 
 ن را رها کردند وبه افتخارنسبت پيرمومؤت ادرش، مشيررميرزا حسينخان ب

  .خويش، خود را پيرنيا ناميدند عبدالوهاب عارف نائينی جد پدری
سلسلۀ  نايين دردوران قديمترازعهد پيرهم موطن عده ای ازمشايخ صوفيه بوده که در

اقطاب پيرجماله منسوب به پيرجمالی اردستانی، نام امام الدين نايينی پيرعالء الدين يا 
 عالءالدوله زواره ای را می نگريم که او مرشد پيرمرتضی علی اردستانی مرشد

عهد پيرعبدالوهاب باقی بود و بعد  اين رشتۀ عرفان درنايين تا.پيرجمال بوده است
زيرجنبۀ هنری ازمواهب مردم آنجا که حسن . ازحاجی دمحم حسن تقريباً موقوف ماند

نجا آخط باشد غلبه کرد و ازعهد فتحعلی شاه بدين طرف منشيان زبردستی از
جمله ميرزا نصرهللا آن از. سم شدندبرخاستند که دردستگاه ديوان صاحب اسم و ر



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٦٦                                        ٦ج

  

سن خط و انشاء  پس از انتقال به پدرپيرنيا و نبيره پيرعبدالوهاب بود که به واسطه حُ 
تهران مدارج خدمات ديوانی را از نويسندگی تا نيابت و معاونت وزارت و 

واين افتخارهم نصيب اوشد  صدراعظمی در طی چهل سال کار دقيق متوالی پيمود
  .زادۀ  نايينی تشکيل بدهد يشون کابينۀ دورۀ مشروطه   را هم اين درکه نخستي

ازاو دو پسرو  سه . ردمپيرعبدالوهاب نايينی پسری داشت دمحم نام که درحيات پدر 
يکی ازدخترانش به ازدواج  حاجی . دخترماند که ميرزا نصرهللا نبيرۀ پسری او بود

د  که پيرزادگان نايين همه از نسل او او در آمدمحم حسن تبريزی مريد پير و جانشين 
ئی زواره ای از مريدان پيرشد که اطباطبدخترديگرهمسرميرزا حسن . هستند

ظم زوره ای اهای نايين وپسرسيد ک معصومخان نايينی جد فاطمی ادحترزادۀ ميرز
يرعبدالوهاب نصيبی پعرفان ازولی . بود وفرزندان اوهمگی ازنايين به زواره آمدند

چنانکه مالحظه  می فرمائيد اين بندۀ مزاحم شما هم . ميراثی برجا ننهادند نبردند و
ازآن لطيفه عرفانی بهره ای جزحيازت نسخۀ ناقصی ازحديقۀ سنائی خطی نبرده ام 
که شنيده ام ميرزا حسن جدم  آن را برای  پيرخودمی نوشت ولی پيرش قبل ازاتمام 

  .اک سپرده شدمرد ودرتربت مصالی  نايين به خ١٢١٢کتاب در
تصورمی کنم اين نام خانوادگی برای پيرنيا به مراتب برتر از لقب مشيرالدوله ای   

گرفته  وصدراعظمی بوده زيرا نيای او پيرعبدالوهاب وجانشين وی درمقامی قرار
صورتی که او و  در. وردندآوزرا به درگاه ايشان سرفرومی  بودند که ملوک وامرا و
يين که فخر دودمان ايشان بوده به درگاه وزراء  و امراء و پدرش از دستگاه فقرنا

  .چه نيکوگفته اند. ملوک عصر رود آوردند 
  فنعم االمير  بباب  الفقير              و بئس الفقير بباب الوزير

اجی دمحم حسن خواست مبلغی وجه   بپذيرد حبنازم بی نيازی را که وقتی دمحم شاه از
بهترين مورد  صرف اين « :رشاد خود برساند، پيرگرفتوبه نيازمنديهای حوزۀ ا

اين  پول را . وجه موليزادگان ما، يعنی سادات زواره هسستند که ازبی آبی در عذابند
دوحلقۀ چاهی که درجنوب غربی زواره . »صرف حفرقنات تازه ای برای ايشان کنيد

در وز با اين داستان پيش از مرگ دمحم شاه کنده بودند تا پنجاه سال پيش، آثارآن  هن
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  .محل باقی بود
چنانکه مالحظه می فرمائيد مشيرالدوله انتساب به فقرخانوادگی را برلقب و مقام  

وثروت و چيزهائی که خاطرۀ آنها را به ياد فرزندان او بياورد ترجيح داد، چون اين 
ل هرگز افتادگی ودرويش منشی را از پدربه يادگاربرده بود که با وجود   تمکن و تمو

اين راه خود را مورد انتقاد معاصرانش رپی تظاهر به تجمل نرفت وازمبالغه د رد
  .قرار داده بود

ديروزدرفهرست قرآنهای نفيس کتابخانۀ سلطنتی که تازه انتشاريافته ديدم از قرآنی 
زيبائی خط و قدرت قلم نويسندۀ آن  هيادمی کند که کليشۀ رنگين صفحۀ اول آن نمايند

قرآن رامريم خواهرمشيرالدوله نوشته وبه کتابخانۀ  سلطنتی اهدا کرده  اين. است
است و اين خود قرينه برآن است که اين خاندان در نايين نه تنها به عرفان بلکه به خط 

که داماد ميرزا حسن ) نيميرزا حس(و ربط وسواد معروف بوده اند وچنانکه ازجدم 
خانۀ بازی در ندگانی سادۀ آبرومندی با درِ طباطبائی باشد شنيدم اين خانواده وضع ز

گردی قهوه خانه انايين داشتند واحتياجی نداشتند که برای کاغذ نويسی مسجد شاه و ش
از نايين به تهران بيايند  بلکه بخت آنان را به سوی مقام وجاه و ثروت که راندۀ 

را داد که  ورد و سرانجام بديشان اين مجالآديگران بود  بنظرپيرنيايشان و مطلو
امروزدرعالی ترين مقام فرهنگی کشوردربارۀ  آثاروافکار يکی از افراد اين خاندان 

  .به شرح  و نقد  بپردازيم
که بعد ازاين برای رعايت اختصار ازاوبه پيرنيا اکتفا  می ( حسن خان پيرنيا اميرز
لت به نی است که پای سياست را دراين مملکت ازدستگاه دوانخستين مرد اير) کنيم

مدرسه گشود و کارهای دولتی و ملی خود را برمبنای علم سياست تعليق وتطبيق می 
  .کرد

او که درروسيه درس حقوق خوانده و مدتی را درسفارت ايران پترس بورگ   به  
خدمت سياسی پرداخته بود به خوبی فقرسياسی کشور را ازجهت آشنايی با مبانی علم 

بدين طرف . ق ١٢٨٢گی اوکه پدرش ازسابقۀ خانواد. سياست می دانست
درزيردست ميرزا سعيد خان وزيرامورخارجه و پروردگان مکتب او با يحيی خان 
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مشيرالدوله پروردۀ مکتب سياسی برادرش سپهساالر ومحسن خان  معين الملک 
منشيگری و نيابت و  پروردۀ مکتب سياسی ميرزاملکم خان انجام وظيفه اداری از

رده بود، عمالً اين فقرسياسی مسلم را به فرزندش طوری گوشزد رياست تا معاونت ک
ق به محض رسيدن به تهران از پترسبورگ برای همکاری با  ١٣١٧کرده بود که در

پدرش که مقام وزارت امورخارجه را داشت نخستين وظيفۀ خود را درايجاد مرکزی 
  .موختن علم سياست به جوانان کشوربخشيدآبرای 

ولزوم » دفتررمز« رت خارجه همکاری داشته اند می دانند وجودکسانی که با وزا
که يک امرفرعی کارنويسندگی آن دستگاه شناخته می شود » خط رمز«نقل مطالب به

بيش ازهر جنبۀ ديگری ازخدمات گوناگون آن وزارت، در روحيۀ کارمندانش 
انه پيدا جنبۀ رمز و محرم ه غيراز اسراردولتیبهمه چيزدرنظرآنان  اثرگذارده و

  .کرده  بود
دانستن دستورالعملها ونظامنامه ها ومقررات ومفاد عهدنامه ها پيش ازوصول به مقام 

 کارگزاری مصلحت گزاری و داری همچون سفارت ووزارت مختاری و مسئوليت
کارمند همه . به هيچ  وجه برای زيردستان ميسرنبود) يعنی کارداری وقونسولی(

رنامه و مذاکرات سياسی گرفته تا چيدن ميز مهمانی ومبادلۀ چيزرا بايد ازتقديم اعتبا
اين جنبۀ رمزی ومحرمانه . کارت سياسی ازروی دست بزرگتراز خود عمالً بياموزد

وزيرهيچ  ای تا جائی امل جزئيات امور واوضاع می شد که جزرئيس مأموريت و
  .اشتندکدام از جزئيات ارقام درآيد ومخارج دائرۀ مربوط  به خود خبری ند

پيرنيا که ازطفوليت به بعد همواره متوجه به اين نقيصۀ ذلت آورشده بود و ايامی را 
ه بود دکه وابسته ونايب پترسبورگ بود موارد خارج از حدود آن را هم ديده و سنجي

درآغاز خدمت سياسی خود در وزارت امور خارجۀ پدرش از رابطه ونفوذ پدری و 
آنکه برای خود نفعی به ضرر ديگران بخواهد، پدر  فرزندی استفاده کرد و به جای

را وادار کرد که نظراتابک وشاه رابه لزوم تأسيس مدرسه ای برای تربيت اعضای 
وزارت امورخارجه و کسب اجازۀ تأسيس جلب کند و پس از گرفتن اجازه بی درنگ 

روز خود کمتراز تأسيس  رهميت تأسيس اين مدرسه داشايد . آن را باز کرد
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نبوده درصورتی  که فاصلۀ  زمانی ميان آغازکارآنها پنجاه سال ١٢۶٨رالفنون دردا
  .تمام بوده است

اين مطلب شايد چنانکه بايد هنوزمورد توجه همگی قرارنگرفته باشد که  بدون    
  .سواد  سياسی، سياست و سياستمدار در يک مملکت معنی ندارد

وميرزاعبدالوهاب نشاط در  قضا را درآن روزها که ميرزا بزرگ قائم مقام
اثرگرفتاری جنگهای روسيه، ناگزيربه طرح دستگاه سياسی برای رسيدگی به 
امورخارجه درتهران و تبريز شده بودنداز توجه به اين معنی غفلت ورزيدند و چنين 

درموقع ازعام محل . که هرمنشی کاردانی می تواند ازعهدۀ اين کاربرآيد پنداشتند
جديد ومورد نياز مملکت، درهرسه دورۀ فتحعلی شاهی و دمحم برای تحصيل فنون 

موختن اين فن مانندعلم تاريخ آشاهی وناصری ازاعزام  فردی و يا افرادی برای 
کسانی بودند که عالوه  غالباً متصديان اين کار. وجغرافيا، به خارجه دريغ ورزيدند

رانسه وترکی عثمانی ا يکی از زبانهای روسی، انگليسی، فيبرمعلومات منشيگری، 
دوره  نیزباندا آشنائی داشتندواحياناً اگرکسانی مانند ملک خان يا يحيی خان عالوه بر

چشم وچراغ دولت درسفارت و وزارت و مأموريت  کوتاهی ازحقوق ديده بودند
  .شناخته می شدند

حال اگردرميان مستوفيان ومنشيان ديوانی که به خدمات سياسی انتخاب می شدند 
ص فوق العاده ای مانند ميرزا تقی خان فراهانی وميرزا حسين خان قزوينی و اشخا

ميرزا حسنعلی خان گروسی بودند که به استعداد و هوش طبيعی خود قادربه انجام 
خدمتی می شدند و يا افرادی همچون دکتر حاجی بابا طبيب و ميرزا جعفرمهندس 

ندکه به يکی از زبانهای وميرزا صالح شيرازی ومحسن خان ونظرآقاوجود داشت
ولی . بيگانه خوب آشنا بودند ممکن بوده پرده ای برروی اين جهل سياسی افکنده شود

بايد دندان سرجگرگذارد و رنجش خيلی ازخانواده های بنام را تحمل کرد وگفت 
  مملکت ايران پيش ازتأسيس مدرسۀ علوم سياسی، دچارجهل سياسی بود وهيچيک

سابق وزارت خارجه در خور وظيفۀ  ديپلوماسی خود  ازکارمندان خرد وکالن
  .شناخته  نمی شدند
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سبب آن هم معلوم است بعد از امضای قرارداد ترکمانچای ايران ديگرقادرنبود  که 
استعماری  گوئی درپيش پای سياست بلکه مانند. ودسياست ملی داشته باشدخاز

از خود جوهرذاتی و دکه هرکس دراين ميان می خواست وانگليس افتاده بروس و
شخصيت مستقلی نشان بدهد مانند ميرزا تقی خان از بين برداشته می شد، 

ست مذبذبانه وضعی را درميانه اختيارکند که بعدها تاروپود نمگراينکه می توا
  .سياست کجدار و مريز موازنه تحميلی از همين رشتۀ برشته تافته و بافته شد

ۀ اطمينان اميدی بود که به روی نسل جوان چوجود مدرسۀ علوم سياسی مانند دري
 کشور درتاريکترين دوره های سياسی تاريخ ايران بازشد و جوانان را از راه  مدرسه

مبانی سياست وحقوق عمومی و  و وسياستهای مختلف روز حقوق وقوانينبا 
  .آشنا کردخصوصی 

.  خوانده امچهل وهفت سال پيش ازاين جلد اول حقوق بين الملل تأليف پيرنيا را
صرف نظرازتحول مبانی ديپلوماسی تاکنون کتابی که ازهر حيث با آن در زبان  

  .فارسی برابری کند نديده ام
در همين  مدرسه   ١٣١٨و  ١٣١٧اين کتاب مجموعه دروس است که به سالهای  

 با کسانی که ازاين مدرسه انتقاد کرده اند دريک چيزهم عقيده. نوبنياد خوانده می شدند
 ست که مدرسه نتوانست به وظايف خود چنانکه بايد عمل کند ودراوضاعاام وآن اين 

برخالف کسانی که خواسته اند ميان مشروطه . نياورد سياسی ايران تحولی به وجود
بلکه يک  .درنهضت مشروطه اثرمحسوسی نبخشيد پيوندی بزنند،واين مدرسه 

انجام خدمات مرجوعۀ خود آشنا کارانجام داد وآن مأمورين وزارت خارجه را به 
مسلم است حسن تأثيراين امردرمحيط ديپلوماسی داخل و خارج کشور بی اثر . ساخت

  .نبوده است
 ضمناً پس ازاعالم رژيم مشروطه ازميان معلمان و متعلمان اين مدرسه افرادی که

چه درس و بحث حقوق و . ازعهده قبول خدمت درحکومت جديد برآيند، بيرون آمدند
انون دراذهان گروهی از جوانان زمينۀ مساعدی جهت همکاری ودستياری با ق

  .شروطه فراهم آورده بودمحکومت 
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که ازگردونۀ سياست  ١٣٠۶شمسی تا  ١٢٧٨قمری يا ١٣١٧مشيرالدوله ازسال 
کی ازعناصرمهم و مؤثرسياسی ايران بوده که يخارج شد، درمدت سی سال متوالی 

ملکت وسياستمداران خارجی که با ايران ارزش شخصيت او برای مردم  م
شناحتن شخصيت . سروکارپيدا می کردند همواره معلوم و مورد توجه بوده است

سياسی کامل او اقتضامی کندکه به همۀ مدارک رسمی داخلی وخارجی و اوراق و 
چه  .او نظرکلی جامعی داده شود ۀيادداشتهای شخصی اورجوع کنيم وآنگاه دربار

بقه ای ممکن است همان لغزشی که برای شادروان خان ملک ساسانی بدون چنين سا
وپيروان مکتب تاريخ نگاری اوپيش آمد برای ماهم پيدا شود بنابراين اجازه بفرمائيد 

داخلی اشاره مجملی  به دواقدام پيرنيا درکارسياست خارجی ودواقدام ديگرش درامور
  .بشود

را بدولت ايران ابالغ  ) ١٣٢۵( ١٩٠٧ در موقعی که روس وانگليس قرارداد
کردنداو وزيرامور خارجه بود و چند ماه پيش ازدرمأموريت اعالم خبرسلطنت دمحم 
علی شاه به لندن و پترسبورگ ازکليات چنين امری مسبوق شده ودرلندن نگرانی 

  .خود را به وزير خارجۀ انگليس اظهارکرده بود
وسليم النفس وگريزان از ايجاد را مردی محتاط  برخالف انتظارهردو دولت که او

دردسرکشمکش می شناختند نامه ای درجواب هردودولت نوشت و رونوشت آن را 
ن نامه که عبارات آدر.  مۀ نمايندگی های سياسی خارجی مقيم تهران فرستادههم به 

قرص آن نمايندۀ اطالعات دقيق و وسيع نويسنده اش از سياست بين المللی است 
نکه بهانه ای  برای تحريک دولتين جهت آندانشکن داده شده بی د ولی صاد رجواب 

  .ارسال يادداشت و تهديد مسلح، به دست بدهد
اجزاه بفرمائيد به شادی روان آن مرحوم در اين مجلس علمی با شکوه که به ياد  

  :خدمات او تشکيل شده من متن نامه را بخوانم
  :بعد العنوان

حاوی و ١٩٠٧سپتامبر  ٢۴مطابق  ١٣٢۵شعبان١۵مراسلۀ آن جناب مورخۀ 
متضمن سواد قسمتی ازقرارداد منعقد بين دولتين انگليس و روس راجع به ايران و 
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  .مشمل بر يک مقدمه و پنج ماده بود عزوصول بخشيد
درجواب با کمال توقيراظهارميدارم وخاطرنصفت مظاهرآن جاللتمآب نيز تصديق 

مابين دولتين انگليس و روس انعقاد يافته  خواهند فرمود که قرارداد فوق الذکر چون
لهذا مواد آن قرارداد فوق الذکرچون ما بين دولتين مذکوره که امضای آن را نموده اند 
خواهد داشت ودولت ايران نظربه استقالل تامه ای که بموهبت الهی داراست تمام 

ذ و حقوق آزادی خود را که بدان واسطه استقالل مطلقه متصرف است از هرنفو
دولت ديگربه ايران بوده  اثری که نتيجۀ هر قسم قرارداد منعقده فيمابين دو يا  چند

ً مصون وآزاد ميداند و در باشد کامالً  خصوص مناسبات و روابط دوستانۀ  ومطلقا
خود با دول متحابه برای تشييد واستحکام مبانی و داد ودوستی برطبق مواد وشرايط 

اما راجع . بازهرگونه کوشش واهتمامی خواهد نمودمعاهدات مقدسه و اصول درهای 
به قروض نيزواضح است که دولت ايران بدون هيچ منقصتی تعهدات مربوطه به 

  ».قرارداد آن قرضه را مرعی خواهد داشت
مشيرالدوله  اين مکاتبه که درکابينۀ ناصرالملک محتاط وفراغت طلب به امضای 

زاستوارترين قدمهای سياسی است که وزيرامورخارجۀ دولت اوصورت گرفت يکی ا
در چنين موقع حساسی با همۀ اشکاالت گوناگون داخلی وخارجی در را حفظ استقالل 
ايران، سنجيده فهميده و متين و موقرو محکم و قوی برداشته شد وتأثيرآن تا روزی 
که آن ورقه مانند ورق سياه  مشقی به دور افکنده شد مانند شمشير قاطعی باالی 

  .ن برق می زدسرآ
نکته سنجی ومعرفت دقيق و وسيع حضارمحترم مرا ازتوضيح نکات برجستۀ   نامه 

قدرمی افزايم چند ماه بعد که يکی از وزرای کابينۀ  انگليس  بی نيازمی کند وهمين
خود را به غفلت زد ودر برابرمجلس مبعوثان اظهارکرد که دولت    ايران به انعقاد 

نواب نمايندۀ مجلس، ازدولت نظام السلطنه در بارۀ . ردهداد اعتراض نکراين قرا
قرارداد مذکورسؤالی کرد و مشيرالدوله بدان جوابی داد که  مشتمل براقدام قبلی 

اين سئوال . اً به مجلس   تقديم کردددولت بود و صورت نامۀ اعتراضی خود را مجد
رايط ناگواری و چه مذاکرات مجلس اول خواند وديد که   درچه شرو جواب را بايد د

س وکيل و وزيرو تجاوز بروزگاری که هرلحظه احتمال بمباردمان مجلس و  قتل وح



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٧٣                                        ٦ج

  

ران می رفت، پيرنيا  وظيفۀ ملی و دولتی خود را دليرانه در برابر يقوای روسيه به ا
  .مجلس انجام داد و ثابت کرد که مراقب جريانهای خارجی مربوط  به قرارداد است

ا درسياست خارجی صدوراعالميه ای است که درتعقيب سقوط   اقدام دوم پيرني 
انتشارداد وتصريح کرد که قرارداد مادامی که به تصويب ١٩١٩دولت عاقدقرارداد 

مجلس شورای ملی نرسيده موقوف االجرا است وبدين ترتيب سنگ   اول لغو 
و از طرف    مخالفت کردهد قرارداد  را بر زمين گذارد  وآنگاه  کسانی که با قراردا

  . زاد  کردآوثوق الدوله توقيف شده  بودند 
مگر   .  پيش هموطنان ما معلوم نباشد راهميت اين اقدام شايد هنوز چنانکه بايد د 

گردد  معلوم بار رجوع شود تادراينکه به صورت مذاکرات مجلس عوام انگليس 
پيش پای طرف محتاط و کناره جو وسليم النفس ايران چه سنگ بزرگی نخست وزير 

ن، به سنگ   انداز جز تقديم آسنگی که طرف با وجود قدرت تحمل درد . افکنده بود
  .ست بگويدناحترام  جوابی نمی توا

 یآمدهای ديگر برا مسلم است درهردومورد مشيرالدوله از وضع خاص روز پيش 
ان اين اقدام های استفاده کرد و درک اين معنی که درچه موقعی چه کاری   می تو

  .سياست  تعريف کنم اوبه مردزمان است که مراوادارکرد دراين سخن اهانجام داد، 
  .اينک به ذکراقدامهای ديگر او در زمينۀ سياست داخلی می پردازيم  
،  وثوق الدوله داعالميه موقف االجرا ماندن قراردا مشيرالدوله موازات صدور 

وثوق الدوله انتخاب شده بودند درمورد انتخاب وکالی طرفدارقرارداد که از طرف 
 انتخابات اعالم کرد که درموقع انتخاب کسری وکال، راجع به وکالئی که شکاياتی از

مرسبب شد وکالی منتخب که همه ين اوهم رسيده باشد ممکن است تجديد نظری بکند
 يند بيانيه ای دايرآ، ازبيم شمول اين وعده  ناخوش بودندمورد اعتماد عاقدان قرارداد 

افتتاح  مجلس زبرمخالف با قرارداد انتشاربدهند و زمينۀ پارلمانی   آن را پيش ا
  .طوری سست بکنند که ديگر کسی جرأت تقديم آن را به پارلمان نداشته باشد

تگوی قانونی وبی شيله و پيله با يک چنين تدبيرسياسی گريبان   دولت و ساين مرد را 
حو استقالل ايران بسته شده بود رها کرد، مجلس را از دست قراردادی که برای  م

  .نکه عمل حادی داده باشدآبی 
اقدام ديگراوکه دوسال بعد انجام داد اين بود که حاضر شد از نخست وزری   
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کناربرود ولی رضايت ندادکه مطبوعات را بدون جرم قانونی به قيد خود کامگی 
  .اعضای  دولت خود  بيفکند

برنگاری   خود خمافی مدير روزنامۀ وطن محنت کار وقتی شنيد ميرزاهاشم محيط 
تعقيب  مرا کشيده و ميرزا حسين صبا مديرستارۀ ايران را در عمارت باد گير از بي

مأمورين به خود پناهنده يافت، برای اعتراض بدين وضع وهشيار  دادن به ديگران، 
  .خانه نشينی  را برنخست وزيری ترجيح داد

هجوم نبود اما دردفاع وعقب نشينی زيرتأثيرتربيت  مدرسۀ مشيرالدوله مرد حمله و 
روسی قرارگرفته  بود و قدرت  فکرو اراده تا جائی به خرج می داد  که مرگ 

  .سياسی را برتوشه وبرگ آن ترجيح می داد
مشير الدوله   . گاهی تيغ آختن وگاهی انداختن شمشيررا بايدعمل قهرمانی دانست 

عقب نشينی  دوزيری خواست آثارجرم قرارداد را باي همانطورکه با قبول نخست
و مراعات اصول يل کند دراثر کنارجوئی ازسياست هم خواست لزوم اديپلماسی ز

  .قانون را به مسئولين  گوشزد سازد 
پرتو همين اختصاصات روحی و فکری  راين شمه ای ازمآثرسياسی مردی بود که د

خود جلب   هو احترام آشنا و بيگانه رابست همواره اعتماد ندر مدت بيست سال توا
 کند واز حيث صحت عمل و قابليت کاربه درجه ای رسيده بود که نوک قلم بهار

بابت برخی اقدامات وی بايستی به جای مرکب  زدرروزنامۀ ايران با وجود اينکه ا
مشيرالدوله آن کسی است که همه « اومی نوشت رۀ خون بيفشاند، در با

و اين بهتری گواه شايستگی او برای قبول کارهادی » ات دارندازاوانتظاراصالح
  .ست که بر عهده  می گرفتابوده 

  
    

  سخنان استاد باستانی پاريزی

اينکه اجازه  داده شده است که اين بندۀ ناتوان درمراسم بزرگداشت رجل بزرگ  
وال   آن تبيين اح رنکه دآمعاصرحسن مشيرالدوله  پيرنيا مطلبی بيان نمايم، بيش از

هستند و باشند کسانی  شايد. برای خود اين  ناچيز افتخارآميزاست ،مرحوم مؤثر باشد
که نه تنها بيشتراز من به احوال آن مرد آشنايی داشته باشند، بلکه بسياری کسان توان 
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  .نائی دارندشيافت که زمان مرحوم پيرنيارا درک کرده وبه خصائل بزرگ روحی اوآ
جويندگان احوال  به نام بنده، شايد ازين جهت بود که درسلک زدن قرعۀ اين فال 

چه وهرچند .  بزرگان معاصر، من از ديگران درباب اين مرد، بيشتر کنجکاو بوده ام
همه آن زاز جهت مقام ظاهری و مادی و چه  از جهت موقعيت معنوی و فرهنگی ا

ين حسن ظن شده گروه جويندگان ضعيف تربوده ام، همين اشتياق بی حساب موجب ا
است، که من جزء غالۀ خوی واخالق مرحوم مشيرالدوله ام وبه قول هم واليتی او 

  :مجمراردستانی 
همه حيران جمال تو ومن ازهمه بيش    / همه در خورد وصال تو من ازهمه کم  

خالصه ترين احوال مرحوم حسن پيرنيا مشيرالدوله اينستکه برحسب روايات  متعدد 
 ٢۴برابر=   شمسی   ١٣١۴بان ما آ ٢٩قمری درتهران متولد شد و در ١٢٩١اوبه ال
ميالدی درگذشت، و اکنون يکصد  سال از سال تولد ١٩٣۵نوامبر ٢٣=١٣۵۴شعيان 

  .او و وسی هفت سال از مرگ او گذشته است
اما اگرتوجه کنيم که زندگی پربارمشيرالدوله درحساسترين ودقيق ترين ايام   تاريخ  

ارد، واين مرد دربيشتر ماجراهای تاريخی ايران وارد و بسا رکن احد ايران قرارد
وناب اشد بوده است، امکان بيان احوال او درين چند لحظۀ کوتاه ممکن نيست، 
خصوصاً که او در جهات مختلف ، چه از جهت سياسی، وچه از جهت فرهنگی و 

ضيح و توجيه تربيتی و چه از جهت تأليف وتصنيف دردرجه ای قرار دارد که تو
هرکدام ازجنبه های شخصيت او احتياج به بحث و فحص جداگانه دارد و آدمی 

قول  ترديد می ماندکه در کدام جهت ازين جهات به بحث بپردازد و بازبايد همرد
  :همان غزل دلپذير شد که می فرمايد همان شاعر عزيز در

  ان چونشيند درويشبرسر سفرۀ  سلط   / به چه عضو توزنم بوسه؟ نداند چه کند 
حيت بنده درين وقت کم، مقصوردرين ميشود که مختصری   از صال ،با اين مقدمات 

 هشرح احوال و مقامات او را درين جا بيان کنم و توضيح  مفصل را احاله  می کنم ب
محيط سياسی و زندگی  - ١(مطالعه دو کتاب مفصل که در شرح حال او نوشته ام 

وهمچنين تذکره ها وکتب ومقاالت و يادداشتهای  ) دیتالش آزا - ٢مشيرالدوله،
  .خصوصی  که معاصرين او درباب او نوشته اند

) مشيرالدوله  بعد( نصرهللا خان مشيرالدوله نائينی، سه فرزند داشت که حسن  مرحوم
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وعلی پسران ديگرهرسه در خارج ) مؤتمن الملک(ترازآنان بود وحسين رگبز
قمری در روسيه به تحصيل اشتغال  ١٣١٧تا سال  حسن خان. تحصيل کرده بودند

داشت و درين سال که پدرش به لقب مشيرالدوله و وزارتخانه نائل شد، مرحوم حسن 
جه رخان نيزلقب مشيرالملک يافت وازنظر پطرزبورغ به تهران آمدودر وزارتخا

  .سمت منشی و سپس به رياست کابينه ارتقاء يافت
از پنج سال قتل ناصرالدين شاه  نمی گذشت، بنابر  در همين سالها که هنوز بيش  

آنچه نويسندگان معاصرآن روزگارنوشته اند حسن خان مشيرالملک، پدر خود را که 
به صدارت اعظم رسيده بود وادارنمود تا زمينه را برای ايجاد يک مدرسۀ عالی 

اً هدف زاقدامات بزرگ مرحوم پيرنيا ست که ظاهراعلوم سياسی فراهم سازد، واين 
ادربرجسته سياسی برای ادارۀ مملکت بوده است، برای مخارج اين کآن تهيۀ يک 

 مدرسه ساليانه چهارهزار تومان ازتفاوت عمل معدن  فيروزه  خراسان برقرار
تأسيس گشت وحسن )ذرماهآ٢٨(قمری ١٣١٧اسی درنيمه شعبان ينمودند ومدرسه س

به مأموريت پطرزبورغ رفت  که قمری ١٣٢٠پيرنيا رياست اين مدرسه را داشت وتا
مدرسه سياسی هستۀ اصلی پيدايش دانشکده حقوق وعلوم بدين سمت باقی بود، 

 از سياسی امروزاست که کوچکترين نتيجۀ آن به وجود آمدن يک گروه کم نظير
قضات وداوران وحقوقدانان نامداردرتاريخ قضائی ايران، و رکن اعظم کادرسياسی 

  .رود وزارتخارجه به شمار می
  ١٣١٩و  ١٣١٧که مردی زباندان و فهيم بود، درسالهای) مشيرالدوله(حسن پيرنيا 

 ١٣٢٠قمری به عنوان مترجم  خاص همراه مظفرالدين شاه به اروپا رفت ، در 
 ١٣٢٣قمری به سفارت ايران درپطرز بورغ مأمورشد و يک هفته بعد ازمسافرت  

  .رسانيدمظفر الدين شاه،  او نيز خود را به ايران 
که نقطۀ بزرگ در تاريخ ايران وسال اعطای )  ١٩٠۵(قمری  ١٣٢۴اهميت سال  

اين جا بايد  به اين نکته رفرمان مشروطيت است از نظرکسی پوشيده نيست، تنها د
اشاره کرد، که فرمان مشروطيت را مرحوم نصرهللا خان مشيرالدوله به امضاء 

بر حسب » تاريخ بيداری ايرانيان « الم درمظفرالدين شاه رسانيد وبه قول ناظم االس
) يعنی حسن خان وحسين خان مؤتمن الملک( علم واطالعی که پسرهای مشيرالدوله 

را در فرمان و دستخط مظفر الدين شاه مندرج " کنستی توسيون"داشتند لفظ 
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درين ميان قانون ) ميالدی ١٩٠۶اوت   ۵= قمری ١٣٢۴جمادی الثانيه  ١۴(ساختند
گويا مشيرالملک ومؤتمن الملک «  زنوشته می شد به قول مرحوم کسرویی نيساسا

  .»پسران صدراعظم آن را می نوشتند، يا بهتربگوئيم ترجمه می کردند
سرداران نامدار ورهبری  انجمن های  البته درين جا بيان فداکاری قاطبه ملت ايران و

حساس  تاريخ ايران   محلی مورد ندارد، قصد اينست که مرحوم  پيرنيا، درين لحظۀ
 ١٨عصرروز پنجشنبه «نيز، جای پائی بزرگ دارد وبه قول مرحوم ناظم االسالم 

دمحم  ابزرگتر صدراعظم با جناب آقا ميرزرمشيرالملک پس ١٣٢۴جمادی اال خره 
صادق، وارد سفارتخانۀ انگليس شدند درحضورمتحصنين، مشيرالملک رفت روی 

ودستخطی را . ا قرائت نمودردين شاه لمظفراصندلی، فرمان اعليحضرت شاهنشاه 
تاريخ دستخط در هيجدهم بود، . که کاشف ازعفو واغماض متحصنين بود قرائت کرد

 »ولی محض اينکه مطابق باشد با روزتولد شاهنشاه، تاريخ  آن رادرچهاردهم نوشتند
سال  او از. رالدوله نمی توانم به تفصيل سخن  گويميباب حوادث زندگی مش ربنده د

به بعد د بيشتر کابينه ها سمت وزارت و مشاورت داشته و پس ازعقد  ١٣٢۵
خارجه  بود، به اين  ير، که مشيرالدوله  وز) قمری  ١٣٢۵رجب (= ١٩٠٧قرارداد

ازهر نفوذ واثری که قرارداد داشته «قرارداد رسماً اعتراض نمود و دولت ايران را 
ن قراردادی است که مرحوم بهارقصيده واين هما» باشد مطلقاً مصون وآزاد دانست

  .را در باب  آن  سروده بود» سوی  لندن« معروف 
  سوی لندن گذرای پاک نسيم سحر          سخنی ازمن برگو به سرادوارد گری

به توپ بسته شدن مجلس، مشيرالدوله و مؤتمن الملک کوشش بسيارداشتند که  زقبل ا
  .لحه بکشد، ولی توفيق  حاصل نشدبين دربارو مشروطه خواهان کار به مصا

عدليه  يرزعفای دمحمعليشاه، مشيرالدوله درکابينه سپهدارسمت وتدرکابينه های بعدازاس
  .يز وزير عدليه بودنو درکابينه صمصام السلطنه )  ١٣٢٨ – ١٣٢٧(داشت 

مشيرالدوله نخستين کابينۀ خود ) ميالدی ١٩١۵شمسی،  ١٢٩٣(قمری ١٣٣٣درسال 
ائيد وجای خود را به پکه فروغی وزيرعدليۀ او بود، اين کابينه ديری ن را تشکيل داد

  .سلطنه دادلعالء ا
ضاع ايرانی متنشنج شد وقيامهای وکه ا) قمری  ١٣٣۶(  ١٩١٩بعد از قرارداد 

ک خان و تنگستانی به وجودآمد، زمينۀ آشفته ايجاب می کرد که مردی چوکو خيابانی
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قمری،  ١٣٣٨( الدوله بدين کارانتخاب شدمشير. امرشودروجيه وکاردان مصد
و اين همان کابينه ايست که با وکالی انتخاب شدۀ مرحوم وثوق ) شمسی١٢٩٩تير

توانست کابينه معروف را مردود اعالم کند و به  الدوله عاقد قرارداد، مشيرالدوله
  !با لشکريزيد به جنگ معاويه برود حاصطال

استعفا کرد و ) قمری  ١٣٣٩صفر(مسی ش١٢٩٩رالدوله درعقرب يکابينۀ دوم مش
ظم عاين به علت مشکالت مالی و آشفتگی اوضاع بود که جای خود را به سپهدار ا

زيکسره کرد و سيد ضياء الدين يشمسی تکليف اين کابينه را ن١٢٩٩سپرد اما کودتای
  .طباطايی ابالغ رياست وزراء يافت

قمری  ١٣۴٠جمادی االولی ٢٣رسلطنه و دلکابينه سوم مشيرالدوله بعد ازقوام ا
  .استعفا   کرد ١٣٠١تشکيل شد و در) خورشيدی  ١٣٠٠(
رضا (مجدداً رياست وزراء به او سپرده شد درحالی که سردار سپه ١٣٠٢درسال   

درين کابينه سمت وزارت جنگ داشت، و درآبان ) ينده، سرسلسله دودمان پهلویآشاه 
  .رين کابينۀ مشيرالدوله بودهمين سال مشيرالدوله به کناررفت و اين آخ

انتخابات  رياست انجمن نظارت مرکزی)قمری ١٣۴١(شمسی١٣٠٢مشيرالدوله در
که مرحوم داوربه اصالحات ورفرم  ١٣٠۶و ١٣٠۵داشت، درسالهای را نيز

مرحوم مشيرالدوله دراموراصالحی با اوهمراهی و تعاون  .دادگستری پرداخت
کابينه رگفتم د هدادگستری داشت وچنانک القۀ قلبی بهعخاص می کرد و اصوالً او

صمصام السلطنه وزارت عدليه را بعهده  گرفته بود  هداروپهای ناصرالملک و س
  .و بودکه حقوق ثابت برای قضات پيشنهاد کرد وداوری را دودرجه ای ساختاوهم 

توضيح جمال [آمد ارايران پيددبه بعد که آرامش و امنيت کم نظيری  ١٣٠۶از 
 ،]مشروطيت ه باسرکوب آزاديهای فردی واجتماعی وتعطيل کردنالبت:صفری

ی به جکه ديگر دخالت خود را درکارهای سياسی الزم نمی ديد، و احتيا مشيرالدوله 
ربزرگ فرهنگی وعلمی افتادو آن نگارش ايک ک امورديوانی نيزنداشت، به فکرانجام

  .تفصيل  خواهند گفتتاريخ ايران باستان است که اقای زرين کوب در باب آن به 
دود ده سال تمام وقت خود را شب و روز در ترجمۀ کتب خارجی مربوط  به حاو  

 زايران قديم صرف کرد و با تهيۀ  اين مواد اوليه، کتابی پرداخت که در مقام   خود ا
  .امهات کتب تاريخ ايران محسوب می شود  و کاری است کم نظير
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ور سياسی نيزهرگاه به مشکلی برخود می کرد مشيرالدوله مردی ماليم بود و درام
ً اهل سازش وگذشت نبود بهترين راه رادراستعفاو عدم  قبول مسئوليت  چون اخالقا
می دانست وبه همين دليل بعضی اين خاصه را نقطۀ ضعف او دانسته اند وبه شوخی 

اگرخرسی درسيستان بی موقع آواز بخواند، مشيرالدوله مجلس را به « گفته اند
مشيرالدوله با ثروت قابل توجهی که از پدربه ! »ستعفای کابينۀخود تهديد خواهد نمودا

  او رسيد، دنبالۀ تحقيقات خود را گرفت وکتاب عظيم را با مخارج حود چاپ کرد 
ناهان مشيرالدوله را پاک کنم واو را فرشته  عدالت گمن البته نمی خواهم که همۀ  

  .وسياست بدانم
  که هرچه نقل کنند از بشر درامکان  است   /و ما از کيها     و ما ابرء  نفسه 

نين نمی خواهم اين کالم را که دربارۀ  حسن بن اسحق  طوسی، همکار و چهم 
همگام و همنام هشتصد سال پيش از او ، يعنی خواجه نظام الملک به کار رفته است 

اربرم ، اما اين را درمورد صدور قاجاربه ک» حسن ۀخيرالظلم« تکرارکنم وعبارت
ه مردی بود پاک وبی نظيرکه کوچکترين لکه ای ازجهت سوء کرا می توانم گفت 

اومردی است که دادگستری جديد ايران ، . چسبد یاستفادۀ مادی به دامان او نم
  .مرهون خدمات و فداکاريهای اوست

ر  تاريخ ايران باستان نيزاز کارهايی است که شايد جزچند نمونۀ انگشت شمارد 
   )٢۵(» .تاريخ ايران نداشته  باشد
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  :مآخذ و حاتيتوض ◀

  پيشگفتار : پی نوشت ها  
مجلد اول  - »شرح حال  رجال سياسی و نظامی معاصر ايران« دکتر باقر عاقلی  - ١
  ۴٧٣ص  – ١٣٨٠ –نشرگفتار و نشر علم  –
 –روشی زوارکتابف –جلد اول » مهدی بامداد شرح حال رجال سياسی ايران   - ٢

  ٣٢۴ص  – ١٣۶٣
  –مجلد اول  - »شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران«دکتر باقر عاقلی -  ٣

  ۴٧۵ص 
خاطرات و رويدادهای تاريخ معاصر : آيينه عبرت«  .سيف پورفاطمی، نصرهللا -  ۴

   ٨١ص .  ١٣۶٨لندن، نشر کتاب، . »١٣١٢جلد اول تا سال  ايران،
دومين همايش » استعمار انگليس و جنگ جهانی اول در گذر«کرامت عبدلی ) ۵(

موسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، :  نشر -  ١جلد  - ايران و استعمار انگليس 
   ٣٩٣ – ٣٩۴صص   - ١٣٩١

   ٣٩٧ – ٣٩٨صص   - پيشين  -  ۶ 
های انگليس در غرب  ايل سنجابی و سياست«محسن رحمتی و پير حسين نظری   - ٧

نشريه پژوهشهای علوم تاريخ، انتشارات دانشگاه تهران  »لايران در جنگ جهانی او
  ٣٩- ٢١، صفحه ١٣٩۴، تابستان و پاييز ١، شماره ٧دوره - 
 – ۶٣٣صص  – ١٣۴٨ –ايران در دورۀ سلطنت قاجار « علی اصغر شميم  -  ٨

۶٣٢  
   ٢٩ – ٣١، صص ١٣۵۴شيخ دمحم خيابانی، تهران « علی آذری  -  ٩

. ١٣۴٨دو مبارز جنبش مشروطه، تبريز « حسين ناهيد رحيم رئيس نيا و عبدال -  ١٠
  ٢٩٣ص 
  ١٣٩۴فروردين  ١٧ –تاريخ ايرانی  - » قيام شيخ دمحم خيابانی آغاز شد   «  - ١١
خيابانی، نقل ازعلی آذری، قيام شيخ دمحم ) ارديبهشت( سخنرانی روز جمعه ثور - ١٢

 ٣٣۴خيابانی در تبريز، همان ص
. ١٣۴٨دو مبارز جنبش مشروطه، تبريز « ين ناهيد رحيم رئيس نيا و عبدالحس -  ١٣
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  ٣٣٢ص
اظهارات  جواد  جودت  نوۀ  مرحوم  حاج  شيخ  حسنعلی  ميانجی در  - ١۴

آذری پيشين ، صص  –در گفتگو  با اقای  علی آذری   ١٣٢٩دوم  ارديبهشت  
۴٩٢ – ۴٨٨  

خ معاصر خاطرات و رويدادهای تاري: آيينه عبرت« .سيف پورفاطمی، نصرهللا - ١۵
  ١٩۶ص   - »ايران

چاپ ) جلد اول(تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران. ملک الشعرای بهار - ١٦
  ١۶١، ص ١٣۵٧اميرکبير، : تهران. چهارم

از انتشارات ايرانشهر » شرح حال  کلنل دمحم تقی خان پسيان « نشريه ايرانشهر - ١٧
  ۴۵ص  -  ١٣٠۶چاپ اول برلين  –

  ۴٢ – ۴۴صص   - پيشين – ١٨
  ٨٠ص  –پيشين   – ١٩
احمد كسروی، تاريخ هيجده ساله آذربايجان، تهران، انتشارات امير کبير،  - ٢٠

  ۶۴٢ -  ۶۴٣: ، صص١٣٨۴
  
  

   پيرنيا ( ميرزا حسن خان مشير الدوله  :پی نوشت ها 
   ١٨٠ –١٨١صص–١٣٧٠ –نشرگفتار –یبه کوشش باقرعاقل»ررجاليمشاه« - ١
به ( یرجانيس یدياکبر سع یعل, یسالم کرماناال ناظم »انيرانيا یداريب خيتار«  -  ٢

انتشارات آگاه،  ران،يفرهنگ ا اديانتشارات بن ١٣۴۶سال  اول  چاپ   , )اهتمام
   ۵٢۴ – ۵٢٧صص   –انتشارات لوح 

اول  مجلد  »رانيمعاصرا یو نظام یاسيشرح حال رجال س« یدکترباقرعاقل -  ٣ 
  ۴٧٢             ۴٧۴، صص  ١٣٨٠ – ینشر علم –نشرگفتار 

  ) ١٨٧ – ١٨٨صص  – »رانيمشروطه  ا خيتار «یاحمد کسرو  -  ۴
شرکت  –جلد اول  – »یاسيسب احزامختصر خيتار« ملک الشعراء بهار  -  ۵

    ۶ص  – ١٣۵٧،مکاری مؤسسۀ انتشارات امير کبيرهسهامی کتابهای جيبی با 
مجلد اول   »انريمعاصرا یو نظام یاسيشرح حال رجال س«  یدکترباقر عاقل  -  ۶
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   ۴٧۴ص   1380 – ،ینشر علم –نشرگفتار 
مجلس اول  –جلد دوم –ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران.(فريدون آدميت  -   ٧

   ۴۶ -  ۴٨صص   -  ١٣۶٩،   انتشارات روشنگران) بحران آزادی 
شرح حال   مقدمه و  – ١جلد » باستان  رانيا خيتار« ) الدوله ريمش(ايرنيحسن پ -   ٨

   ٢٣ص   -  ١٣٧٠،کتاب  یايشر دن،نیزيپار  یباستانبقلم 
شرح حال   مقدمه و  –١جلد » باستان  رانيا خيتار« ) الدوله ريمش( ايرنيحسن پ -  ٩  

  ٢۵   – ٢٧صص  – ١٣٧٠-  کتاب یاينشر دن  ،یزيپار  یبقلم باستان
جلد / هيقاجار دوره  یوادار یخ اجتماعيا،تاريمن، یشرح زندگان«یبدهللا مستوفع- ١٠

  ٢۴٨ ص   ،١٣۴٣ –] ١٣۴١[زوار، ،  ٢
 –چاپ پنجم –نشرافکار، »ران دردوره سلطنت قاجاريا «ميشمدکترعلی اصغر  - ١١ 

  ۴٨۴  -  ۴٨۵ ص  ، ١٣٧۴
،   ١٣۶١    ،انتشارات عطار–٣ جلد»يیحي اتيح« یدولت آباد يیحيطرات خا- ١٢ 

  ) ٢٨۵ – ٢٨٧: صص
 همايش دومين«به نقل ازپرتو نيافشردکت » اوت ٩مانيدرباره پ یگزارش« - ١٣ 

 پژوهش و مطالعات سسهؤنشرم  ، ١٣٨٩تهران  »٢جلد - واستعمارانگليس ايران
  ٣۴٠ ص سياسی، های
 –) خاطرات ورويدادهای تاريخ معاصرايران ( دکترنصرهللا سيف پورفاطمی –١۴

   ٨٠ – ٨١صص  ، ١٣۶٨ –نشرکتاب 
جلد / دورۀ قاجاريه یوادار یخ اجتماعيا،تاريمن، یشرح زندگان«یمستوف عبدهللا- ١۵

 ٢۴ص  .١٣۴٣]  ١٣۴١[زوار، : تهران   ،» ٣
جلد  /دور قاجاريه  یوادار یخ اجتماعيا،تاريمن، یزندگانح شر«یعبدهللا مستوف - ١۶

   )١٢۶و– ١٢٧صص   .١٣۴٣ - ] ١٣۴١[زوار، : تهران ،»  ٣
 دومين«نقل از  به پرتو نيدکتر افش ،١٩١٩اوت  ٩ مانيدرباره پ یگزارش -  ١٧

    ٣۴٠ ص » ٢ جلد  ، انگليس استعمار و ايران همايش
/ هيقاجار  دوره  یوادار یخ اجتماعيا، تاريمن، یشرح زندگان«یمستوف عبدهللا - ١٨  

  ١٣۶،ص  .١٣۴٣] ١٣۴١[زوار، : تهران  ، » ٣جلد 
/ هيجاردوره قا  یوادار یخ اجتماعيا، تاريمن،  یشرح زندگان« یعبدهللا مستوف  - ١٩
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  ) ١٣٨   -   ١٣٩: ، ص .١٣۴٣]١٣۴١[زوار، : تهران ،» ٣جلد 
 یستياليسوس  یشورو یجنبش جنگل وجمهور"اي"الد زخميم"یسروشاکرخ - ٢٠

   ٢٨٣ – ٢٨۴صص   انيار خواجيشهر    :مترجم ، "رانيا
 یستياليسوس  یشورو یجنبش جنگل وجمهور"اي"الد زخميم"یروشاکرخس -  ٢١

    ٣١٠ – ٣١٢صص ، انيار خواجيشهر    :مترجم ،"رانيا
: نشر » سوم اسفند یازسقوط مشروطه تا کودتا رانيا«انيآباد نيحس - ٢٢

  )۶۴۵ – ۶۵٣صص  (  ١٣٨۵ ،یاسيس یمطالعات و پژوهشها موسسه 
جلد / هياجار دوره  یوادار یخ اجتماعيا،تاريمن، یشرح زندگان«یمستوف عبدهللا - ٢٣

  ۵۶٠ -  ۵۶٧ص    .١٣۴٣]١٣۴١[زوار، : نشر ،» ٣
،  ١٣۶١   ،انتشارات عطار –۴جلد»يیحي اتيح«یدولت آباد يیحيخاطرات  - ٢۴

   ١۶٢ – ١۶۴صص 
  ١٨٠–١٩٣صص - ١٣٧٠،نشرگفتار–یبه کوشش باقرعاقل»ررجاليمشاه«- ٢۵
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  فصل دوم

  
  »ايران  نظام سياسی تحوالت تاريخ«مقامی  قائم جهانگير

  جنوب پليس

  :هنقشه های اولي
يک فصل آنرا » تاريخ تحوالت سياسی نظام ايران « جهانگير قائم مقامی در کتاب 

نفوذ : اختصاص داده  است و اينگونه  به نوشته آورده است» پليس جنوب « به مسئله 
و قدرت روز افزون روسها که در سايه سرنيزه های بريگاد قزاق توسعه می يافت 

تی که برای مصالح   دولت انگلستان متصوربود انگليسی ها را به مخاطرات و تهديدا
درقبال اين توجه نقشۀ تشکيل يک قوه  پليس بومی برای حفظ امنيت . متوجه ساخت

  .راههای جنوبی طرح شد
قديمترين سندی که در خصوص پيدايش اين نقشه در دست است يادداشتی است که 

وزير   ]Lansdowne  Lord[لرد النسداون  ١٩٠٢ژانويه  ۶بعدها به تلگراف مورخ 
از ( امورخارجه انگليس خطاب به سر آرتورهاردينگ وزير مختار انگليس درايران

  . ضميمه شده) ميالدی ١٩٠۵تا  ١٩٠٠سال 
لرد النسداون درمجلس لعيان  ١٩٠٣در پنجم ماه مه « : در اين يادداشت مينويسد

ر وسيله ای که در اظهارنمود ما کوشش کرده ايم که تجارت و نفوذ بريتانيا را به
دست داريم تأييد و تشويق نمائيم و همچنين پروژه های متعددی روی همين زمينه از 
قبيل تشکيل يک قوه پليس بومی برای حفظ امنيت راهها جنوبی تحت مطالعه 

و چون دراين ايام روسيه بريگاد قزاق را تحت نظر افسران خود در ايران ) ١(»است
فکرمی » قوه پليس بومی « نگليسی ها هم درتشکيل   اين تشکيل داده بودند بی شک ا

کردند که فرماندهان آن نيرو از افسران انگليسی باشند و يا از صحبمنصبان  دولتی 
  .ديگر

اما واضح بود که درآن سال وحتی سالهای بعد اقدام بانجام چنين نقشه ای تحت نظر 
کيل نيروی بومی برای حفظ افسران انگليسی صالح نمی بود و بهمين مالحظه از تش

راههای جنوب زير نظر و فرماندهی صاحبمنصبان انگليسی صحبتی  بميان نيامد 
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هم که درصحنه رقابت ايران کاربه استخوان انگليسيها رسيده بود ١٣٢٩ودرسال 
وقتی خود را درمقابل بريگاد قزاق به تشکيل نيرويی مستقل مجبور يافتند شق ثانی 

  . ه بصورت ژاندارمری دولتی درآمد و ما شرح مبسوط آنرا ديدمآنرا اختيارکردند ک
بهر حال قديمترين تاريخ پيدايش فکر تشکيل پليس جنوب که تاکنون اطالع داريم سال 

  .ميالدی است ١٩٠٣
  

  :سند دوم
قمری است که ژاندارمری ايران در حال تکوين بود  ١٣٢٠سند دوم مربوط  به سال  

نه دولت و کار شکنی های روسها  کار تشکيل آن خيلی با اما به سبب تهی بودن خزا
انگليسی ها چون دراينموقع چندان اطمينان و اعتمادی به تأسيس ...کندی می گذشت

نيروی مزبور نداشتند بفکرافتادند نيروی مزبوررا تحت فرماندهی افسران خود 
ه سرادوارد تشکيل دهند ودر اينمورد سندی بسيارمعتبرموجود است وآن تگرافيست ک

گری وزيرامورخارجه انگلستان به سرجورج بوکانان سفير کبيردولت انکليس درسن 
مخابره کرده   ١٣٢٩ذيحجه  ٢٠مطابق  با  ١٩١١دسامبر  ١٢پطر زبورک تاريخ 

  :در اين تلگراف  چنين ذکر  شده 
چندی قبل ما پيشنهاد نموده بوديم که دولت ايران بايد رأی برای تشکيل قشون « 
و چون )  ٢( ظمی به جهت تأمين  طرق جنوب صاحب منصبان انگليسی بگماردمن

می دانستند روسها راضی به اين امر نخواهند بود، برای اينکه آنها را هم با خود 
همراه کنند دراين طرح خود ضمناً پيشنهاد کرده بودند که نيرويی هم تحت فرماندهی 

قب حفظ  انتطامات در شمال ايران افسران روسی درشمال ترتيب داده شود که مرا
  )  ٣.(باشد

منتهی چون در اين طرح پای روسها هم بميان آمده بود مواجه با مخالف ايرانيان شد 
و طولی هم نکشيد که ) ۴(ودولتين مجبور  شدند ازاجرای آن صرفنظرکنند

جنوب  ژاندارمری ايران تحت فرماندهی افسران سوئدی علم گرديد وبه تشکيل پليس
ر نظرصاحبمنصبان انگليسی احتياجی پيدا  نشد و تأسيس آن وقت ديگری موکول زي

  ..گشت
  اما ژاندارمری دولتی همچنان که ديديم نتوانست نيات و مقاصد خاص انگليسی ها را 
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برآورد  چه رفته رفته افسران سوئدی دريافتند که انگليسی ها قصد دارند آنها را آلت 
اجرا ی نيات و مقاصد خود نمايند  آنهم نيات و مقاصدی  که با اصول خدمتگزاری 
ايشان نسبت بدولت ايران وفق نمی داد، به اين دليل ميانه انگليسی ها و سوئديها 

)  ١٩١۵اوايل سال ( سوئديها » دست بسر کردن « شکرآب شد و انگليسی ها بفکر 
ل خويش افتادند و سند ما در اينمورد و تشکيل نيروی بومی تحت نظر و هدايت عم

ژانويه  ٢٠مطابق با  ١٣٣٣ربيع االول  ۴نامه ايست  که کلنل مريل آمريکايی بتاريخ 
در اين  نامه : بماژوراکونور جنرال  قونسول انگليس در شيراز نوشته است ١٩١۵

  :نوشته  شده
ايران  وزيرمختار دولت انگليس مقيم Sir Walter Townley(سروالتر تونلی«

تصورمی کند شايد الزم باشد يک قشون مستقل ديگری  .)دراوائل جنگ بوده است
  ) ۵(».ايجاد کرد و اشاره  کرد که من  رئيس آن قشون  باشم

اين قشون منظم و مستقل جز نيرويی که بعدها بصورت پليس جنوب تشکيل شد نمی  
ز بمرحله تصميم نرسيده بود و اما بايد دانست که اين فکر و دراين ايام هنو. تواند باشد

انگليسی ها درراندن سوئديها و تشکيل چنان نيرويی مردد بوده اند چنانکه سر 
ربيع الثانی  ١۶والترتونلی سفيرآن دولت دريک مراسله رسمی خود مورخ  بتاريخ 

  :بتصريح می نويسد)  ١٩١۵مارس  ٣( ١٣٣٣
بان خارجۀ قراسواران را اين موقع به نظرمن هيچ مناسب نمی آيد که صاحبمنص« 

انگليسی شايد در دست نباشد و اگر امروز دولت ايران را مجبور کنيم که . تغييربدهند
 برای صاحبمنصبان آمريکائی قبول نمايد ممکن است که اثرخيلی بدی ببخشد؛ را آنها

  )۶(» .هم اين شغل بسی دشوار است
  
  
  :دولشکر  يازده  هزار نفری  

سوئديها بوده اند يعنی » دردست  بسر کردن« گليسی ها در فکردر همان ايام  که ان
آلمانها درميدانهای جنگ پيشرفتهائی حاصل کردند واين پيشرفتها ١٩١۵اوائل سال 

وتوفيقها موجب اظطراب  و نگرانی متفقين شد وايشان را بهمکاری نزديکتری 
مانه و سری انعقاد مجبور نمود و براثر اين ائتالفها و نزدکی ها عهدنامه هائی محر
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کسی از وجود و کيفيات آنها مطلع  نبود ولی چون انقالب  ١٩١٧يافت که  تا سال 
روسيه پيش آمد حکومت انقالبی، آنها را ضمن ديگراسناد و اسرار حکومت تزاری 

  .منتشرنمود و مشت عاقدين عهد نامه های مزبور باز شد
روسيه تزاری از طرف ديگر عهد نامه های سری مزبورميان متفقين ازيکطرف و 

منعقد شده بود وغرض اصلی آن بود که روسيه را بوسائلی دلگرم و راضی کنند که 
  .فداکاريهای بيشتری در راه پيشرفت و پيروزی متفقين متحمل  شود

فقط از کی از آنها  که ميان : ما دراينجا کاری بجزئيات اين عهد نامه ها نداريم 
  :ران منعقد گرديده  صحبت می کنيمانگليس و روس  در باره اي

بوجود  ١٩٠٧مناطق نفوذ دولتی درايران که برحسب قرارداد  بموجب اين معاهده،
آمده بود تصديق شد ومنطقه بيطرف ازميان رفت بعالوه دولتين روس و انگليس 
برای خود، اين امتياز وحق  را قائل شدند که بتوانند هر يک  لشکری از سربازان 

هدايت و فرماندهی افسران خويش در مناطق نفوذ خود تشکيل وترتيب  ايرانی تحت
  . دهند 

چون اين موافقت ميان دولتين حاصل گرديد تصميم راندن سوئديها اتخاذ و درطی 
ولی برای تشکيل لشکرهای مزبور بهانه الزم . همان سال هم بمرحلۀ عمل گذارده شد

  .ره شوندبود تا راجع به آن با دولت ايران  وارد مذاک
دراينموقع قضيه  . کشيده شد) ١٩١۵نوامبر( ١٣٣۴دامنه اين اوضاع تا ماه  محرم   

روف مهاجرت درايران بوجود آمد که برای  خود  در تاريخ  سياسی  معاصرايران 
دراين . جای بزرگی  باز کرد و بدنبال اين مهاجرت منازعات غرب ايران رخ  داد

نيان بهدايت افسران  المانی با روسها وقوع  يافت تا جنگها که ميان عثمانيها و ايرا
موفقيت و پيشروی با روسها  بود، در همين ماه  ١٣٣۴جمادی االولی  ٢٧تاريخ 

انگليسيها  ژاندار مری را از سوئديها تحويل گرفته و تحت نظر عمال خود قرار دادند 
  . دو اين نخستين  قدمی بود که برای  تشکيل پليس جنوب برداشته  ش

از تاريخ جمادی االول مزبور ببعد ديگر ورق  برگشت و عقب نشينی روسها در 
غازگرديد و عثمانی ها به پايتخت آمحورقصرشيرين وکرمانشاهان وهمدان وقزوين 

  .نزديک شدند
اين اوضاع  يعنی پيش آمدن قوای عثمانی  وعقب نشينی مداوم روسها که مصالح 
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ره  می انداخت سبب شد که سفارتين روس و دولتين روس و انگليس را در مخاط
 درباب تشکيل دو لشکر) ١٩١۶اوايل  ژوئيه (١٣٣۴انگليس ازاواسط ماه رمضان 

اول  و) رمضان( ژوئيه١٩منظورخود با دولت ايران واردمذاکره شدندوبهمين نظردر
يادداشت متحدالمآل بکابينه سپهساالرتسليم  کردند که  سفارتين دو) اول شوال(اوت

سفارتين  مرور قعات ديگری هم ضمن آن داشتند و کابينه سپهساالرباالخره براثرتو
پيشنهادهای آنها را پذيرفت منتهی راه گريزی برای خود باز نمود باين معنی که 

  .قطعيت قضيه را  موکول به تصويب مجلس کرد
ن با نهايت توقيرواحترام ازوصول يادداشت متحدالمال سفارتين دولتين  فخيمتي« 

راجع به پيشنهادهايی که  ١٩١۶ژوئيه واول اوت  ١٩روس وانگليس مورخه 
متضمن اصالحات امورقشونی ومالی دولت عليه است زحمت افزا گرديد، با نهايت 
شعف ومسرت و اظهارامتنان قلبی از اينکه اولياء دولتين فخيمتين با حسن توجه و 

اده و اوليای دولت عليه را نظرمودت آميز اين اصالحات را وجهه نظر خود قرارد
وترقی و بسط  تجارت  دراجرای اين اصالحات که متضمن ترقی و تعالی اين مملکت

وثروت ايران است کمک ومساعدت می نمايد جواباً استحضار خاطرمحترم اوليای 
سفارتين فخيمتين می رساند که اوليای دولت عليه  با نظرتوجه به پيشنهادهای مذکور 

قبول می نمايد که قوای نظامی بعده ) فرس ماژور(باوضاع کنونی نگريسته  نظر 
 بيست و دو هزار نفر درتحت  تعليم وتربيت عدۀ کافی معلمين روس وانگليس در

امنيت  تحت اوامر وزارت جنگ دولت عليه ايران تشکيل گرديده درانتظام واستقرار
انگليس در اعزام   عمومی بپردازند ازحسن مساعدت اوليای فخيمتين نخستين روس و

و استخدام اين معلمين و پرداخت مخارج الزمۀ اين تشکيالت که متضمن مساعدت 
مالی با اين دولت است نيزمراتب مسرت قلبی خود را اظهار می نمايد و دراين موقع 
خاطر نشان می نمايد که نيزتشکيل يک عده نظامی با بودجه معادل ماهی بيست 

  .ظامی فوق الذکر در مرکز  ترتيب و تشکيل  خواهد يافتهزار تومان بغيراز قوای ن
راجع باصالحات امورمالی دولت عليه ايران بوسيله بسط وتوسعه و اختيارات  -  ١

  . کميسيون مختلط
و اينکه اوليای دولتين فخيمتين مساعدت و کم مالی را پرداخت ماهی مبلغ   -  ٢

و قبول فرموده اند منتهای دويست هزارتومان برای مصارف الزمه جاريه تصويب 
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خوشوقتی ومسرت حاصل گرديد واميداواراست چنانکه مرقوم فرموده اند دراجرای 
پرداخت مالياتهای مستقيم وغيرمستيقم اتباع خارجه کميسيون مختلط  بزودی موفق 

  .گردد و از طرف سفارتين فخيمتين هم دراين باب مساعدت های الزمه   بعمل  آيد
ه ايران اين بروزات مودت آميزرا که حاکی ازنيات صادقانه وتوجه اوليای دولت علي

قابل تقديراوليای دولتين فخيمتين درترقی وتعالی اين مملکت است به نظرخوشوقتی 
وصميم می نگرند واميدوارند که ازاين بذل موافقت ومساعدت معنوی ساعی وجاهد 

اين دولت دريغ  بوده همواز ازمساعدت وکمک در پيشرفت نيات حسنه اوليای
  .نفرمايند

درخاتمه ازذکراين نکته ناگزاراست که با رعايت مقررات قوانينی که اساس 
مقرره قانون اساسی اين پيشنهاد ما  تشکيالت دولت عليه ايران برآن است ونظر بمواد

 درموقع افتتاح مجلس شورای ملی وسنا بتصويب و تصديق مجلسين خواهدرسيد
  ) ٢۵نه سپهدارنقل ازتاريخ مختصراحزاب  سياسی ص متن موافقت نامه کابي(
بموجب اين موافقت نامه دولتين روس وانگليس اجزاه يافتند که دو لشگر يازده  

  .هزارنفری در مناطق  نفوذ خود تحت نظرو تعليم افسران خويش تشکيل دهند
  

  :پليس جنوب تشکيل می يابد
از درلشکر يازده هزارنفری رسميت وبندها وزمينه سازيها، قضيه امتي با اينهمه زد 

آنرا موکول بتصويب مجلس نبوده ) سپهساالر( نيافت زيرا چنانکه متذکرشديم سپهدار
بود و بعالوه دو سه روزبعد از موافقت مذکور، کابينه سپهدار بسبب نزديک شدن 

   ١٢قشون عثمانی به طهران و اعتراض ملت و جرايد به سپهدار، درروز 
   بی اعتبار سقوط کرد وموافقت نامه او) ١٩١۶اوت  ١٢ق بامطاب( ١٣٣۴شوال 

  .کابينه بعدی هم که برياست وثوق الدوله روی کار آمد آنرا نپذيرفت. ماند
. ولی درخالل همين اوضاع دولتين روش وانگليس دست بکارمقصود خردشدند  

ازمان روسها امتيازمزبوررا با امتيازتوسعه بريگاد قزاق تطبيق کردند و بتوسط س
قزاق تا حدود يک لشکرشروع نمودند  و ما شرح  آنرا درفصل مربوط بقزاقخانه به 

» تفنگچيان جنوب ايران« وانگليسی ها هم نيروی مزبوررا تحت عنوان. تفصيل ديدم
(South Persian Rifelles)اسپيار ۀمسامح که(S.P.R.)   و پليس جنوب ميگفتند تحت
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و يکعده ازافسران  (General Sir Percy Sax)فرماندهی ژنرال سرپرسی سايکس 
  .انگليسی قشون هندوستان تشکيل دادند

کابينه وثوق الدوله که خود را در مقابل عمل انجام  شده ای يافت برای اينکه الاقل 
تأثيرات آنرا تا اندازه ای تبديل نموده باشد موافقت کرد که پليس جنوب فقط تا پايان 

کرمان دائرباشد و بدين ترتيب سازمان لشکر جنوب جنگ بطورموقتی در فارس و 
مرکب ازدوبريگاد يکی در کرمان وديگری درفارس  تشکيل يافت ولی کابينه های 

  ) ٧.(بعد از وثوق الدوله که روی کارآمدندآنرا برسميت نشناختند
تشکيل پليس جنوب نه تنها مواجه با اعتراض دولت ايران گرديد بلکه عامه و جرايد 

هم به انگليسی ها تاخته و تشکيل پليس جنوب را مقدمه تصرف نظامی ايران احزاب 
کشيدکه قضيه درمجلس مبعوثان  تلقی کردند واين مخالفتهاواعتراضات بجايی

انگلستان هم مطرح شد و يکی ازنمايندگان  انگلستان مرسوم به دواويد ديولی در 
 درباره )  ١٢٩۶ی جد ٨و ١٣٣۶ربيع االول١۴مطابق با ( ١٩١٧دسامبر ٢٩روز

اين شايعات ازدولت توضيحاتی خواست ودولت انگليس ضمن اينکه  شايعات  مزبور 
را تکذيب کرد تشکيل پليس جنوب را يک مساعدت و کمک مبنی بر دوستی و 
صميميت نسبت  به ايران هم معرفی نمود و از لحاظ  اهميت موضوع  بيمناسبت 

ربيع االول ١۶برگزاری رويتر به تاريخ نيست متن اظهارات دولت انگليس راکه خ
  :منتشر نمود ازروزنامه ايران دراينجا نقل کنيم) دسامبر ٣١( ١٣٣۶

  :مستر نئارال از طرف دولت انگليس چنين   پاسخ  داده بود
اين مسئله برای . پليس جنوب فقط برای تأمين واعاده نظم جنوب ايران می باشد«

ليس که در جنوب تجارت مهمی دارند مفيد می منافع و مصالح  طرفين ايران و انگ
وجود قوه مزبور در ايران نبايد چنين تعبيرشود که به معنی انصراف دولت . باشد

امپراطوری از پليتيک دوستانه ومعروف خود يا نقض تعهدات نسبت به استقالل 
ت ايران می باشد و بطريق اولی نبايد تصورکرد که دولت بريطانيا قصد  الحاق اياال

  ) ٨(ايران را داشته  است
  من تصورمی کنم درموضوع رويه و خدمت پليس جنوب ايران که در تحت رياست 

  .سرپرسی سايکس تشکيل يافته سوء ظنی حاصل گرديده است
  چند سال متوالی در قطعات جنوبی ايران  قوه پليس يا ژاندارمری که وظيفه عمده آن 
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  .و  تأمين  شوارع عمده  تجارتی بود وحود  داشتحفظ نظم 
ازابتدای تأسيس قوه مزبورو مدتی بعدازجنگ فرماندهی و رياست ژاندارمری بعهده  

  . وبی نظمی مجدداً عرض اندام کرد] ؟[صاحبمنصبان سوئدی  قوه مزبور منحل شده 
  ی حکومت ايران ضرورت تأسيس قوه جديد را بجای قوای منفعل شده ژاندارمر

از اين جهت حکومت ايران صورتاً . احساس نمود ولی بانجام اين وظيفه قادرنشد
پيشنهاد دولت اعليحضرتی را در تفبيل اين کار و بعهده گرفتن زمام امور آن و تعيين 

پس از شروع عده   زيادی از ژاندارم های سابق . عده صاحبمنصب انگليسی پذيرفت
مرکزاين قوا درشيراز معين گشته . استحکام يافتدرنظام پذيرفته شدند و قوای مزبور

  .وتأثيرات سريع آن ازاعاده امنيت محلی و تجديد روابط تجارتی محسوس گرديد
پليس جنوب ازاول  يک قوه ايرانی بوده و بعدها نيز خواهدبود عناصرطرفدار آلمان  

را قسمتی که ما بدسايس  آنها آشنا هستيم وفوق العاده کوشش کردند که پليس جنوب 
از قشون انگليس يا هند جلوه  دهند  که مشغول تصرف نظامی ايرانند، اما واضح 
است که هرگزچنين چيزی نبوده بلکه پليس جنوب در ترکيب و هيئت و اطاعت يک 

اول کسی هم که از برهم خوردن آن خسارت ببيند خود ايران خواهد . قوه ايرانی است
اين نکته را بدولت ايران خاطر نشان کرده وبا  مکرر وزير مختارما در طهران. بود

اينکه  هوا خواهان آلمان حقيقت را بطور ديگر وانمود می کردند سياسيون ايران 
  .حقيقت را ملتفت شده اند

يک دليل محکمتری در حسن نيت ما اين است که ما حاضرشده ايم اگر يک کابينه   
رای بعد از ختم  جنگ هم استقالل خود ثابتی تشکيل يابد  راجع  به آتيه پليس جنوب ب

  .را حفظ  کند
برای اين مسئله که هم احساسات ايرانيان را تسکين داده هم استقرارامنيت درطرق 
 می نمايد ومنافع تجارتی را تأمين می کند اشکالی نيست واگراين قوه نباشد اقتدار

  .ايران دچار مخاطره می گردد   دولت
ت که برای ايران يک قوۀ نظامی ايجاد شود ومکرر مقصود يگانه دولت ما اينس

   .را دراين زمينه بتوسط سفيرقابل خود بدولت ايران ثابت کرده ايم مساعدت خود
 در ١٩١٨ژانويه  ٢١مطابق با١٣٣۶ربيع الثانی ٧نطق لردکرزن که درتاريخ( 

  .)مجلس اعيان ايراد  شد
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  : مخالفت های احزاب با پليس جنوب  

يشازاعتراضات ملت و احزاب سياسی ايران نسبت به تشکيل قشون چون درمحبث ب 
يکی  جنوب صحبت به ميان آمد بی مناسبت نيست برای تکميل تاريخچه خود شرح 

دو فقره از مخالفت های احزاب   سياسی ايران را با مسأله پليس جنوب در اينجا 
  :متذکرشويم

  
  :فقره اول 
ل قشون جنوب و بعد هم اصرارآنها بدولت عمل خود سرانه انگليسی ها برای تشکي 

های وقت ايران که آن نيروز را برسميت شناخته وجزئی از قشون دولت ايران تلقی 
کنند ونيز اينکه مقارن همين احوال دولت انگلستان نيرويی هندی وانگليسی بخاک 
ايران وارد کرده بود، احساسات ملت ايران را با شدت  هرچه تمامتر برضد آنها 

رانگيخته شود و احزاب سياسی هر روز نسبت به سياست انگليسی ها سخت می ب
ً قرار . تاختند تا اينکه بدنبالۀ همين احساسات کليه طبقات واحزاب سياسی مجتما

گذاشتند متينک پرشورو مهيجی بدهند و اين متينک که سخت موجب اضطراب و 
 ٢٧( ١٣٣۶ی االولی جماد ١۶نگرانی انگليسی ها شد، قرار بود روزپنج شنبه 

سه ساعت به غروب درميدان توپخانه داده شود، )  ١٢٩۶حوت  ۶و ١٩١٨فوريه  
برعليه تجاوزت جابرانه و حق شکنانه دولت انگليس که « درآگهی آن نوشته شده بود

استقالل وطن و شرافت ملی ما را دست خوش هوی و هوس خود قرار داده يک 
در . م طبقات و احزاب سياسی داده خواهد شدمتينگ عالی و با شکوه از طرف عمو

اين متينک ملت ايران با  يک متانت جبلی مقامت اخالقی خود را در مقابل اين 
  ) ٩(» .اقدامات خائنانه ظاهر وآشکارخواهد کرد

روزنامه )  ١٩١٨فوريه ٢۴(١٣٣۶جمادی االول١٣اعالن مزبورکه درشماره   
خت بدست و پا انداخت و يادداشتی بوزارت  ايران منتشرشده بود سفارت انگليس را س

  :امور خارجۀ ايران فرستاد  که متن  فارسی آن اين است
چون باطالع سفارت انگليس رسيده که بواسطۀ سوء تفاهم معلوم می شود سياست  

دولت انگليس نسبت به ايران مورد سوء ظن بمعنی احزاب ايران شده است 
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ان مايل است دولت عليه رامستحضر سازد که اعليحضرت پادشاه ائگلست لهذاسفارت
سياست دولت انگليس نسبت بدولت ايران کامالً از روی دوستی   است و سفارت 
انگليس حاضراست فوراً با دولت عليه برای ترتيب دوستانه درمسئلۀ قشون جنوب 
واحضار قشون انگليس از ايران بطوری که مستلزم مصالح دولتين بوده باشد داخل 

ساير مسائل معوقه  فيمابين دولتين  نيز دوستانه  در تحت مداقه خواهد . ه گرددمذاکر
  ) ١٠.(بود

وزارت امورخارجه، يادداشت مزبوررا بوزارت کشور فرستاد که از آن طريق 
از وقايع غيرعادی که احتمال وقوع  آن ميرفت جلوگيری  شود وابالغ باحزاب مذکور

  .گردد
فارت انگليس را بضميمه نامه ای مورخ بتاريخ وزارت کشورهم ياد داشت س

  .جمادی االولی که خود بهيأت متينک احزاب نوشته بود بهيأت مزبور فرستاد١۶
وزارت کشوردراين نامه خود پس ازمتوجه ساختن احزاب بمفاد يادداشت سفارت 
انگليس انعقاد متينک را مقتضی ندانسته وخواسته بود احزاب ازاقامۀ متينک صرف 

جمادی االولی قبل از ظهر يعنی   ١۶ولی چون نامۀ مزبور روز) ١١(کنندنظر
همانروزکه می بايد متينک معهود انعقاد يابد بهيأت متينک رسيده بود و ديگر اطالع 
بعموم امکان نداشت، جلسه متينک در ساعت معهود منعقد شد منتهی جريان اقداماتی 

  .عامه رسيدکه منجر بعدم سخنرانی ها شده بود با ستحضار
  

  :فقره دوم
نفر افسر و سرباز و   ۵٨٩٣تشکيل نيرويی منظم مانند پليس جنوب که شامل  

رأس دواب می بود درعين قحط و غاليی که بر اثر جنگ در ايران پيش   ٣٠٧٣
آمده  و ادامه داشت ، خواه ناخواه  بار سنگينی  بود که بر دوش  ملت گرسنه و خسته 

تضييق آذوقه  را فراهم می ساخت و چون با  حسيات تنفر ايران که بيشترموجبات 
آميز ملت ايران نسبت به سياست انگليسی ها، و وجود  قشون جنوب توأم می شد، 
.  ملت و احزاب را باقداماتی وا ميداشت که مخالف نيات و مصالح انگليسی ها می بود

ابق با ماه مط(١٣٣۶بهمين مالحظه کميته  فرقه  دموکرات شيرازدر اول رجب 
بيانيه ای صادرکرد و پيش فروش محصول را ممنوع )  ١٩١٨و آوريل  ١٢٩٧ثور
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  .و تحريم نمود
گرچه در بيانيه مزبوراسمی از انگليسی ها نبرده بودند ولی با درنظرگرفتن اينکه  

جزانگليسی ها کسی  ديگر درمنطقه جنوب مبادرت به پيش خريد محصوالت نميکرد 
که قصد اصلی  از انتشار بيانيه توليد مزاحمت برای انگليسی ها شکی باقی نمی ماند 

  .بوده است
انتشار بيانيه مزبورسبب شد که قونسول انگليس درشيراز اعالميه ای بلند باال 

و درطی آن عامه جنوب ايران باالخص فرقه )  ١٢٩٧دهم ثور ( منتشرنمود 
  :دموکرات شيراز را تهديد کرده بود

حسنه ممکن است نتايج سوء حاصل گردد  لهذا مجبورم که  چون از تعقيب رويه
اخری  ۀبعبار. مسلکی غير ازاين اتخاذ کنم و تجربه ای غير ازتجربيات گذشته نمايم

باشرار و آشوب طلبان بفهمانم که از رفع شرو جلوگيری از ايجاد انقالبی عاجز نيستم 
ه تا مجبورنگرديم خشونت پيشه وآنچه تاکنون معمول داشته ايم برای آن بوده بدانند  ک

ناگزيراين مسئله را تذکار ميدهد که بواسطه راپرتهای   واصله در تعقيب ... نمی کنم 
بعضی اشتهارات جاريه حوصله نظاميان متنگ شده و صبرآنان باتمام رسيده و قوه  

قه ازآنجمله تهيه آذو. استماع و استدراک اين احوال و اعمال درآنها باقی نمانده است
برای نظاميان  قشون جنوب ايران غيره است که از بدو ورود اينجانب و جنرال 
سرپرسی سايکس تاکنون که قريب   دوسال است برای خريد  جنس از قبيل آنچه با 

سابقاً  شنيده شده از ...  تعيين قيمت خواسته اند پول طال و نقد عاجالً پرداخته  شده 
تحريکات برای جلوگيری از خريد جنس طرف بعضی اشخاص  پارۀ  دسايس و 

قشون جنوب ايران در کار بوده و اخيراً متحدالمآلی از طرف کميته اهالی دموکرات 
مورخه غره رجب ديده شده که صريحاً اهالی را از معامله جنس ممنوع  ۴٣٢نمره 

 ظاهر اگرچه بطور. داشته افراد فرقه را ازمبايعه سالم تخويف و تهديد می نمايد
روی مطلب  طرف ما باشد  اين متحدالمآل عمومی است ولی در صورتيکه مقصود

در موضوع  خريد  سلم و ابالغ و اعالن از طرف دولت حکم وصل  ميگوئيم  پس از
ايالت  جليله ، تصميم شد که حتی  يکمن جنس سلم خريده  نشود  و تا  اين تاريخ  که 

تصميم  رفتار شده است و حتی جنس  چهل  روز بعد از عيد  نوروز است موافق اين
ولی اين  نيز تصميم شده که در (!) غير سلم هم بعلت تنگی آذوقه  خريده نشده است
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وقت و موقع خرمن هرگاه از طرف مأمورين محترم دولت و بلديه  برای ما  تهيه  
جنس نشود آنچه  که برای ما الزم   باشد از  عين  خرمن،  خودمان  تهيه  خواهيم 

  )  ١٢(».دکر
اين بيانيه، خواه مطالب آن دعاوی ای صحيح باشد و خواه کذب ميرساند که اقدامات 
مخالفان سياست امپراطوری انگليس وآنها که بادديده نفرت و اعتراض به تشکيالت 
پليس جنوب مينگريسته اند تا چه اندازه خشم و غليط انگليسی ها را برانگيخته است 

تا مجبور نگردند خشونت پيشه « نگلستان را که بقول خود که عمال خونسرد ماليم ا
  .وادار بانتشار چنين ابالغيه ای تند و آتشين  نموده است»  نمی کنند

  
  :يک قوه متجاوز خارجی 

پليس جنوب با تفضيلی که ديديم تشکيل شد ولی چون موافقت نامه کابينه سپهساالرکه 
بتصويب مجلس نرسيده بود تشکيل قشون باستناد آن نيروی مزبورتشکيل  يافته  بود 

مزبوردر ايران هرامری غير قانونی محسوب می شد بالنتيجه دولت ايران آنرا 
برسميت نشناخت و هرقدرهم انگليسی ها سعی کردند تا رسميت آنرا بدولتهای ايران 
بقبوالنند ممکن نگرديد  و حتی نيرنکهايی هم که دراينراه بکارزدند تا شايد اتخاذ 

دی کرده باشند کارگر نيفتاد چنانکه در شيراز به فرمانفرما ايالت آنجا فشار آوردند سن
که در استقرار امنيت و استقرار فارس از قشون جنوب تقاضای کمک کند و چون 

و نيزاز همان بدو تشکيل پليس جنوب . فرمانفرما نپذيرفت تيرشان به سنگ خورد
لت ايران گشودند و می خواستند در باب مکاتبه را درخصوص قشون مزبور با دو

خالل اين مکاتبات شايد اتخاذ سندی  کنند و باستناد  آن رسميت  آنرا بدولت ايران 
بقوبوالنند تا در قبال آن مخارج پليس جنوب را بگردن دولت ايران بيندازند اما 
خوشبختانه دولتهای وقت ايران نه تنها کوچکترين سند و مدرکی بدست ندادند تا 

  .يراهن عثمان شود بلکه هميشه نسبت  به تشکيل سازمان مزبور اعتراض می کردندپ
ولی عامه ملت ازاين مکاتبات و ارسال مرسوالت اطالعی نداشت واطالعات مردم 
و جرايد منحصر  باخباری بود که از گوشه و کنارجسته جسته بدست می آوردند 

جمادی  ۶طی اعالميه مورخ  واهميت نمی داشت تا اينکه دولت  مستوفی الممالک
خود جريان اوضاع  را باطالع  ) ١٩١٨فوريه   ١٧و ١٢٩۶دلو  ٢٩(  ١٣٣۶االولی 
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  : »که بدين صورت است آمده است[ ملت رسانيد 
 یمبن خارجه امور وزارت از مختلفه یمجار از چون خارجه امور وزارت هيابالغ«
 اطالع یبرا است شده یسؤاالت یخارج بمناسبات دائر حاضره اوضاع انيجر بر

 پس :دهديم حيتوض را هيجار گذارشات مختصرخالصه نيا لهيبوس خاطرعموم
 پادشاه حضرتياعل دولت ازسفارت كه یباظهارات حاضردائر نهيكاب ليازتشك

 وزارت شديم رانيبا نسبت آندولت امور یاياول مساعدت و بموافقت مشعر انگلستان
 سفارت از مراسله مذاكرات نيا خالل در و هديگرد مذاكرات در داخل خارجه امور
 پادشاه حضرتياعل دولت یاياول كه ديگرد واصل خارجه امور بوزارت هايال یمعز

 یقوا جاديا باب در حال از كه هستند حاضر خالص یطرفيب اصول موافق انگلستان
 موافقت با كه یاروپائ صاحبمنصبان ميتعل تحت در جنگ اختتام از بعد الشكل متحد

 مراسله مدلول چون. گردند مذاكرات در داخل شوند انتخاب سيانگل دولت یاياول
 یمسم یقوا ضيتفو كطرفي از چه نبود رانيا دولت یاياول منظور وفق بر مزبور

 منصبانرا صاحب انتخاب گريد طرف از و قيتعل جنگ از ببعد را جنوب سيپل به
 كه فهيبوظ نظر رانيا دولت یاياول و بود نموده سيانگل دولت یاياول تيبرضا منوط

 ناچار دارند كامل یطرفيب تيرعا و رانيا مملكت استقالل و یارض تيتمام حفظ در
 تمام در الشكل متحد یقوا ليتشك خصوص در را خود هينظر دهيگرد جواب راديبا

 و منظورات انجام ليذ پنجگانه مواد ضمن در و اشعار سيانگل مهيفخ بسفارت مملكت
 :نمودند تقاضا را خود حقه مقاصد

 جنوب سيپل به یمسم قشون ضيتفو و خارجه یقوا از رانيا هيتخل در مساعدت- ١
 .دولت نيبا
 .ۀيكل ١٩١١ ماتومياولت اثرات رفع و ١٩٠٧ عهدنامه الغاء-  ٢
 .صلح كنفرانس در رانيا دولت ندهينما مشاركت قبول -  ٣
 .یگمرك تعرفه در نظر ديتجد -  ۴
 چيه بدون ميمراتور ندهيآ و گذشته اقساط و گمركات داتيعا ضلفا هيكل پرداخت -  ۵

 .شرط
 آمده بعمل مذاكرات مقصود نيا بيتعق در مرتبه نيچند مزبور مراسله ارسال از پس

 معلوم قرار از و مخابره بلندن را هيعل دولت یتقاضا سيانگل رمختاريوز جناب
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 جواب یبرا فعال و اند هداشت موافق نظر مزبور یتقاضاها انجام در زين خودشان
 وزارت مذاكرات انيجر در و باشنديم خود متبوعه دولت العمل دستور منتظر یقطع

  .ستين وسيمأ هنوز هيجار مسائل در موافقت حصول از خارجه امور
  ]»خارجه امور وزارت 

بعد از ارسال نامه سفارت انگليس مفاد آن در ضمن ابالغيه وزارت امورخارج 
ر ديگر  مذاکرات بعمل آمد تا اينکه سفارت  انگليس مراسله ای مندرج چندين با

در تعقيب )   ١٢٩۶حوت  ٢٠و   ١٩١٨مارس  ١١( جمادی االولی   ٢٨بتاريخ 
 : مذاکرات مزبور بدولت ايران تسليم  نمود که متن آن اين  است

 انگلستان پادشاه حضرتياعل دولت هستند مسبوق رانيا دولت اءياول كه یبطور«[ 
 علنا اواخر نيا در داشته مانهيصم توجه و نظر تحت در را رانيا اوضاع شهيمه

 برحسب سيانگل سفارت اند داشته اظهار رانيا استقالل موضوع در را خود موافقت
 دوستانه مذاكرات رانيا هيعل دولت با دفعه نيچند راياخ خود دولت العمل دستور
 به نسبت ۀيكل را خود دوستانه اتيحس كه بود نيا شده خواهش كه یزيچ تنها و نموده

 توجه محل ديبا كهيبطور را سيانگل دولت اءياول اظهارات و ابراز سيانگل مصالح
 ١٩١۵ زمستان و زيپائ اتيعمل از كه یاتفاقات ديتجد از رانيا حفظ یبرا و دهند قرار

 و ندينما یريجلوگ است مشهود یبخوب مخاطرات همان زين امروز و وستيپ بحصول
 بمالحظه و جنوب در انگلستان همجوار دولت العاده فوق مصالح به نظر باالخره

 قشون هيعل دولت رسد بظهور است ممكن منظم یقوا فقدان بواسطه كه یومرج هرج
 دولت مقابل در و بشناسد رسما جنگ آخر تا افتهي ليتشك حال كه یبطور را جنوب

 هيعل دولت به یوافر یمال دتمساع كه هستند حاضر انگلستان پادشاه حضرتياعل
 كه مملكت تمام یبرا جنگ اتمام از پس یالشكل متحد یقوا جاديا یبرا و نموده

 در كه خارجه منصبان  صاحب تحت در گردد منضم بآن جنوب قشون باالخره
 مساعدت و كمك شود حاصل موافقت نيدولت نيب ديبا نيا از بعد آنها تيمل خصوص

 از پس تا بدانند االجرا موقوف را ١٩٠٧ مورخه روس و سيانگل قرارداد و ندينما
 شوند مذاكره وارد رانيا دولت با رسما آن الغاء یبرا هيروس در منظم دولت ليتشك

 از را مزبور قرارداد یشناسائ ابطال كه هستند حاضر سيانگل دولت اءياول ضمنا
 برحسب و رفتهيپذ رانيا با را یگمرك تعرفه رييتغ و ندينما قبول رانيا دولت طرف
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 رمتخاصميغ دول ندگانينما كه یالملل نيب كنفرانس هر در رانيا دولت اءياول ليم
 بحال هنوز شنهاداتيپ نيا. باشند داشته مشاركت زين رانيا ندگانينما ندينما شركت

 اغتشاش گريد طرف از نشده رفتهيپذ هيعل دولت اءياول طرف از تاكنون و یباق خود
 بايتقر هايجنگل و شده وارد جانيآذربا یغرب مختلفه نقاط در هايمانعث و شدت حالت در

 بانك سيرئ و سيانگل قونسول سيو و قطع را تختيپا و یانزل نيمابيف ارتباط
 سرحد تا خزر بحر از رانيا یغرب شمال واقع در و اند كرده فيتوق را یشاهنشاه

 معابر كه داماتاق نيا و است باز خصم مرور و عبور یبرا و مغشوش یعثمان
 را رانيا تختيپا دينمايم ووخامت شدت كسب زين روزبروز و فراگرفته را یشمال
 درصدد خود ليم برخالف سيانگل دولت اءياول لهذا است ساخته مخاطره دچار

 خود دينما یريجلوگ خواهدينم اي تواندينم رانيا دولت كه اتفاقات نيا از كه اند برآمده
 استعداد یعثمان سرحد از اند كرده ميتصم نيبنابر و ندآور بعمل یريجلوگ شخصا

 اثرات به منوط مزبور استعداد اتيعمل دارند؛توسعه اعزام رانيا یغرب شمال به یكاف
. برد خواهند بكار هيعل دولت اءياول كه است یقدرت و اقدام نيا از حاصله جينتا و

 و بوده یموقت بيترت نيا كه ندينمايم صداقت اعتراف كمال با سيانگل دولت اءياول
 تيتمام و استقالل مخالف كه یزيچ ازهر داشت خواهند اهتمام و یسع القوه یحت

 سيانگل قشون و ندياحترازجو باشد مملكت درامورداخله ومداخله رانيا یارض
 خواهد احضار جنگ ختم در صورت هر در و دهد اجازه اوضاع نكهيا بمحض

  ]».شد
تعقيب اين نامه اعالميه ديگری برای اطالع عموم وزارت امور خارجه ايران در

 ١۵مطابق با ( جمادی االخره  ٢مردم صادر کرد که در روزنامه ايران مورخۀ 
وزارت خارجه درطی اين اعالميه خود . منتشرشد) ١٢٩۶حوت  ٢۴و١٩١٨مارس 

ه  بمذاکرات فيمابين دولتين ايران وانگليس که بعد از تاريخ صدوراعالميه در ميان بود
نامه اخير سفارت انگليس را هم که ما  متن آنرا  در باال تر نقل ... شاره کرده  بود و 

اين پيشنهادات «  کرديم  در ضمن اعالميه خويش گنجانيده بود و ياد آور شده بود که 
  ) ١٣.(هنوز  بحال خود باقی و تاکنون از طرف اولياء دولت عليه پذيرفته نشده

درهشتم جمادی االخرهمان «:أليف آقای حالج نوشته استدرتاريخ نهضت ايران ت 
سنه يعنی يکهفته بعد کابينه مستوفی الممالک در قبال يادداشت مذکورفوق پروتست 
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  » )١۴(نموده و پليس جنوب را درپرده  عبارات ، يک قوه متجاوز خارجی خواند
تا چه اندازه به اما مؤلف مزبورمأخذ اين خبرخود را بدست نداده اند وما نمی دانيم  

اين خبرکه بسيارمهم است می توان اعتماد داشت بخصوص که ميدانيم درهمين تاريخ 
  )١۵(کليه جرايد طهران بدستوردولت توقيف شده بودند 

  .فقط  روزنامه ايران منتشر ميشده و در آنهم چنين خبری يافت  نمی شود
ی تاريخچه خود جسته در هر حال دنباله اين مذاکرات قطع نشد و ما بازهم در ط

  .جسته شروحی از آنرا  خواهيم  ديد
  

  :واگذاری پليس جنوب
جنگ بين المللی تمام شد و بنا  بر مواعيد و قولهايی که همواره دولت انگلستان  

ميداد، ديگرميبايد پليس  جنوب باختيار دولت ايران گذارده ميشد اما انگليسی ها می 
نمايند که دولت ايران کليۀ مخارجی را که آنها   خواستند قشون جنوب را وقتی تسليم

برای برپاداشتن آن تشکيالت از بدو تشکيلش متحمل شده بودند بپردازد وچون دولت 
ايران تشکيل پليس جنوب را عملی خود سرانه و بمقتضای مصالح تشکيل دهندگان 

يم نيروی تلقی ميکرد حاضر بقبول اين شرط نميشد، انگليسی ها هم بالنتيجه از تسل
طولی نکشيد قرارداد معروف ميان ايران و انگليس . مزبورخود داری می کردند

و بموجب ماده سوم آن ) ١٣٣٧ذيقعده  ١٢مطابق با  ١٩١٩اوت  ٩( انعقاد يافت 
  .قرارشد قشون ايران متحدالشکل شود و پليس جنوب هم بدان  منضم  گردد

يات ومقاصد انگليسی ها که اگرقرارداد مزبورقطعيت می يافت عالوه برسايرن
 صورت ميگرفت بارمخارج سنگين تشکيالت جنوب هم ازدوش دولت انگلستان
برداشته ميشد،اما مساعی کابينه وثوق الدوله که بوجود آورنده قرارداد بود  دراينکه با 
قرار داد را بصحه شاه برساند و يا به ملت ايران بقبوالند بجايی نرسيد وباالخره  

  قوط  کند و کابينه  بعدی هم که برياست مشيرالدوله روی کارآمد مجبورشد س
بالنتيجه مخارج سازمان پليس جنوب همچنان . قرارداد را موقوف االخره گذارد

بگردن دولت انگلستان باقيماند و اين مسأله موجب اعتراضات نمايندگان مجلس 
(  ١٩٢٠ئل ماه اوت انگلستان نسبت برويه دولت گرديد  چنانکه دريکی ازجلسات اوا

 که همين اعتراضات شده بود)  ١٢٩٩و اوائل اسد  ١٣٣٨مطابق  با واسط ذيعقده 
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«  :داشت دولت انگليس درجواب اعتراضات رابرت سيسيل نماينده مجلس اظهار
کميسيون نظامی که برحسب معاهده ايران وانگليس تشکيل  يافت و دستورو رأی داد 

اونيفورم  و متحد الشکل تشکيل يابد ودولت ايران  که قشون  ايران در تحت يک او
مخارج آنها را متحمل شود ليکن دستورمزبور بموقع اجرا کذارده نشد و بهمين جهۀ 

  »)١۶(مسئوليت مخارج  پليس جنوب هنوزبعهده ما می باشد
تمام فعاليتها و مساعی انگليسيها که ميخواستند بشرايطی موافق و بمقتضای سياست  

يام بی اخود زمام  پليس جنوب را در دست دولت ايران بگذارند در اين  و منافع 
اثرماند وکابينه مشيرالدوله که ازکابينه های پاک آن ايام می بود  باالخره  تا روزی 

) ١٢٩٩آبان  ۵و ١٩٢٠اکتبر   ٢۶مطابق با ١٣٣٩صفر ١۵( هم که سقوط کرد 
وران دولت هم در جنوب ايران بقبول پيشنهادات دولت انگلستان تن در نداد و مأم

کامالً مراقب بودند که در تماسها وارتباطهايی که با فرماندهان پليس جنوب می يابند 
 ١٩مدرک و سندی مبنی برسميت آن نيرو ندهند چنانکه دکترمصدق السلطنه که در

بايالت فارس انتخاب شده بود تلگرافی از دولت مشيرالدوله  ١٢٩٩مهرماه سال 
و متعاقب )  ١٧(و رفتارخود نسبت به پليس جنوب کسب تکليف  درخصوص وضع

آن به پليس جنوب رسميت نداد و با آن ها مکاتبه نکرد وبرای اينکه آنها درمراسم 
سالم ها ی رسمی حضورنيابند تا مباد حضور خود را دليل  بررسمی بودن سازمان 

د مذهبی انعقاد می يافت خويش تلقی کنند اجرای سالم را که در آن ايام در تمام اعيا
  .ترک نمود

مأمورتشکيل کابينه جديد ) فتح هللا اکبر( بعد ازسقوط کابينه مشيرالدوله، سپهداراعظم 
  .شد و اونيز قشون جنوب را برسميت  نشناخت

بدين ترتيب قشون جنوب تا خاتمه دوره کابينه سپهدارهم که  در پايان آن کودتای  
  .ناخته  نشدسوم اسفند پيش آمد  برسميت ش

ولی چون کودتای سوم اسفندوقوع يافت و سيد ضياء الدين طباطبائی رئيس الوزراء 
شد، کاری راکه انگليسی ها بارها با مساعی و نيرنگهای خود می خواستند صورت 

  دهند واوليای بيدار ايران زيربار نمی رفتند، او انجام داد، به اين معنی که قسمتی از 
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حوت به طهران احضار  ١١قشون جنوب را بمنظورانتظامات وحفظ امنيت در روز
ن تلگراف که آکرد و بايالت فارس هم تلگرافی تصميم خود را اطالع داد وعين  

  :چنين است. درحقيقت جزو اسناد تاريخ  نظام ايران می باشد 
فارس، برای اطالع  ايالت جليله. حوت ازتهران به شيراز١٢تلگراف رمزشب « 

حضرتعالی اعالم ميدارد، بفرمانده قشون جنوب امرشده است  که يک ستون قشون 
  ) ١٨(» .با توپخانه به طهران اعزام  دارند

  .باين ترتيب قشون جنوب ، ابابجمعی دولت ايران تلقی شد 
  

  :معاهده ايران و روسيه 

يعنی اوائل  تشکيل  ١٩٢٠برمطابق با اواخرما دسام١٣٣٩در اواسط  ما ربيع الثانی 
کابينه سپهدار، نتيجه مذاکرات ميان ياران و روسيه شوروی که از چندی پيش بميان 
آمده بود ولی براثرمسامحه وتعلل دولت های وقت نه تنها به نتيجه  قطعی و مطلوب 

بصورت ) ١٩(نرسيده بود بلکه موجب تجاوزبلشويک ها بسواحل ايران هم شده بود
ای بدولت ايران مخابره شد و سپهدارآنرا در مجلسی  مرکب از رجال و پيمان نامه 

سياسيون با حضوراحمد شاه، مطرح نمود و باتفاق آراء با مختصر تغييری در متن 
 ۶ مطابق با١٣٣٩ربيع الثانی ٢۶آن تصميم به قبول آن گرفته شد و دولت قبول آنرادر

در مسکو بدولت شوروی اطالع   نمايندۀ ايرانمشاور الممالک  بوسيله١٩٢١ژانويه 
  .داد

اما معاهده مزبوروقتی بامضای نمايندگان دولتين رسيد که کابينه سپهدارساقط و 
  . کودتای سوم اسفند  علم شده بود و سيد ضياء الدين  طباطبائی حکومت ميکرد

فصل بود و فصل وجود داشت که روس ها در طی مفاد  ٢۶درمعادۀ مزبورکه شامل 
شترانگليسی ها را در نظرداشتندکه هنوز دولت حاضرشوروی را آن فصول بي

برسميت نشناخته بودند و آن فصول پنجم وششم بود و دولت شوروی بموجب آن می 
خواست ايران پايگاه نظامی و مرکز تشکيل نيروهايی  برای دولت های بيگانه نباشد 

ع آن نباشد دولت و چنانچه چنين  وضعيتی رخ دهد و دولت ايران شخصاً قادر برف
  .  شوروی مبادرت بدفع آن وضعيت نمايد

وجود اين فصول انگليسی ها را مجبور نمود که قشون خود را از ايران فرا خوانند و 
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پليس جنوب را بهر نحوهست بدولت ايران تحويل دهند تا بهانه ای بدست روس ها 
اين ) ٢١(ود،تجديد  کنندبهمين بهانه وقوع يافته ب راکه نيز ١٣٣۶نيفتد که وقايع سال 

است که می بينيم دولت با کابينه سيد ضياء الدين از درموافقت وارد می شود و دست 
ازشروط خود در خصوص تأديه مخارج پليس جنوب برداشت حاضر می شودپليس 

کابينه سيدضاءالدين در نظرگرفته بود پليس ) ٢٢. (جنوب بدولت ايران تحويل گردد
ی شود و چون انگليسی ها ازجانب افسران ايران ژاندارمی جنوب ضميمه ژاندارمر

توهمی داشتند نمی خواستند »  همدست آلمان ها بودند که بقول خودشان تا ديروز
از اواسط حوت ( از طرفی هم در همين مواقع . قشون جنوب بدست ايشان بيفتد

اهی صحبت استخدام يک هيأت  مستشار نظامی از دولت پادش) ١٣٠٠تا حمل ١٢٩٩
بنابراين قراربراين شد چهل نفر ازدويست نفر افسران انگليسی . سوئد درميان بود

پليس جنوب تا مدت يک سال درخدمت دولت ايران باشند وبمجرد اينکه افسران 
   )١] (٢٣[.سوئدی به ايران آمدند  صاحب منصبان انگليسی بروند

  

 
  »جنوب سيپل« پيشينه تاريخی 

   
در » جنوب سيپل هيمبارزات مردم فارس عل «در کتاب  شيصداقت ک ديجمش دکتر

  : اينگونه شرح می دهد» پليس جنوب« بارۀ  پيشينۀ تاريخی 
ترين سندي كه درباره تشكيل نيروي نظامي پليس جنوب در فارس در دست  اما كهن 

داريم، يادداشتي است كه پيوست تلگرامي بوده كه لرد النسداون وزير امور خارجه 
در اين . اب به سر آرتورهاردينگ، سفير آنها در ايران فرستاده بودانگليس خط

 :يادداشت آمده است كه
لرد النسدوان در مجلس اعيان اظهار نمود ما ] ١٣٢٠[ ١٩٠٣پنجم ماه مه  در

اي كه در دست داريم تأييد  ايم كه تجارت و نفوذ بريطانيا را به هر وسيله كوشش كرده
هاي متعددي روي همين زمينه از قبيل تشكيل يك قوه  وژهو تشويق نماييم و همچنين پر

 .هاي جنوبي تحت مطالعه است پليس قومي براي حفظ امنيت راه
بود،   دانيم نيروي قزاق ايران تحت فرماندهي افسران روس طور كه مي همان البته
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تند ها به داشتن چنين نيرويي در ايران بسيار تمايل داش ترديدي هم نداريم كه انگليسي
كه سر پرسي سايكس كنسول  ١٩٠۵درسال . اما هنوز موفق به ايجاد آن نشده بودند

ايجاد يك نيروي سوار در جنوب ايران «: نوشت گانگليس در كرمان بود به هاردين
 .هاست حل هميشگي براي ناامني تنها راه» تحت نظارت افسران انگليسي

هميشه نيرويي براي اعزام امپراطوري هند پذيرفت كه ) ق  ه١٣٢٧(١٩٠٧سال در
. به ايران آماده داشته باشد تا درصورت لزوم بتواند به عمل نظامي مؤثري دست زند

السلطنه هند با اين طرح موافقت كرد اما بر اين باور هم بود كه فرستادن نيرويي  نايب
 .ديگري را بايد پيدا كرد اهكوچك به ايران خطرناك است و ر

روند اغتشاشات بوشهر و شيراز ) ١٣٢۶- ١٣٢٨( ١٩١٠ات ١٩٠٨هاي  بين سال در
اي براي راه  ازاين نظردولت انگليس به طور جدي به فكريافتن چاره. زيادتر شد

كنسول انگليس در  (G.H.Bill) بيل. اچ. بوشهر به شيراز افتاد وبدين منظورجي
با  كه راه بوشهر به اصفهان را دطرحي پيشنهاد كر) ١٣٢٧( ١٩٠٩اهواز در سال 

گيرند زير نظر سه  چند صد نفرغالم مسلح و سواركه ازاداره تلگراف هند واروپا مي
 .بازرس اروپايي اداره كنند

جرج باركلي اين طرح را ديد و آن را بدين صورت تغيير داد كه امنيت اين راه  سر
نفره محلي با كمك شش افسر و اداره تلگراف هند و  ۶٠٠بايستي به وسيله يك نيروي 

هاي محلي پول پرداخت  وپ تأمين شود و براي كيفيت بهتر از اين بابت به خانار
يا  ١٠٠٠نيرويي «درهمين روند وزارت امور خارجه انگليس پيشنهاد كرد كه .  شود

كه زير نظر و فرماندهي چند نفر از » نفره شبيه بريگاد قزاق تشكيل شود ١٢٠٠
ها رسانده شد،  ن طرح به اطالع روسهنگامي كه اي. افسران انگليسي ارتش هند باشد

 راضيها گفتند كه اگراين موضوع به قلمرونفوذ روسيه گسترش پيدا نكند، اعت روس
 .ندارند و موافق هستند

 ١٩١۵آوريل  ١۵هاي فارس زياد شد و حتي به بيل در  اما دزدي و غارت در راه  
از اين نظر . شدند حمله شد و دو نفر از سواران هندي همراه او كشته) ق  ه١٣٢٨(

وزارت خارجه انگلستان به دولت ايران اعتراض كرد اما دولت ايران امكان ايجاد 
درپي توافق با دولت روسيه، به  انگليسپس دولت . مدت را نداشت امنيت در كوتاه

هاي فارس را تأمين  دولت ايران اظهار داشت كه اگر ظرف مدت سه ماه امنيت جاده
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يك نيروي محلي ايراني زير «ست اقداماتي كندكه به موجب آنانگليس ناگزيرا،نكند
 شكيلنظرفرماندهي هشت يا ده افسرانگليسي ارتش هند، براي حفاظت از اين راه ت

 ».شود
به دولت ايران تسليم شد و دولت ايران اعالم كرد  ١٩١٠اكتبر  ١۴يادداشت در اين
گذارد و به نظر دولت تواند بر اين طرح صحه ب نمي» هرگز و تحت هيچ شرايطي«

 ٢٣( ١٩١٠دسامبر ٢۶ضمناً در. ايران اين عمل مغاير با حق حاكميت ايران است
خبرداد كه قصد به كار  انگليسدولت ايران به وزارت خارجه ) ١٣٢٨حجه  ذي

محرم  ١٩( ١٩١١گماردن افسران سوئدي را براي ژاندارمري دارد و در ژانويه 
كند اما اگر اين  داد كه اقدام ايران را تأييد مي ايران انگليس يادداشتي به دولت ) ١٣٢٩

 .داقدام كافي نبودبا فرستادن افسران انگليسي ارتش هندبه ايران، حق مداخله دار
ادوارد گري، وزير امور خارجه انگليس به سر جرج بوكانان، سفير انگليس در  سر

كند كه  مخابره مي) ١٣٢٩حجه  ذي ٢٠( ١٩١١دسامبر  ١٣تهران تلگرامي به تاريخ 
 :متن آن چنين است

قبل ما پيشنهاد نموده بوديم كه دولت ايران بايد براي تشكيل قشون منظمي به  چندي
 .منصبان انگليسي بگمارند جهت تأمين طرق جنوب صاحب

بنابراين به . كنند ها با آنها موافقت نمي دانستند روس ها مي نيست كه انگليس ترديدي
ند كه آنها هم نيرويي براي كنترل شمال ايران تأسيس كنند اما ها پيشنهاد كرد روس
ها در اوج  انگليسي ١٣٢٩در همين ضمن در سال . ها با آن مخالفت كردند ايراني

اما به سبب عدم . ها شدند نيروي ژاندارمري سوئدي دها موفق به ايجا رقابت با روس
ه سر سپردگي و خدمت به ها به ژاندارمري كه افسران آن حاضر ب اعتماد انگليسي

به فكر از بين بردن ژاندارمري ) ق  ه١٣٣٣( ١٩١۵ها نبودند، آنان در سال  انگليسي
 .و ايجاد نيرويي متشكل از افسران خود افتادند

االول  ربيع ۴( ١٩١۵ژانويه  ٢٠ها در تاريخ  آمريكايي، جاسوس انگليسي مريل
 :نويسد ر شيراز مياي به اوكانر، سركنسول انگليس د در نامه) ١٣٣٣

كند شايد  تصورمي] سفيرانگليس در تهران Sir Walter Tounley تونلي[والتر سر
الزم باشد يك قشون مستقل ديگري ايجاد كرد و اشاره كرد كه من رئيس آن قشون 

 .باشم
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به همين سبب تونلي در . انگليس هنوز ترديد داشت كه ژاندارمري را از بين ببرد اما
 :نويسد چنين مي) ١٣٣٣الثاني  ربيع ١۶( ١٩١۵ريخ سوم مارس اي به تا نامه
منصبان خارجة قراسواران را  آيد كه صاحب اين موقع به نظر من هيچ مناسب نمي در

منصبان انگليسي شايد در دست نباشند واگر امروز دولت ايران  صاحب. تغيير بدهند
ي بدي ببخشد؛ براي يك را مجبوركنيم كه آنها را قبول نمايد ممكن است كه اثرخيل

 .دشوار است سيمنصب آمريكايي هم اين شغل ب صاحب
ها در افسران سوئدي رخنه  ترتيب ژاندارمري سوئدي تشكيل شد، اما آلمان بدين

كردند و گروهي را به سوي خود كشاندند و همين عده بر ضد روس و انگليس با 
ها شده بود به  ي انگليسييكديگر همبستگي ايجاد كردند و اين موضوع باعث ناراحت

 :دهد مي گزارشاش چنين  السلطنه نحوي كه حكومت هند به نايب
ها خالص شويم و وزارت خارجه مايل باشد از  در صورتي كه از دست سوئدي ...

افسران انگليسي در ژاندارمري جنوب استفاده گردد، در اين حالت آيا در نظر 
به صورت مأمور ... به مانند سايكس و كنيونرت ايد كه بتوان از دو افسر عالي داشته

 ؟خدمت براي سازماندهي و اداري استفاده گردد
انگلستان كه ديگر اميدي به ژاندارمري نداشت، در مورد حمايت رهبران عشاير  البته

مانند سران بختياري هم تجربه ناموفقي داشت زيرا آنان نه تعهدي براي حمايت 
الملك، ايلخان ايل خمسه  آوردند و حتي قوام ل ميسپردند و نه اقدامي به عم مي

 .كند هدارينتوانست از تشكيالت انگليس در فارس نگ
هاي آنها در فارس  استعماري انگليس در زمينه سياسي و اقتصادي و درگيري منافع

شد تا انگليس احساس كند كه حيثيت خود را در فارس باال ببرد چه  سبب مي
هاي فزاينده ايران براي آنها و به  النهرين و ناآرامي در بيننشيني نيروي انگليس  عقب

حيثيت و نفوذ انگليس در فارس و  هشويژه حضور قوي روسيه در ايران سبب كا
به هر ترتيب از نظر انگليس و حكومت هند هر چه كه سبب از بين . ايران شده بود

كرد مفيد  ن ايجاد ميرفتن اين شرايط بود و توازن قدرت روسيه و انگليس را در ايرا
 .بود
اي كه بين متفقين به سبب رخدادهاي جنگ جهاني اول بسته  در قرارداد مخفيانه اما

  خورد و  به هم مي ١٩٠٧شد، بندي هم آورده بودند كه تقسيم ايران طبق قرارداد 
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 .رود طرف از بين مي منطقه بي
كاردار  (Marling) مارلينگ) ١٣٣۴االول  يعرب ٧( ١٩١۶ژانويه  ١٣روز  در

گاهي چون نيروي قزاق در  ها تكيه سفارت انگليس در تهران اظهار داشت روس
ايران دارند در حالي كه ما براي منافع خود نيرويي نداريم و ژاندارمري هم در 

 :وي سپس افزود. كند وظايف خود كوتاهي مي
انديشي كنيم، و در اين  براي جنوب ايران مآلكند تا  است كه منافع ما حكم مي بديهي
كنم كه در جريان مذاكره با دولت ايران، به اطالع آنان برسانيم كه  پيشنهاد مي مورد

 براي برقراري نظم درجنوب ايران كه درآنجا ازمنافع زيادي برخورداريم، در
نيرويي زير نظر افسران و مربيان  شرايط،صدديم كه در صورت مقتضي بودن 

 .انگليسي تشكيل دهيم
 :افزايد سپس مي مارلينگ

در زماني كه ما مناسب بدانيم سپاهي تحت نظر افسران انگليسي تشكيل  درست
 .خواهيم داد

 (Oliphant) اُليفانت. امور خارجه انگليس با اين طرح مخالفت نكرد وزارت
ارت امور در نتيجه وز. كارشناس ايران در همان وزارتخانه با مارلينگ موافق بود

با ديوان هند و رياست اطالعات، سر  ١٩١۶ژانويه  ١٣خارجه انگليس درروز 
هند افسران الزم را  متدومي اظهار داشت اگر حكو. جورج مك دنو تماس گرفت

 .تأمين كند اين نظريه منطقي و قابل قبول است
 :تالسلطنه هند نوش هند طرح را پذيرفت و لرد هاردينگ به چمبرلن، نايب حكومت

به طور كلي به ارزش و ضرورت حفظ نماد آشكار تسلط انگلستان در خارج از  ما
قلمرو نفوذ روسيه واقفيم و همواره از تشكيل نيرويي زير نظر افسران انگليسي، 

 .ايم پشتيباني كرده
موافقت چمبرلن را الزم داشت كه چمبرلن نامه زير را به هاردينگ نوشت،  حال

 :اي اين كار توصيه كردضمن آن كه سايكس را بر
كنم، اما هم به خاطر احياي نظم و هم براي جلوگيري از  مشكالت را درك مي من

تقليل نفوذ انگليس در خارج از تهران، در صورت امكان ترتيبات مشابهي زير نظر 
 .نهايت مطلوب است افسران انگليسي، بي
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 :تالسلطنه هند با اين طرح موافقت كرد و نوش سرانجام نايب و
هميشه از به وجود آوردن نيرويي زير نظر افسران انگليسي براي اين منظور  ما

 .ايم پشتيباني كرده
نوشت كه معتقد است ) ١٣٣۴االول  ربيع ١٣( ١٩١۶ژانويه  ١٩ديوان هند در  سپس

استحفاظي اهميت زيادي دارد و بر آن پافشاري نمود و سايكس را  –اين طرح نظامي 
و افزود كه سايكس از سيستان شروع كند و كار را تا .  كرد براي اين كار توصيه

از افسران زيرنظرش از ميان  يكرمان و بندرعباس گسترش دهد و همزمان يك
ايالت دوست در اطراف بوشهر سربازگيري كند اما مارلينگ و فرمانفرما كه بيشتر 

ان بود مخالفت الملك را در نظر داشتند و اقتدار حكومت كرمان در نظرش تقويت قوام
ژانويه  ٢٨كردند و خواستار اعزام يك نيروي كوچك مجهز به توپ شدند و در 

حكومت هندوستان اظهارنظر كرد كه امكان اعزام نيروي ) ١٢٩۴ نبهم ٨( ١٩١۶
. نظامي به بندرعباس وجود ندارد و پيشنهاد كرد كه سايكس كار خود را شروع كند

بهي داد و سربازگيري در بوشهر را صالح وزارت خارجه انگليس هم پيشنهاد مشا
 .ندانست

هزار نفره در شمال توسط  ١١در قرارداد روس و انگليس با تشكيل دو نيروي  اما
دانست  در ضمن چمبرلن مي. ها موافقت شده بود ها و درجنوب توسط انگليسي روس

ن امر به اي«كه ايرانيان با تشكيل چنين نيرويي در ايران مخالفت خواهند كرد زيرا 
روسيه قلمداد  –رسميت شناختن منطقه تحت نفوذ ذكر شده در كنوانسيون انگليس 

 .گفت اين پيشنهاد را بايد بر آنها تحميل كرد اما مي» خواهد شد
هند نيز پيشنهاد كرد كه براي بستن دهان دولت ايران اظهار دارند كه سايكس  ديوان

سپس اين نيرو در . آيد سيستان ميبراي فرماندهي بر نيروي انگليسي مستقر در 
اختيار دولت ايران قرارداده خواهد شد وهراعتراضي كه ازطرف ايران بشود 

 .جوابگو خواهد بود
بر اين باور بود كه اين مسئله هر چه زودتر حل شود بهتر است و نيكلسون  اوليفانت

مأموريت بالفاصله دست به كار شويم و اگر هدف اصلي اين ... «: داشت اظهار مي
 «.توانيم رضايت ايران را ناديده بگيريم كنم مي در لفافه است، اينجانب عرض مي

السلطنه بر  نايب. السلطنه شد ها بين مارلينگ و نايب موضوع سبب بحث و جدل اين
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اين باور بود كه اين نيرو كامالً نظامي است و حقوق افراد آن توسط حكومت هند 
پايي آن صلح و امنيت مناطق شرق ايران در مرز پرداخت خواهد شد و هدف از بر

نظارت آن بايد در دست وي باشد و  كهاز سوي ديگر هاردينگ معتقد بود . هند است
دانست  اما مارلينگ اين نيرو را سياسي مي. دولت ايران هم آن را به رسميت بشناسد

يران است و بر اين باور بود كه براي اعاده نظم و حفظ حيثيت انگليس در جنوب ا
 .پس بايد تحت نظر او باشد

نفره از  ١۶٠٠خواست نيرويي  مي) ١٢٩۴بهمن ١٢(١٩١۶دراول فوريه  مارلينگ
 .مصر به بندرعباس بفرستند تا ساكنان آنجا را بترساند و وادار به احترام و نظم كند

اعزام اين نيرو از مصر بستگي به موافقت وزارت جنگ داشت و هاردينگ با  البته
الملك مخالف بود زيرا  هاردينگ همچنين با اعزام نيرو به قلمرو قوام. خالفت كردآن م

دانست كه اين نيرو بتواند  دانست و به عالوه بعيد مي اي سياسي مي اين كار را مسئله
كند چه او گروه بيشماري از عشاير بهارلو و عرب  وظيفهالملك انجام  زير سلطه قوام

 .الدوله به ژاندارمري حمله كند ود و انتظار داشت صولترا به دور خود گرد آورده ب
سرانجام با رفتن سايكس به عنوان بازرس كل به بندرعباس و تشكيل نيرو موافقت  او

الملك فراري در بوشهر به كاكس  رسيد قرار شد قوام و چون سايكس دير مي.  كرد
 .مراجعه كند

 ١٩١۶فوريه  ١۶انيا در روز اين آراي ضد و نقيض سرانجام كابينه جنگ بريت با
به وزارت امورخارجه انگليس، ديوان هند و وزارت جنگ ) ١٣٣۴اآلخر  ربيع ١١(

دستورداد جلسه مشتركي براي برآورد اوضاع ستاد نيروهاي مسلح انجام دهند و 
   .نتيجه را در اختيار كميته جنگ بگذارند

زارش رئيس ستاد گ) ١٣٣۴اآلخر  ربيع ٢۴( ١٩١۶فوريه  ٢٩جنگ روز  كميته
كرد، بررسي نمود و در روز  هاردينگ حمايت مي  ارتش انگليس را كه از نظريه

به اطالع مارلينگ رساند كه وزارت جنگ ) ١٣٣۴اآلخر  ربيع ٢۶(اول مارس
همچنين وزارت جنگ موافقت . نيرويي به وجود خواهد آورد اما نه درمناطق داخلي

الملك حمايت كند حتي اگر  نيروي منظم، از قوامكرد كه اين نيرو، به استثناي اعزام 
ً به سايكس دستور داده شد تا با قوام. با اعزام چند افسر انگليسي باشد الملك  ضمنا

 .تماس بگيرد و نيازش را برآورد كند
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 .مارلينگ و هاردينگ كه با هم اختالف داشتند به توافق رسيدند سرانجام
السلطنه به ديوان هند اطالع  نايب) ١٣٣۴االول  اول جمادي( ١٩١۶ششم مارس  در

مارس، سايكس، كراچي را به مقصد ايران ترك كند و  ١٢داد كه قرار است روز 
اندازد، شايسته است كه  الملك را به تعويق مي چون اين موضوع، حركت فوري قوام

 .افزار، دلگرم شود تا معطل سايكس نماند الملك با اعطاي پول و جنگ قوام
السلطنه هند شنيدند تصور  ور خارجه كه مسئله مطرح شده باال را از نايبام وزارت

 :نويسد اوليفانت در اين مورد مي. كردند سايكس در ايران است
از يك هفته قبل، ديوان هند خاطرنشان ساخت كه سر پرسي سايكس در ايران  متجاوز

با اين . نخواهد بود بينيم كه تا يك هفته ديگر هم در آنجا حضور دارد، اما اكنون مي
كاري، مقامات رسمي ما در ايران به دشواري خواهند توانست  تحركي و مسامحه كم

 ...پيشرفتي در كارها داشته باشند
كه جانشين گري شد، خشم خود را چنين بيان  (Lord Crew) اين حال لرد كرو در
  » .كنيم نمايي نمي ما در جنوب ايران آن طور كه بايد و شايد قدرت«: كند مي
الملك اين انديشه را به وجود آورد كه  همزماني ديركرد سايكس با حركت قوام اما

 .حكومت هند چنين وضعي را تعمداً به وجود آورده است
البته براي تأمين بودجه قرار شد در هيأت . سايكس وارد بندرعباس شد سرانجام

كومت هند و دولت وزراي انگلستان مذاكراتي انجام دهند وسرانجام قرار شد ح
داري  وزارت امورخارجه انگليس نيزبه خزانه. انگلستان بودجه آن نيرورا تأمين كنند

آن كشور تأكيد كرد كه تشكيل اين نيرو براي حفظ منافع انگلستان امري بسيار حياتي 
تصميم ) ١٣٣۴جمادي  ٢۵( ١٩١۶مارس  ٣٠داري روز  است و در نتيجه خزانه
  )٢(.را بپردازد گرفت كه نيمي از هزينه

  
  ايران جنوب پليس  

 انگليس استعماری قدرت: دمحم علی زندی در بارۀ پليس جنوب اينگونه  شرح می کند
. رود می شمار به جهانی گر مداخله های قدرت ترين مهم از يكی ايران تاريخ در

 دخالت ايران سياسی سرنوشت و داخلی امور در مختلف اشكال به انگليس استعمار
 اقداماتی به دست ايران ملی منافع عليه خود منافع به بسته مقطعی هر در و است كرده
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 بوده جنوب پليس تأسيس ايران در پير استعمار آشكار های دخالت از يكی. است زده
 .است
 با ١٢٩۴ اسفند ٢۶ در و گرفت شكل ١٢٩۴ مرداد ١۶ دوشنبه روز جنوب پليس
 درابتدا. كرد آغاز را خود كار سمیر طور به بندرعباس به سايكس سرپرسی ورود
 جنوب راهزنان وسركوب امنيت حفظ را جنوب پليس تشكيل دليل انگليس دولت
 برای سرپوشی تنها اهداف اين كه ساخت مشخص زمان گذشت اما نمود، اعالم ايران

 اين منافع از حفاظت تا بود ايران جنوب در انگلستان نظارت تحت نظاميان حضور
 در و. گيرد عهده به منطقه اين در آن از پس و اول جهانی جنگ لخال در را دولت

 موجبات امر اين. زد دست فرهنگی و سياسی نظامی، مختلف اقدامات به راستا اين
 تا بعدها و آورد فراهم را ايران جنوب ساكنان بعدی مبارزات های زمينه و مخالفت

 و عشاير و ايالت خونين بسركو و مسكونی مناطق بمباران به كه يافت ادامه جايی
 تر جزم ها انگليسی اخراج برای را آنان عزم و انجاميد ايران جنوب روستائيان

/ م١٩١۶- ١٩٢١( ايران جنوب پليس فعاليت سال چند از بعد باالخره تا. ساخت
 .شد منحل خارجی و داخلی عوامل دليل به) ق هـ١٣٣۴ -  ١٣۴٠

  
 جنوب پليس تشكيل اهداف و علل

 ايران در انگليس و روس بين رقابت: قزاق قوای مشابه  نيروی از گيری بهره.  ١
 تشكيل با خود اتباع جانی و مالی امنيت تأمين برای روسيه. دارد طوالنی داستانی
 در لزوم مواقع در و بود كرده تضمين روسی افسران فرماندهی تحت قزاق نيروی
 مردم نفرت دليل به. برد می ودس آنها از وجه بهترين به خويش اهداف برد-پيش جهت
 و مالی امنيت تأمين نيرويی، تشكيل با كه بودند اين دنبال به آنها ها، ازانگليس ايران
 نيرويی و پوشانده عمل ی--جامعه خود اميال به و] ١[كنند حفظ را خود اتباع جانی

 شمال در كه قزاق روسی نيروهای مقابل در موازنه برای ايران جنوب در نظامی
 ]٢.[دهند تشكيل بودند، ايران

 تمايل: ايران در آنها نظامی و سياسی نفوذ گسترش با آلمانی مأموران با مقابله. ٢
] ٣[كالين، مانند ايران به آلمانی های هيئت ورود و آلمان، دولت به افكارعمومی

 بسيار سياسی ازنفوذ توانست آلمان...و]۵[واسموس]۴[شونمان،زايلر،سوگماير،
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 ای عديده و حاد مشكالت و شود برخورداد ايران در اول جهانی رآغازجنگدبااليی 
 ی-تجربه] ۶.[آورد فراهم جنوب عشاير ميان در خصوص به ايران در انگليس برای

 بتواند كه نظامی قوای حضور عدم دليل به مدت اين خالل در مأمور چندين قتل تلخ
 گيری-پيش نيز و كند حمايت آنها زا تهاجمات، اين قبال در انگليسی اتباع و ازمنافع

 ]٧.[بود ايران جنوب پليس تشكيل داليل جمله از وقايع، ازتكراراين
 سياست ی-مشخصه بارزترين ديرباز از: ايران جنوب تجاری های راه از حفاظت. ٣

 استعماری و امپرياليستی اقدامات تمامی اساسا و بود آنها بودن تاجرپيشه انگليس،
 دنيا سراسر در تجاری مراكز انحصار و پيشرفت ازرونق، حمايت هرا نيزدر را خود

 درتجارت انگليس اساسی مشكل. گرفت كارمی به بريتانيا امپراطوری تجارت نفع به
 كه] ٨[شد می مربوط بزرگ شهرهای با بنادرجنوب مواصالتی های راه به ايران با

 ها، راه امنيت فظح برای نيرويی فقدان مركزی، دولت قدرت ضعف مانند عواملی
 از مسير، طول در انگليس های التجاره مال و ها كاروان به مكررراهزنان حمالت

 دولت به انگليس سفارت مكرر اعتراضات موجب عوامل اين كه بودند آنها ترين مهم
 فراهم اعتراضات همين از ايران در ژاندارمری قوای تشكيل های زمينه كه بود ايران

 امنيت ايجاد و ها راه كنترل ی-ازعهده توانست خوبی به ارمریژاند نيروی] ٩.[آمد
 اول جهانی جنگ درابتدای آلمان سمت نيروبه اين گرايش ولی] ١٠.[برآيد آن در

 ونااميدی يأس موجبات فارس، در دموكرات وحزب مردمی نيروهای با وهمراهی
 آمد فراهم سرعت به نيرو اين انحالل مقدمات بنابراين. گرديد ژاندارمری از انگلستان

 با) شيراز -  بوشهر راه( شاهی راه خصوصا ايران جنوب های راه آن از پس و
 ی-التجاره مال و كاالها و انگليس اتباع برای مشكل اين. شد روبرو ناامنی معضل

 جنوب مردم با انگليسی های درگيری پی در شاهی راه شدن بسته. بود حادتر آنان
 تشكيل عمده ازاهداف يكی لذا آورد، فراهم آنها برای را فراوانی مشكالت ايران،
 ].١١[بود آن امنيت تأمين و مواصالتی  راه اين گشايش جنوب پليس

 نيروی های كشتی سنگ زغال سوخت تبديل با: جنوب نفت های ازچاه حفاظت. ۴
 جنگ آغاز در انگليس و ايران نفت شركت سهام از قسمتی خريد و نفت به دريايی
 خويش ۀوسلط نفوذ تداوم برای مهم بس ای انگيزه از بريتانيا امپراطوری ل،او جهانی

 های كشتی وابستگی] (١٢[نظامی ازلحاظ هم جنوب نفت. برخورداربود برايران
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] ١٣[سياسی لحاظ از هم) جنوب نفت به مديترانه و شرق درياهای در خود نظامی
 شركت از حاصل ودرآمد بود، دهش داده آنها به دارسی امتياز موجب به كه امتيازاتی(

 از و بكاهد ايران به روسيه تفوق و تسلط از حدی تا توانست می انگليس و ايران نفت
 دولت( اقتصادی لحاظ از هم و) سازد تر وابسته انگلستان به را ايران مالی جهت

 توانست می كه مناسبی قراردادهای طريق از خود گذاری سرمايه ازای در بريتانيا
 سرشاری مالی نفع كند، منعقد شركت با ها فرآورده ساير و سوخت نفت برای

 های چاه وتهديد اول جهانی جنگ آغاز با] ١۴[ .داشت اهميت انگلستان برای)برد می
 منظورانهدام به آلمان سوی از كالين هيئت اعزام و عثمانی دولت ازسوی ايران نفت

 مقامات نفت، های چاه كشيدن آتش وبه درآبادان ايران و انگليس نفت شركت تأسيسات
 ازاهميت نفتی مناطق وخصوصا ايران ازجنوب محافظت كه دريافتند انگليسی
 كافی جنوب پليس تأسيس توجيه برای داليل اين كه است برخوردار بسياری

 ]١۵.[بود
 ايران جنوب در انگليس و شمال در روسيه تعدی و ظلم: جنوب عشاير با مقابله.  ۵

 دو اين كارگزاران و اتباع و عمال كه اجحافی با مقابله از مركزی لتدو وناتوانی
 به اتكا بدون خودجوش، نيروهای تا گرديد موجب داشتند، می روا مردم بر دولت
 نيروهای با مبارزه به و يابند تشكيل كشور از بيگانگان اخراج هدف با دولت قدرت

 مردم با انگليسی نيروهای مكرر و ممتد های درگيری. بپردازند درايران خارجی
 با همسويی و مردمی مبارزات از ژاندارمری نيروهای وطرفداری ايران جنوب
 نيروی انحالل درپی انگليس] ١۶.[كرد تر تنگ ها برانگليسی را عرصه آنان،

 كه انگليس دولت برای لذا يافتند، ها دراختيارآلمان كامال را عرصه ژاندارمری،
 و قهريه ۀازقو جزاستفاده ای چاره بود، نموده اتخاذ ايران مردم با ای خصمانه روش
 ]١٧.[نماند باقی انگليسی افسران سرپرستی تحت نظامی نيروی يك ترتيب و تشكيل

  
 آنها تعداد و جنوب پليس افراد

 ايرانی افراد از نيمی. ايرانی و هندی انگليسی، ازافراد بود شده متشكل جنوب پليس
 و ژاندارمری نيروهای را ديگر نيمی محلی، نشين كوچ نيمه و نشين كوچ نيروهای را

 پايين طبقات( شهری ی جامعه پايين ازطبقات نيز جمعی و سابق ی-امنيه نيروهای
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 كارگران( روستايی و) شهری بيكاران و ها مغازه حماالن نانواها، شاگرد بازار،
 تغيير حال در دائما جنوب پليس نفرات تعداد] ١٨.[دادند می تشكيل) زمين كشاورزبی

 نفر ۶٠٠٠ جنوب پليس در شاغل افراد تعداد ميانگين مدت اين طی. بود
) م١٩١۶( قمری هجری ١٣٣۴ سال درپايان] ١٩.[بود وايرانی انگليسی،هندی

 های ماه در و نفر، ۶٠٠٠) ١٩١٧( ١٣٣۵سال پايان در نفر، ۵٠٠٠ نفرات مجموع
] ٢٠.[شد می بالغ نفر ٨٠٠٠ حدود یيعن ميزان، باالترين به ١٩١٨ آوريل و مارس

 مشخصی طور به جنوب پليس ايرانی نفرات تعداد) ١٩١٨( ١٣٣۶ پاييز از اما
 های شورش توان، می را كاهش اين داليل. يافت تقليل نفر ۵٠٠٠ به و يافت كاهش
 خدمت، ترك ايرانی، عشاير و قبايل با جنگ جنوب، پليس های پادگان در مكرر

 های بيماری بروز ها، انگليسی با جنگ حال در مبارزين ی-جبهه به پيوستن
 جنوب پليس ايرانی اعضای اعدام و سخت های ووبا،مجازات واگيردارنظيرآنفلوآنزا

 و زد در آنان مرگ و شدن زخمی يا و خيانت، جرم به انگليسی فرماندهان توسط
. دبر نام مجاهدين، با همراهی به مشكوك افراد اخراج و نظامی خوردهای
 قوای ايرانی افراد تعداد ،)١٩٢٠(١٣٣٨ بهار تا) ١٩١٨( ١٣٣۶پاييز ی-درفاصله

) ١٩٢١( ١٣۴٠ سال در جنوب پليس انحالل زمان در و بود نفر ۵۵٠٠جنوب پليس
  ]٢١.[شد می نفر ٧٠٠٠ شامل

  
 ايران جنوب عشاير و ايالت با جنوب پليس برخوردهای و ها درگيری 

 و عشاير و ايالت با آنان های درگيری اساس بر را نايرا جنوب پليس نظامی عملكرد
 :كرد بندی-تقسيم زير شرح به توان می فارس استان روستاهای ساكنان

 به كه كرمان ی-منطقه در آنان مجاور ايالت و روستاها ساكنان با درگيری آغاز. ١
 ايل و آبادسعد مردم با درگيری مانند( گرفت می انجام ها آلمانی از آنان حمايت ی-بهانه

 ).بچاقچی
 با جنوب پليس هندی نيروهای ساختن آشنا منظور به ومنفرد كوچك ايالت به حمله. ٢

 به حمله و ايلی جويان جنگ ی-مبارزه ی-نحوه و منطقه خاص های ويژگی
 مجازات به ايل افراد به دادن پناه يا همراهی اتهام غالبا كه كوچك روستاهای

 ).كافتر روستای و كردشولی ايل فرادا به حمله مانند( رسيدند می
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 شد، آغاز ساده و كوچك بسيار ای بهانه به كه قشقايی ايل با وسيع و جدی درگيری. ٣
 اين سركوب كه اميد بدان ايران جنوب ايل بزرگترين و مقتدرترين منظورسركوب به

 .باشد ايران جنوب ساكنان و ايالت ساير وانقياد تسليم راهگشای ايل
 برای گروه يك از نظامی وحمايت ايالت ميان ای قبيله و قومی درگيری ايجاد. ۴

 عشاير، و ايالت با مستقيم ی-مقابله شكست پی در سياست اين. ها سايرگروه سركوب
 ]٢٢.[آمد در اجرا به جنوب پليس حيات پايانی های سال در

 با نظامی برخوردهای و ها درگيری دليل انگليسی های مقام مراحل، اين تمام در ولی
 و راهزنی از بود عبارت دادندكه می تقليل عامل يك به وفقط فقط را جنوب مردم

 توسط جنوب پليس شدن شناخته رسميت به از پس البته.مذكور قبايل گری غارت
 افزوده قبلی دليل نيزبه مركزی دولت اوامر با مخالفت عامل الدوله، وثوق دولت

 ]٢٣.[شد
 های انگيزه كشور، جنوب مردم دوستی ميهن و پرستی وطن احساسات بر عالوه اما
 مراجع فتاوی صدور: برشمرد چنين توان می را جنوب پليس با مبارزه در را آنها
 زدن دامن و آلمانی مأموران تحريك بود، داده قرار تأثير تحت را جنوب مردم كه تقليد
 فرماندهان ازسوی خصمانه وبرخورد سركوب ۀشيو اتخاذ احساسات، اين به آنها

 مخاطره به الدوله، صولت و الملك قوام ۀديرين های دربرابرمردم،رقابت انگليسی
 و نيرو، اين توسط راهداری وجوه اخذ قطع دليل به محلی خوانين مالی منافع افتادن
 سر بر تهران در كه هايی دولت از برخی توسط جنوب خوانين اقدامات تحريك و تأييد
  ]٢۴.[داشتند انگلستان اهداف مخالف ای رويه و آمدند می كار
 :از بودند عبارت گرفته صورت برخوردهای کلی طور به
 عمليات] ٢۶[ارژن، دشت عمليات]٢۵[سعدآباد، عمليات:پراكنده برخوردهای. ١

 عمليات] ٢٩[گمبان، عمليات]٢٨[دريزدوشهربابك، جنوب پليس اقدامات] ٢٧[نيريز،
 ]٣١.[زبارت عمليات] ٣٠[چاهك،

] ٣٣[شيخ، ده عمليات] ٣٢[زنيان، خان عمليات: يافته-سازمان خوردهایبر.  ٢
] ٣۵[الدوله،-صولت توسط شيراز ی-محاصره] ٣۴[زنيان، خان پاسگاه شورش
 ]٣٧[ .آباد فيروز عمليات ]٣۶[آباده، چنارراهدار،عمليات عمليات احمدآباد، عمليات

  : فارس خليج ی-اشيهح روستاهای و عشاير و ايالت با جنوب پليس برخوردهای. ٣
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 عمليات]۴٠[لرده، عمليات] ٣٩[نبردچغادك،] ٣٨[شيراز، -  بوشهر جاده بازگشايی
] ۴٣[ خاويز، عمليات]۴٢[خان، وزايرحسن خان-حسين شيخ عمليات] ۴١[كازرون،

 ]۴۴.[خون روستای عمليات
  

 جنوب يسپل عمرانی و فرهنگی سياسی، عملكردهای و اقدامات

 سياسی اقدامات
 سال در ارژن دشت در ناصرديوان از جنوب پليس شكست: تفرقه ايجاد سياست -  ١

 تنها كه رساند نتيجه اين به را انگليسی نظامی فرماندهان) م١٩١۶( ق هـ ١٣٣۴
 جنوب مردمی های نهضت سركوب و شكست به منجر تواند نمی نظامی ی-مقابله
 مهم اين برای نظامی عمليات كنار در نيز ديگری اتتمهيد است الزم و شود ايران

 و تنگستان و دشتستان دشتی، برازجان، خونين اتحاد ی-تجربه. شود گرفته نظر در
 به را نكته اين بود، آورده فراهم ها انگليسی برای اتحاد اين كه فراوانی مشكالت

 كالنتران و ها خان رهبری تحت جنوب مردم كه زمانی تا كه كرد می مشخص خوبی
 نخواهد ساده چندان آنان بر پيروزی كنند، می عمل منسجم و متحد صورتی به خويش

 از استفاده مانند] ۴۵.[شد آغاز زمان همين از تفرقه ايجاد سياست بررسی لذا بود،
] ۴۶[الدوله،-صولت و ديوان ناصر بين انداختن اختالف در سايكس توسط شيوه اين
 خراب و ها قشقايی و الدوله-صولت بين] ۴٧[احتشام، برادرش و الدوله-صولت بين

 اين نبودن موفق صورت در البته] ۴٨.[ها قشقايی مقابل در الدوله-صولت كردن
 و والی بر نفوذ اعمال با و] ۴٩[يافت می تغيير انگليسی مقامات ی-شيوه طرح،

 ايالت و شهرها در انگليس های سياست با مخالف اشخاص تعويض به حكمران
 معتضد سردار جايگزينی در توان می را سياست اين از هايی نمونه. گرديد می درتمبا
 عزل و برازجان حكومت به آقايان انتخاب فرمانفرما، دستور به ديوان ناصر جای به

 خضرخان زاير جای به تنگستانی خان-حسن انتخاب سمت، اين از السلطنه-غضنفر
 كوتاه چاه حكومت در خان-حسين شيخ جای به عبدهللا شيخ و اهرم، حكومت در

 ]۵٠.[ كرد مشاهده
 و شد داده تشخيص مفيد نيز روستاها كدخدايان و محلی حاكمان تعويض در شيوه اين
 و دارند انگليسی ضد احساساتی مناطق اين حاكمان تنها كه غلط تصور اين اساس بر
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 نصب و لعز اين مختصر بسيار های بهانه به شد، خواهد رفع مشكل آن تعويض با
 ]۵١.[افزود می منطقه تشنج به و بود نتيجه بی البته كه گرفت می انجام

 ولی شد ادغام جنوب پليس در ژاندارمری: جنوب پليس ايرانی نيروهای تصفيه  -  ٢
 انگلستان اهداف با كه داشت گرايانه ملی بافتی ايران ژاندارمری كه بود اين واقعيت

 و جنوب پليس عليه بر آنها اقدامات بيم از سايكس. بود گرفته قرار آشكار تعارض در
 افراد خيانت و فرار برای را سختی قوانين و برگزيد را تنبيه سياست آنها، فرار

 دفعات تعداد فراريان، زدن شالق و اعدام وجود با كه كرد وضع جنوب پليس ايرانی
 اين یبرا سايكس كه ديگری حل راه] ۵٢.[گذاشت فزونی به رو فراری نفرات و

 اين اجرای پی در. بود جنوب پليس مشكوك افراد اخراج گرفت نظر در معضل
 به جنوب پليس نفرات تعداد بود، شده توأم آنان خدمت ترك و افراد فرار با كه سياست

: كرد گزارش) ق هـ ١٣٢۶( ١٩١٨ سپتامبر ٢٠ در سايكس و يافت كاهش شدت
 كرده تنزل پياده گردان كي و سوار هنگ يك سطح به جنوب پليس فارس تيپ«

 ]۵٣[».است
  

 فرهنگی اقدامات
 اهداف پيشبرد صرف را خود تالش بيشترين اش، نظامی ماهيت لحاظ به جنوب پليس

 در تبحری مسلما بودند، نظامی نيرو اين فرماندهان اينكه جهت به و نمود نظامی
 عنوان به كه ارسف ی- روزنامه انتشار به تنها و نداشتند فرهنگی های فعاليت انجام

 ارگان عنوان به فارس ی-روزنامه. شد اكتفا گرديد، مطرح جنوب پليس سخنگوی
 ١٣٣٨ سال تا) م١٩١٧( ق هـ ١٣٣۵ سال از شيراز در انگلستان كنسولگری رسمی

 روزنامه اين. يافت انتشار هفتگی صورت به اندی و سال سه مدت به) م١٩٢٠( ق هـ
 معرفی برای تالش و تبليغ و جنوب پليس اماتاقد توجيه جهت ابزاری عنوان به

 ]۵۴.[كرد عمل ايران جنوب مردم نزد انگلستان دولت از مثبت ای چهره
  

 عمرانی اقدامات
 زير عمرانی اقدامات بازرگانی، امور و نظامی عمليات انجام در تسهيل منظور به

 :گرديد امانج بوشهر مقيم انگليسی نيروهای و شيراز در مستقر جنوب پليس توسط
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 كه) م ١٩١٧( ق هـ ١٣٣۵ سال در ارژن دشت به رو ماشين ی-جاده احداث. ١
 ]۵۵.[شد انجام بعد های سال در ارژن دشت ی-گردنه تا آن امتداد

 ]۵۶.[دالكی به بوشهر آهن خط. ٢
 ]۵٧.[شيراز به بوشهر ی-جاده بهسازی و تسهيالتی كار.  ٣
 به كه بود تلگراف خطوط از حفاظت و مرمت جنوب پليس عمرانی اقدامات ديگر از

  ]۵٨.[بود قطع غالبا مردم و انگليسی نيروهای ميان متعدد های درگيری ی-واسطه
 

 جنوب پليس انحالل علل
 الوزرايی رياست زمان به مربوط درايران، جنوب پليس اقتدار اوج: داخلی علل

 و شناختن ميترس با او. بود ق هـ ١٣٣٨ تا ١٣٣۶ های سال خالل در الدوله وثوق
 پيش از را باره اين در انگليسی مقامات مشكالت از بسياری نيرو اين اقدامات تأييد

 برابر در را مردمی های مخالفت از موجی ١٩١٩ قرارداد اما. برداشت آنها روی
 سپهدار و مشيرالدوله( بعدی الوزراهای رئيس. برانگيخت انگليس و الدوله وثوق
 طباطبايی ضياءالدين سيد زمان در و] ۵٩.[نبودند ردادقرا تأييد به حاضر) اعظم

 اختيار ها انگليسی برابر در دوستانه غير ای شيوه السلطنه-قوام اما. شد ملغی قرارداد
 ايران دولت و شد سرگرفته از جنوب پليس انحالل سر بر دعوا ديگر بار و كرد

 سه مدت در انگليسی فسرانا و دهند تحويل آنها به بايد را قوا اكنون كه كرد پيشنهاد
 مقابل در كه گردد منعقد شاهنشاهی بانك با قراردادی و گردند خارج ماه شش الی

 ايران دولت همچنين. كند تأمين را قوا ی-بودجه تا دهد اعتبار دولت به گمرك درآمد
 اصفهان، يزد، های ن استا امنيت انگلستان دولت به وجهی پرداخت با داشت قصد

 و ها مخالفت دليل به انگلستان اما] ۶٠.[نمايد محول قوا اين به را انكرم و شيراز
 آن از كه را، جنوب پليس داد ترجيح و نكرد موافقت طرح اين با مردمی، های نفرت

 مجهز قوايی صورت به را آن تا كند منحل را كرد می ياد پرهزينه گرفتاری عنوان با
 تسليحات، عودت از حتی راستا اين در و. دهد قرار السلطنه-قوام دولت اختيار در

 بود يافته انتقال جنوب پليس به ژاندارمری انحالل هنگام به كه هايی اسب و مهمات
 ]۶١.[ورزيد امتناع نيز،
 جنگ در اروپايی قدرتمند دول درگيری هنگام جنوب پليس تشكيل: خارجی علل
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. پذيرفتند تأييد و رضايت اب توأم سكوتی با را امر اين متفقين. گرديد انجام اول جهانی
) ١٩١٩ اوت ١۵( ١٣٣٧ ی-ذيقعده ١٣ در ١٩١٩ قرارداد امضای خبر انتشار اما
 فرانسه، شديد واكنش شد، می مربوط جنوب پليس حيات ادامه به آن از بخشی كه

 آلبر تهران، در فرانسه مختار وزير. داشت پی در را شوروی ی-روسيه و امريكا
 موضعی ١٩١٩ قرارداد برابر در فرانسه مطبوعات و انسهفر تسليحات وزير توماس
 مطبوعات و دولت واكنش. پرداختند انگلستان از انتقاد به و كردند اتخاذ مخالف كامال

 ايران مرگ گواهی را آن و بود شديدتر مراتب به ها فرانسوی العمل-عكس از امريكا
 چيچيرين سوی از ای هبياني ارسال با روسيه دولت رسمی واكنش نخستين. ناميدند
 به را قرارداد كه شد اعالم مسلمانان امور كميسر نريمانف و شوروی خارجی كميسر
 ]۶٢.[كردند تشبيه ايرانيان بردگی

 از يكی آلمان توسط جنگ- ی-متاركه ی-عهدنامه امضای با ديگر طرف از
 با. رفت نميا از بود، ها آلمان خطر با مقابله كه جنوب پليس حضور مهم های انگيزه
 بررسی به تا آمد فراهم انگليس مردان-دولت برای فرصت اين جنگ يافتن پايان

 اوايل در مجلس نمايندگان از ای عده. بپردازند كشورشان اقتصادی و مالی اوضاع
 ضمن و اقتصادی شديد بحران به اشاره با و دادند انجام را بررسی اين ١٩٢٠ سال

 بر ها سياست اين كه نظامی سنگين های هزينه و ابريتاني خارجی سياست از انتقادد
 پيدا كاهش گزاف های هزينه اين كه بودند اين خواستار كرد، می تحميل انگلستان مردم

 آن از قبل كه كرد پيشنهاد انگلستان دولت به مشكل اين رفع برای هند، حكومت. كند
 كمك مورد در و ملغی را آن كنند لغو را انگليس و ايران ١٩١٩ قرارداد ايرانيان كه
 دولت ترتيب بدين. كند مسئوليت سلب خود از جنوب پليس نيروی و قزاق لشكر به

 قوای نگهداری مخارج پرداخت ی-ادامه به حاضر انگليس ی-ماليه وزارت و هند
  )٣(]۶٣.[نبودند موجه دليل بدون ايران مختلف نقاط در انگليس

  
 فارس ژاندارمری و انگليس

  

» فارس ژاندارمری و انگليس«در مقالۀ  پزوهشی خود تخت عنوان  ابراهيمی آوات
 واردات و صادرات سهم بيشترين که را ها روس خواستند می ها انگليسی: می نويسد
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 به آنها پيشروی از مانع کرده، گير زمين بودند، داده اختصاص خود به را ايران
 روی ايران در صادیاقت و نظامی بيشتر دخالت به بنابراين شوند؛ هند سرزمين

 از اما دادند، گسترش ايران جنوب در را خود اقتصادی های فعاليت دامنۀ و آوردند
 انگليسی اتباع تجاری رونق در بسزايی نقش کاروانرو، راههای امنيت که آنجا

 ايران دولت اولتيماتومی، طی خود، بازرگانی و تجارت از حفاظت برای آنها داشت،
 متشکل نظامی نيروی مدتی، از پس آنان. دادند قرار فشار تحت ،امنيت ايجاد برای را
 شيراز به را آنها از تعدادی و نمودند پياده بوشهر در را هندی و انگليسی افراد از

 که کرد صادر را ژاندارمری تشکيل فرمان ناچار، به ايران دولت. داشتند گسيل
 به ورود از پس نيرو اين. رسيد تصويب به ملی شورای دوم مجلس در آن قانون

 به زود بسيار و نمود ايجاد شيراز -  بوشهر جادۀ درمسير را راه ها امنيت فارس،
 نيرو، اين ايرانی افراد و سوئدی فرماندهان مدتی، از پس اما يافت، دست خود هدف

 وطندوستی وحس ها آلمانی  تبليغات تحت تأثير و آمدند ستوه به انگليس دخالت از
 افراد کنندگان، قيام. زدند قيام به بودنددست ايرانی که سربازان و جزء افسران

 بيگانگان دخالت با مقابله پی در و کردند دستگير را انگليس کنسولگری مستقردر
 .برآمدند

 و فراز فارس، ژاندارمری تشکيل علل بررسی به ادامه در مباحث، اين به توجه با
 خواهيم طرفدارانش و انگليس برابر در ناقداماتشا نتيجۀ و قيام اسباب آن، فرودهای
  .پرداخت

 
  فارس ژاندارمری گيری شکل  های علت و ها زمينه 
 حاکمان سوی از مشروطه عصر در مواصالتی و تجاری های راه امنيت تأمين
 نظر زير که هنگامی تا ها آن عملکرد. شد واگذارمی] ١[ها قراسوران به ها، ايالت
 و حراست ها، هزينه از کاستن هدف با دولت. دبو بخش رضايـت بودند، دولت

 ها آن تابع را قراسوران تشکيالت و نمود واگذار محلی های خان به را راه ها نگهبانی
 اين تجاوز و تعدی] ٢.[داد دست از را خود کارآيی قراسوران اقدام، اين با نمود؛
 ناشی محلی، یها قدرت و ها خان هابا آن وهمکاری سازشکارانه های وارتباط گروه

 در وسودجو خودکامه محلی های وقدرت ها قراسوران وجود. بود مسئله ازهمين
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 ساخت، می مختل را تجاری های کاروان ومرور عبور جنوب، تجاری مسيرراه های
 جنوب در خود جايگاه تثبيت برای را فوق شرايط که انگلستان دولت رو اين از

 ً  ايجاد واداربه را ايران دولت و شد عمل وارد يافت،  نامساعد درفارس  وخصوصا
 طريق از ايران به وارداتی کاالهای. کرد جنوب های راه امنيت تأمين برای نيرويی
 عرضه تجارايرانی به بود، ها آن فروش بازارعمدۀ اولين که شيراز در بوشهر،

 بيشتر. کردند می توزيع ايران درسايرشهرهای را اجناس نيزاين ها وآن شد  می
 انواع شامل که داد می تشکيل انگيسی کاالهای بوشهررا بندر از ايران داتوار

 توليدات. بود...و شمع شکر، قند، فلزات، مخملی، و پشمی نخی، ابريشمی، های پارچه
 صادر خارج به ازآنجا ،...و پنبه،کتيرا ترياک، جمله از فارس ايالت اصلی

 ]٣.[شد می
 نام به عوارضی پرداخت به زموظفشيرا - درمسيربوشهر تجاری های کاروان

 روستاهای و شهرها درتمام خود رؤسای راهداربا عنوان با افرادی. بودند راهداری
 با هرکاروان. کردند می اخذ ها ازکاروان را عوارض اين ها، جاده  امتداد در واقع

 وچند وجودکشيکچی از توانست می راهداری، حق عنوان به مشخص مبلغی پرداخت
 های  درقسمت راهداری عوارض ميزان] ۴.[گيرد  بهره ديگر منزل تا لحمس قراول

 حق عنوان به که پولی بر عالوه راهدارها بود؛ شيرازمتفاوت–بوشهر جاده مختلف
 داشتند برمی مقداری نيز ها آن اجناس و ازکاالها گرفتند، می ها کاروان از راهداری

 درمواقعی. نمی دادند ها کاروان اموال ازغارت جلوگيری برای تضمينی وهيچ گونه
 اين در مقامی هيچ مقابل در راهدارها کردند، می غارت را کاروانی راهزنان که

 .نبودند پاسخگو مورد
 که شد امضا انگليس و ايران بين گمرکی قرارنامۀ ،)ق ١٣٢٠. (م١٩٠٣ سال در

 و اهداریر اسم به که را حقوقی همۀ شد متعهد ايران دولت آن، چهارم فصل براساس
 ندهد اجازه ای نقطه درهيچ و نمايد متوقف شد، می اخذ رو کاروان های راه  نگهداری

 راهداری عمليات آن در که رو اّرابه های راه در مگر شود، دريافت راهداری حق
 مختلف نقاط در همچنان راهداری  عوارض اين، وجود با] ۵.[باشد گرفته صورت
 بتواند که بود ترازآن ناتوان مرکزی زيراحکومت شد، اخذمی درفارس جمله کشوراز

 .کند امرجلوگيری اين از
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 بر دولت تسلط.) م١٩٠۶./ق١٣٢۴ سال( مشروطيت انقالب گيری شکل پی در
 که درايران ازمنافعش منظورپاسداری به وانگلستان يافت کاهش واليات و اياالت
 محلی های قدرت با ای فزاينده طور به بود شده افزوده نيزبدان نفت. م١٩٠٨ ازسال
 دو به ايران تقسيم و. م١٩٠٧ قرارداد عقد با] ۶.[يافت دست هايی توافق به ايران
 مرحلۀ وارد انگليس، و روس تجاری رقابت طرف، بی منطقۀ يک و نفوذ منطقۀ
 ها آن برای ازهند، وحفاظت سياسی لحاظ از ها انگليسی نفوذ منطقۀ. شد جديدی
 وسيلۀ به طرف بی درمنطقۀ نفت کشف همچنين و جارتت گسترش داشت،اما اهميت

 ]٧.[شد حوزه دراين آنان اقتصادی های فعاليت گسترش موجب ها انگليسی
 کرانۀ در بندربوشهر، ازطريق ايران با انگلستان تجاری ازمبادالت ای عمده حجم
 شرقی هند کمپانی که. م١٧٧٨ بندرازسال اين. گرفت می صورت فارس خليج

 به سياسی و بازرگانی نظر از کرد، منتقل آنجا به ازبندربصره را خود صلیا قرارگاه
 ها انگليسی اصلی رقيب] ٨.[بود درآمده فارس درخليج بريتانيا مرکزعمدۀ صورت

 ايران، با مرزبودن هم دليل به ها آن. بودند ها  روس ايران، داخلی تجارت درعرصۀ
 بيش رو اين از و کردند می هعرض آن دربازارهای را خود کاالهای راحتی به

 نفوذتجاری گسترش. داشتند خود درانحصار را ايران تجاری ازمبادالت ازنيمی
 وجود با] ٩[ .آوربود زيان بسيار انگليسی، های ازنظرمقام درمرکزوجنوب، روس
 جنگ درخالل ها روس تجارت، اين گسترش از ممانعت برای ها انگليسی های تالش
 اختصاص خود رابه ايران واردات درصد پنجاه و صادرات ددرص هفتاد حدود اول،
ً  که بودند داده  آشفتۀ اوضاع] ١٠.[شد می شامل را ايران تجارت کل سوم دو تقريبا

 را انگلستان مداخلۀ موجبات ايران، درجنوب خمسه وايالت قشقايی تنگستانی، قبايل
 سال در خود ایه ازهيئت پاسداری برای انگليس وناوگان آورد فراهم درمنطقه

 گارد. م١٩١١ودرسال شد پياده دربندرلنگه. م ١٩١٠ودرسال بوشهر در. م ١٩٠٩
 و شيراز به را هندی نظام سواره های¬يگان کرده، تقويت را کنسولی محافظت
 .داشت گسيل اصفهان

 در ژاندارمری درصددتشکيل کشور، جنوب های راه امنيت تأمين برای ايران دولت
   با ها آن زيرا رسيد، می انگليس و روسيه تأييد به بايست  می اقدام ناي که برآمد فارس
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 بودند، مخالف کرد، می تضعيف درايران را موقعيتشان نوعی به که اقدامی هر
 يک که سوئد از گرفتند تصميم تهران، در انگليس روس سفرای توافق با بنابراين
 دولت حال عين رد و] ١١.[کنند استخدام منصب صاحب بود طرف  بی کشور

 های راه ناامنی را ايران با خود تجارت حجم کاهش اصلی ازعوامل يکی که انگلستان
 نظامی نيروی ايجاد دربارۀ تحقيق به ها، راه اين امنيت تأمين برای دانست، می جنوب

 دوصورت به طرح اين]١٢[ .پرداخت ايران درجنوب انگليسی افسران فرماندهی به
 شيوۀ به انگليس فرماندهی تحت ايرانی ازافراد نيرويی تشکيل نخست: اجرابود قابل

 نيروی تأسيس دوم و بودند روسی افسران فرماندهی و تعليم تحت که قزاق بريگاد
 از يکی افسران از گروهی فرماندهی و سرپرستی به ها انگليسی نظر مورد
 .طرف بی های دولت

 – ١٣٢٣. / م١٩٠۴ ؛ ١٩٠۴ های سال در که بريتانيا هندِ  بازرگانی هيئت همچنين
 تشکيل ضرورت خود، درگزارش بودند، کرده سفر ايران شرق جنوب به. ق ١٣٢٢
 رو اين از بودند؛ شده يادآور را ايران جنوب های ازراه حفاظت برای نظامی نيروی

 ژاندارمری که کرد درخواست شوستر ازمورگان تهران در انگليس وزيرمختار
 کمک به منوط را کار اين انجام او. بگيرد برعهده را ها راه ناي امنيت تأمين خزانه،

 بود اين شوستر اصلی هدف. دانست خزانه ژاندارمری تکميل در انگليس دولت مالی
 و سازد ادغام درهم را ها جاده اندرکارمحافظت دست مسلح وسايرعوامل »امنيه«که

 که متعددی مشکالت ولی ،]١٣[نمايد استفاده ماليات وصول کار در جديد، ازنيرويی
 اين اجرای از شوستر شد باعث کردند، ايجاد وی راه سر بر ايرانی گوناگون مقامات
 .نهد بنياد را خزانه ژاندارمری عوض، در و دند¬پوشی  چشم  برنامه

 افراد از طورکلی به امريکايی، و اروپايی  افسر چند استثنای به خزانه، ژاندارمری
 بود، مالی و گمرکی عوايد آوری جمع که آن اوليۀ هدف رغم  به و شد تشکيل ايرانی

 نيزاستفاده ها جاده پاسداری برای آن ازافراد که ای گونه به گرفت، قدرت رفته رفته
 انتقال و مستقيم استخدام ازجمله ايرانی، کامالً  نيرويی تشکيل برای] ١۴.[شد می

 برگزينش شوستر وشخص شد می برداشته مهمی های  گام ازسايرتشکيالت، افسران
 تالش ايران، شوستراز اخراج و ها روس اولتيماتوم با] ١۵.[کرد می نظارت افسران

 های راه در امنيت و نظم ی اعاده برای خزانه ژاندارمری از استفاده برای ها انگليسی
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 دولت. م ١٩١٠اکتبر  ١۴./ ق ١٣٢٨شوال دردهم باالخره]١۶.[ماند نتيجه بی جنوب،
: کرد اعالم ايران دولت به اولتيماتومی طی ها، س رو با هماهنگی از سپ انگلستان

 دولت نشود، برقرار اصفهان - بوشهر جادۀ در امنيت ماه سه ظرف که صورتی در«
   هزار از متشکل نيرويی با را جاده اين امنيت و شد خواهد عمل وارد خود انگلستان،

 و انگليسی منصبان صاحب یفرمانده تحت محلی افراد نفراز دويست و هزار تا
 حقوق بر که درصدی ده و فارس ايالت ماليات از را مخارج آن و کرد خواهد برقرار
 .»کرد خواهد تأمين شود، می افزوده جنوب بنادر از واردات گمرکی

 را ايران جنوب در ناامن وضعيت ايران، امورخارجۀ وزير نواب، خان  حسينقلی
 دانستمخالفان و اشرار از ها آن وحمايت شوردرک خارجی ازحضورنيروهای ناشی

 ها راه ناامنی دليل به را ايران به کشور آن واردات کاهش بر مبنی انگليس ادعای و
 شد روبرو شديدیمخالفت های  با ايران مردم دربين اولتيماتوم اين]١٧.[ردکرد
 داد هرگونه شيراز، مجتهدين از محالتی، ابراهيم ميرزا هللا آيت مانند علمايی وحتی
 ]١٨.[نمود اعالم حرام را ها انگليسی با وستد
 گروهان يک و سوار  گروهان ازدو متشکل نيرويی اوليتماتوم، از پس انگليس دولت
 جواب در و کرد پياده بوشهر در. م١٩١١اکتبر ١٧./ ق ١٣٢٩ شوال ٢۶ در را پياده

 ايران دولت شۀنق که وقتی«: نوشت چنين قضيه اين به ايران دولت های اعتراض
 شده،  اضافه قشون بخشيد، را خود اثرات و افتاد کار به جنوب راههای امنيت برای

 ]١٩.[»شد خواهند داده عودت
  کمبود با شيراز در انگليسی نيروهای که شد موجب ها انگليسی با ستد و داد تحريم
 از شيراز در انگليس کنسول که نحوی به شوند، مواجه خود اوليۀ مايحتاج و آذوقه
 خريد تحريم رفع برای ايران دولت با تا کرد تقاضا تهران در کشور آن مختار وزير

 گرفتن از پس نيز ايران داخلۀ وزارت. شود مذاکره وارد ها انگليسی با کاال فروش و
 از انگليسی نيروهای کردن خارج بر مبنی انگليس مختار وزير از مساعد قول

 جهت و کشور مصلحت به بنا کرد درخواست ازشير مجتهدين و علما از جنوب،
 اما کنند، صادر را ها انگليسی با ستد و داد تحريم رفع حکم تشنج، از جلوگيری
 ]٢٠.[ماندند باقی فارس در ژاندارمری، تشکيل تا عمالً  انگليس نيروهای

   کشور، جنوب های راه امنيت تأمين برای  انگليس، دولت ازاولتيماتوم پس ايران دولت
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 افسر مالتا، ژنرال از منظور، بدين و برآمد فارس در ژاندارمری تشکيل درصدد
 و کرد دعوت بود، جنگ وزارت استخدام. م١٨٩٢./ ق ١٣٠٢ سال از که ايتاليايی

 که کرد منعقد او با سال سه مدت به قراردادی. م١٩١١ ژانويه./ ق ١٣٢٩ محرم در
 فارس ژاندارمری تشکيل برای تر سريع ههرچ بايست می مالتا ژنرال آن، موجب به

 که وامی از را فارس ژاندارمری بودجۀ داشت نظر در ايران دولت] ٢١.[کند اقدام
 منظور، اين برای را الزم اعتبار و نمايد تأمين شود، اخذ انگليس دولت از بود قرار

 .گردد ختپردا او نظارت با ژاندارمری های  هزينه تا دهد قرار فارس حاکم اختيار در
 شيراز سوی به. م ١٩١١ فوريۀ هشتم. / ق ١٣٢٩صفر در مالتا ژنرال حال، هر به

 بود، کرده بينی پيش او طورکه همان. شد شيراز وارد روز، چند از پس و کرد حرکت
 نشد موفق دولت زيرا شد، روبرو فراوانی های دشواری و مشکالت با شيراز در

 نظام السلطنه،  براين عالوه و کند تأمين فارس ژاندارمری برای را الزم اعتبارهای
 آن در ايران مالی وضعيت] ٢٢.[کرد خودداری او با ازهمکاری فارس، حکمران

 به ناچار مالتا ژنرال. نداشت را وی مساعدت يارای که بود بحرانی حدی به زمان
 عدم از پس ايران دولت. دهد ادامه جنگ وزارت در خدمت به تا شد فراخوانده تهران

 اين برای خارجی افسر تعدادی استخدام درصدد فارس، ژاندارمری تشکيل موفقيت
 افسران استخدام اليحۀ انگلستان، و روسيه توافق کسب از پس و برآمد منظور
 سوم در مزبور اليحۀ. کرد ملی شورای مجلس تقديم را ژاندارمری برای خارجی
 تأسيس. رسيد تصويب به مجلس رد آرا اکثريت با ،١٣٢٩ محرم دوم/  ١٩١١ ژانويۀ

 دوران در که بود مهمی تالش دهندۀ نشان دوم، مجلس وسيلۀ به دولتی ژاندارمری
 به که ملی و جديد قدرتمند سازمان نوعی ايجاد برای ايران دولت دست به مشروطيت

 در اقدام اين شد؛ انجام باشد، پاسخگو ايرانی مقامات مقابل در کمال و تمام صورت
 نيروهای نوسازی برای که بود هايی طرح سلسله از طرح پايدارترين مثابۀ هب واقع

 ]٢٣.[شد می اجرا خارجی افسران رياست به مسلح
 بيشتر. بود ژاندارمری نيروی در محلی افراد استخدام سوئدی، افسران اقدام اولين
 ها آن] ٢۴[ .بودند وروستاييان ايالت ازاهالی درژاندارمری، خدمت داوطلب افراد
 استخدام شرايط جمله از کردند؛ منتشر را هايی اعالن موردنياز، نيروی تأمين برای

 و باسواد اشخاص باشد؛ ٢۵ از بيشتر و هجده از کمتر نبايد افراد سن: بود اين
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 شرايط واجد افراد از يک هر برای شوند؛ می داده ترجيح سايرين بر نظر صاحب
 و منزل غذا، لباس، از وسايل تمام ل،شغ در دخول از پس ژاندارمری در خدمت
 ادامۀ يا ترک در مدت، اين از بعد و است سال سه خدمت مدت شود؛ می فراهم اسلحه
 ]٢۵.[مختارند خدمت
 االول ربيع ٢٢ در بود، نفر ۴۵٠ تعدادشان که فارس به اعزامی ژاندارم دستۀ اولين

 سوی به تهران از پطروسن، ماژور فرماندهی به. م١٩١٣ مارس يک./ ق ١٣٣١
 شيرازاز – اصفهان راه پاکسازی ضمن داشت وظيفه دسته اين. کرد شيرازحرکت

 را ژاندارمری های پاسگاه وزرقان، بير،سيوند ده درآباده، راهزنان و اشرار وجود
 وارد. م١٩١٣ آوريل يک./ ق ١٣٣١الثانی ربيع ٢٣ژاندارم، دستۀ اولين. کند مستقر
 ]٢۶.[گرفت قرار محلی های مقام و دممر استقبال مورد و شد شيراز
 اعزام شيراز به. م١٩١٣ آوريل ٢۴/  ق١٣٣١االول جمادی شانزدهم در دوم گروه
 هايی پاسگاه فارس، در ژاندارمری نيروهای تقويت ضمن داشتند وظيفه ها آن. شدند

 شيراز، به گروه اين عزيمت هنگام شاه، احمد. نمايند ايجاد بوشهر شيراز مسير در را
 ]٢٧.[کرد تحسين را ها آن انضباط و نظم و ديد سان ها آن از
 زمينه، اين در سوئدی افسران اقدام اولين شيراز، در ژاندارمری نيروهای استقرار با

 نام در منظم جيرۀ و حقوق پرداخت. بود ژاندارمری نيروی در محلی افراد استخدام
 فرماندهان. داشت سزايیب تأثير ژاندارمری، در خدمت جهت محلی، افراد ويسین

 تا کردند می حفظ خود حقوق ليست در کماکان را ها زخمی و مقتولين ژاندارمری،
 جوانان مناطق، بعضی در اين بر عالوه گردد؛ تأمين ها آن خانوادۀ يا وارث معيشت
 ً ] ٢٨[؛ آمدند درمی ژاندارمری خدمت به پرستی  ميهن روح داشتن دليل به صرفا

 صد هر از که جايی تا شد روبرو مردم توجه قابل استقبال با ریسربازگي بنابراين
 نياز بر مازاد درصد، پنج اين و درآمدند ژاندارمری استخدام به نفر ٩۵ نفر،

 ]٢٩.[بودند
 اين و بود نقاط ساير و فارس جادۀ بر مرکزی حکومت  سلطۀ معنی به ژاندارم ظهور
 ژاندارمری های  پست آميز  موفقيت ادايج. نبود خوشايند قبايل سران و ها خان برای

 کامل قطع منزلۀ به کرد، می عبور ها آن از تجاری کاروانهای که هايی جاده طول در
 اصلی وظيفۀ. بود »راهداری عوارض« به موسوم پرمنفعتی عوايد وصول
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 بادآورده گنج اين کردن  خارج و خواهی  باج ساختن متوقف فارس، ژاندارمری
 مأموريت اولين] ٣٠.[زدند کارشکنی به دست خوانين بنابراين د؛بو ها خان ازچنگ

 جادۀ مسير در هايی پاسگاه تأسيس درشيراز، استقرار از پس فارس ژاندارمری
 - شيراز های پاسگاه از. بود آلمان از شده خريداری های اسلحه حمل و بوشهر شيراز
 بوشهر و]٣١[برازجان ،تخته کنار کازرون، در مستقر های پاسگاه به توان می بوشهر
 به ديگر راهزنی و سرقت شد، منظم رو  کاروان راههای وضع] ٣٢.[نمود اشاره
 ببينند، زيانی و آسيب کمترين آنکه بی انگليسی، و ايرانی های قافله و پيوست نمی وقوع

 باره اين در انگليس سفير که روست  اين از شدند؛ مشغول آمد و رفت به ها راه در
] ٣٣[».باشند  می خدمت مشغول جداً  که هستند قابلی سربازهای اهمگی،ه آن«:نوشت
 شورای مجلس به خود های نامه طی فارس، تجار که هستيم مسئله اين شاهد بارها
 ]٣۴.[اند بوده خود ماليات ثلث دادن با حتی نيرو، اين ابقای خواهان ملی،

 از پس که هندی انسوار از دسته آن به فارس، در ژاندارمری نيروی اسقرار با
 شيراز به. م١٩١٠./ق١٣٢٨ در خود اتباع از محافظت برای انگليس اولتيماتوم

 بايست می و بمانند درفارس نيست نيازی ديگر که شده داده اطالع بودند، شده اعزام
 وضعيت اوليه، مشکالت وجود با] ٣۵.[شوند خارج ايران از بوشهر، بندر طريق از

 به شروع نيز محلی خوانين و نهاد بهبودی به رو فتهر رفته فارس، ژاندارمری
 پرداختند می ها انگليسی را ژاندارمری های هزينه بيشترين. نيرونمودند اين با همکاری

 ژاندارمری برسرتشکيل انگليس و ايران دولت ميان وگو وگفت بحث ها ازمدت پس و
 مبلغ به راناي به وانگليس روس مشترک وام با. م١٩١٢ ژانويۀ./ ق ١٣٣٠ در

 دولت را ژاندارمری هزينۀ که بود اين بر قرار شد؛ موافقت ليره هزار دويست
 ]٣۶.[بپردازد ايران دولت را آن از کمی بخش و انگليس

 بود اين جنوب، راههای امنيت از جدا فارس ژاندارمری ايجاد از انگليس اصلی هدف
 در که سوئدی افسران] ٣٧.[دهد تشکيل ها روس قزاق نيروی مقابل منظمی قوۀ که

 نزديک آنها به را خود بودند، نبرده پی ها انگليسی هدفِ  و مقصود اين به کار ابتدای
 تهران در انگليس سفير با نخست، روزهای در يالمارسون کلنل که چنان کردند، می

ً  و کرد می مشورت ژاندارمری تشکيل به مربوط امور برای  شنوايی گوِش  غالبا
 ژاندارم نيروی قبال در ها کارشکنی اما گذاشت؛ می ميان در او با ار مسائل و داشت
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 بازرگانی حفظ در نيرو اين. شد آغاز زود بسيار انگليس و روس دولت سوی از
 نمی نشان نيرو اين به ای ديگرعالقه انگليس دولت اما داشت، اساسی نقش انگليس

 شوند؛ انگليس استسي فعل آلت حاضرنبودند ژاندارمری فرماندهان زيرا داد،
 هم ايران ودولت نپرداخت را ژاندارمری حقوق گذشته، برخالف انگليس درنتيجه،
. ماند ناتوان ژاندارمری هزينۀ ازپرداخت سرانجام انگليس، نکردن پشتيبانی درنتيجۀ
 با موارد بيشتر در و قرارداشتند آلمان سفارت نفوذ تحت ژاندارمری سوئدی افسران
 داشتند سعی خود نوبۀ به انگليس و روس بنابراين] ٣٨[؛ کردند می همکاری آلمانيها
 ]٣٩.[بپاشند ازهم را ژاندارمری سازمان مالی، تضييقات و فشارها ازراه

 و نيرو اين از عمومی اعتماد سلب پول، فقدان ژاندارمری، با روس مخالفت
 از بخشی لانفصا سوئدی، افسران از برخی استعفای به محلی، وتحريکات ها  دسيسه

 و مسائل اين دنبال به] ۴٠.[شد منجر آنان درميان شورش به ميل و آن نيروهای
 فارس، ژاندارمری در آلمان دولت های  دخالت و ژاندارم سوئدی افسران تحريکات

انگليسی  دست هب بوشهر ازقبضۀ بعد .شد فراهم درفارس ژاندارمری قيام های زمينه
ً  که دمکرات حزب. شدند شمناکخ پيش از بيش شيراز مردم ، ها،  شده منحل تقريبا

 ی کميته گرديد، تشکيل بارديگر فارس، ايالت والی مخبرالسلطنه، تالش با بود،
  .گرديد داخل ها آن طرفداران و اجانب ودرکارضد شد معين حزب مرکزی

 وانفصال عزل نقشۀ خود، داخلی ناطرفدار به امداد با انگليس طرف، آن از
 و آلمانها با دوستی به واورا مخابره درتهران انگليس سفارت رابه مخبرالسلطنه

 و شيراز از مخبرالسلطنه عزل باعث مسئله اين. کرد متهم انگليس و روس با عداوت
 به گرايش و بود خوانده درس برلن در مخبرالسلطنه] ۴١.[گشت تهران به او رفتن
 فارس ايالت ازمقام هدايت طنهمخبرالسل ازبرکناری پس] ۴٢.[شد  می ديده دراو آلمان

 ضد گروههای وی، جای به الملک قوام خان هللا  حبيب ميرزا موقت انتصاب و
 با وهمزمان افزودند خود فعاليتهای بر آلمانی عوامل ومساعدت همراهی با انگليسی
 برای شرايط ها، آلمانی با الممالک مستوفی پنهانی وقرارداد مرکزی حکومت بحران

 ايرانی افسران توسط حزب اين]۴٣.[گرديد فراهم حزب تأسيس و مریژاندار قيام
 ی فرمانده. بود خان عليقلی ياور افسران اين ترينِ  مشهور که شد ايجاد ژاندارمری

 با ژاندارمری همکاری جريان در ظاهراً  انگمان کاپيتان فارس، ژاندارمری سوئدی
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 سوئدی منصبان  صاحب ايرس همانند اما نداشت، ای مداخله ملی، نظام داوطلبان
ً  ژاندارمری،  ]۴۴.[بود متحدين طرفدار باطنا

 عالوه. بود کرده کسب زيادی نفوذ و قدرت دمکرات، حزب تشکيالت فارس، در
 نيزعضويت ژاندارمری افراد و منصبان  صاحب از گروهی محلی، ایه برشخصيت

 ازکنسول خود، فاهدا پيشبرد برای حزب افراداين. بودند پذيرفته را دمکرات حزب
 زمانی برهۀ آن در شيراز در آلمان کنسول مالی، لحاظ به زيرا کردند، استفاده آلمان

 به چندانی کمک نمی توانست بود جهانی جنگ درگير متبوعش دولت اينکه دليل به
 کرد،به می پرداخت آلمان، کنسول ووسترو، که مبلغی وحتی کند ژاندارمری قيام

 است، ترديد همراه جمله اين گفتن البته ؛] ۴۵[داد می ار ژاندارمری کفاف سختی
 خان ياورعليقلی نبود لزومی ديگر داد،  می آلمان کنسول را حزب اگرهزينۀ زيرا
 شيراز، اول تجاردرجه و ثروتمندان از تن چند سوی استمداد دست مالی، تأمين برای

 نام به و کند رازد مشيری خان ابراهيم دمحم و کمپانی عبدالرحمن حاجی جمله از
  ]۴۶.[کند جمع مبلغی ،»اعانه«
 رسيدن شهادت به بخشيد، تسريع را ژاندارمری قيام که هايی ديگرزمينه از

 به شروع دمکرات حزب طرفداران وی، شهادت با. بود دلواری عليخان  رئيس
 ضياء سيدابراهيم بود، برگزارشده او برای که ترحيمی ودرمجلس کردند فعاليت

 از فارس، االيالۀ نايب الملک، قوام ديگر، مشکل]۴٧.[پرداخت خطابه به الواعظين
 خود با را الملک  قوام درصددبود ژاندارمری بنابراين بود؛ انگليس دولت طرفداران

 همراه حزب افکار با اگر و بود فارس اول درجه منتفذين از او زيرا سازد، همراه
 صرف قوا، تمام و گرديد می شروع داخلی کرد،جنگ اختيارنمی طرفی يابی شد نمی

 در فارس ژاندارمری قيام، شروع از بعد] ۴٨.[شد می ها آن با کشمکش و منازعه
ً  خود اما بود، بوشهر مجاهدان به رساندن نيرو انديشۀ  واردجريان توانست نمی رسما
 که را آنان کردن مسلح و »ملی نظام« داوطلب افراد کارآموزش درنتيجه، شود؛

. گرفت بودندبرعهده آمده گرد »نو مسجد«در دلواری علی رئيس شدن تهکش درسوگ
 از تن هفتصد بگذارد، امر جريان در را تهران کوشيد می الملک قوام که درحالی

 آقا رياست به م،١٩١۵سپتامبر هجدهم. / ق١٣٣٣ ذيقعدۀ نهم در ملی نظام نيروهای
 سوی زند،به دمحمخان یفرمانده شيراز،و ازروحانيون محالتی، مجتهد جعفر شيخ
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 ]۴٩.[کردند حرکت بوشهر
 ضدِ  ژاندارمری اقدام احتمال بر مبنی قبل،خبرهايی ژاندارمری،ازمدتی اقدام کناراين

 را فارس در بريتانيا کنسول اوکانر، خبر، اين. رسيد می گوش به بريتانيا کنسولگری
 کل رئيس وال،اد کلنل ازسوی تلگرافی که منجرشد نهايت، ودر واداشت تکاپو به

 ياور  اما شود، مخابره شيراز های ژاندارم همۀ احضار بر مبنی ژاندارمری،
 ها ژاندارم به دولت دستور آنکه از پيش و کردند دستی پيش او ياران  و قليخان علی

 از زيادی گروه ها، دموکرات کوشش به. ساختند مطلع را ها  دموکرات شود، ابالغ
 شدکه مخابره تهران به تندی های  تلگراف. شدند متحصن درتلگرافخانه شيراز اهالی
 برای ها انگليسی کوشش ترتيب بدين بودند؛ کرده درخواست را ژاندارمری ابقای

 ]۵٠.[نرسيد جايی به ژاندارمری، برانداختن
 از مری ژاندار ازصاحب منصبان فارس،شماری ژاندارمری خطرانحالل ازرفع پس

خان  دمحمتقی  نايب اول نايب مجيدخان، حسن خان، نايب رضاخان، علی نايب جمله
 کيهان، خان کوپال،سلطان حيدرقلی خان،سلطان مسعود خان عرب،ياوردمحم صادق

 سلطان ،سلطان مسعود خان ثقفی،  کلنل زاده، خان،سلطان ملک ابوالفتح سلطان
 داودخان، نايب ،شارق السلطان سلطان غالم رضا خان، سلطان معاضدالسلطان،

 و بودند پرستی ميهن حس دارای که اخگر احمد سلطان و نورالد هرميرزا انسلط
 بودند،  آمده تنگ به ايران امور در خارجی کشورهای دخالتهای و تهران ازاوضاع

 تشکيل »استقالل حافظين« نام به حزبی پسيان، قلی خان ياورعلی  رهبری به
 ذيحجۀ ٢٨ در ديدند، موافق دموکراتيک عقايد با را خود منويات آنان] ۵١[دادند

 دموکرات، حزب نمايندۀ حکيم الهی، احمد از. م١٩١۵ نوامبر شش./ ق ١٣٣٣
 حزب ودو بپذيرد عضويت به را استقالل حافظين حزب اعضای که کردند خواهش

  ]۵٢.[شد پذيرفته پيشنهاد اين شوند؛ متحد
 

 استقالل حافظين حزب تشکيل از پس ژاندارمری اقدامات

 و کنند تصرف را ها اداره تمام محرم، دوم تا که گرفت قرار آن بر حزب ناي برنامۀ
 مرکزی کميتۀ را امورشهر بفرستند؛ تنگستان به کرده، دستگير را ها انگليسی
 ها دشتستانی اگرچه تا شود مهيا نظامی نيروی و گيرد دست در استقالل حافظين
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 ]۵٣[ .کند پيشروی درفارس منکنند،نگذارنددش مقاومت ها »اجنبی«نتوانستنددرمقابل
 به. ق ١٣٣۴ سال اوايل در و داشت نام »استقالل حافظ« حزب، اين ارگان روزنامۀ
 حيات، روزنامۀ محرم، ماه در] ۵۴.[شد می منتشر خان ابوالحسن دکتر مديريت

 رابطه قطع لزوم دربارۀ پيام آخرين شامل کرد منتشر ای مقاله دمکرات، حزب ارگان
 ماه رسيدن فرا با بيگانه مزدوران طرد و وطن نجات برای اقدام ان،تهر حکومت با

 دادند ترتيب سوگواری مجلس ژاندارمری، اداره در قيام، طراحان ابتکار به و محرم
 به آزاد خطابه، و وعظ ازمنبرو استفاده با بتوانند دمکرات حزب مبلغين و خطبا تا

 با ژاندارمری عمليات رماندهیف] ۵۵.[بپردازند خود سياسی نظريات تبليغ نشرو
 تصرف مأمور: پوالدين مسعودخان سلطان وی، دستور به بودکه خان ياورعليقلی
: معاضد سلطان اروپا؛ و هند تلگرافخانۀ و شاهنشاهی بانک و انگليس کنسولگری
 تصرف مأمور: پسيان غالمرضاخان سلطان و نظم برقراری و شهر مأمورادارۀ

 مقاومت بدون کنسولگری مستحفظين] ۵۶.[شدند دولتی ادارههای و نظميه ارگ،
می  انگليس کنسول] ۵٧.[شد دستگير شيراز در انگليس کنسول اوکانر،. شدند تسليم
 اين از بهره گيری با او و شود تسليم تا شد داده فرصت وی به ساعت نيم«: گويد

 ]۵٨[».دش تسليم سپس و برد بين از را کنسولگری محرمانۀ مدارک و اسناد فرصت،
 برقرار نزديکی شيرازارتباط در آلمان، کنسول ووسترو، با استقالل حافظين کميتۀ
 کميته به را انگليسی اتباع و کنسول دستگيری طرح ووسترو برخی، عقيدۀ به. نمود

] ۵٩.[کرد آن مأموراجرای را او،ژاندارمری طرح ازبررسی پس کردوکميته پيشنهاد
 و مسيو از بودند عبارت راکه انگليس اتباع وساير اوکانر استقالل، حافظين کميتۀ
 تاجر، ينگستون ليو ومعاونش، تلگرافچی مسيواسميت، آيرتن، مسيو فرگوسن، مادام
 ]۶٠.[فرستادند زايرخان نزد را کريستمان مادام مسيوو و پتی گرو ومادام مسيو
 تهران با نتواند الملک  قوام که بود اين نيز تلگراف و پست کردن  قبضه از هدف

ً  بنابراين کند؛ مخابره  حافظين جرائد روز همان کرده، قطع را شمال تلگراف موقتا
 مقاالت بودند، دمکرات حزب جرايدارگان همگی که وحيات تازيانه جم، استقالل،جام

 ژاندارمری، ادارۀ بود، عاشورا ايام چون و کردند منتشر الملک قوام  ضد مفصلی
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 سياسی روضۀ منبر، برفراز خوانان روضه و ندگذاشت را خوانی روضه بنای
 دوستی وطن به را مردم دانستند؛ می دمکرات را سيدالشهداء حضرت خواندند؛ می

 انگليس  سياست طرفداران از را او قوام، به کناباتی با حال و کردند می دعوت
 ردک طبع را اعالنی عاشورا، از بعد استقالل حافظين کميتۀ] ۶١.[کردند می  معرفی

 کنسول از شما: بود الملک قوام به خطاب آن، موضوع که چسپانيد ديوار و در به و
 درگيری سبب مسئله اين کنيد؛ می خيانت ملت و دولت به و گرفته ايد پول انگليس

 شروع را جنگ ها ژاندارم صفر دوازدهم روز شد؛ ژاندارمری با قوام نيروهای
 ها ژاندارم. کرد فرار قوام نهايت، در و کشيد طول روز دوازده داخلی، جنگ. کردند
 افراد وجهۀ مسئله اين] ۶٢[کردند؛ غارت را وی طرفداران و قوام خانۀ رفته، پيش

 و اموال با پيروز ژاندارم های رفتار نحوۀ. داد کاهش مردم ميان در را ژاندارم
 موجب را شيراز مليون و ها دمکرات با ها آن ميان اختالف نخستين قوام، اطرافيان

 امکان آنان به پيش از بيش جنوب، مجاهدين ورؤسای روحانيت همراهی زيرا شد،
 به زنها که پيشنهادکرد واسموس درمورداسرا،] ۶٣.[بود داده را وطن از دفاع

 به را مردان ولی شوند، داده تحويل آنجا مقيم انگليس کميسر وبه يافته انتقال بوشهر
 ژوئن تا عده اين. دهند تحويل تنگستانی قبايل رئيس به اهرم ناحيۀ اسيردر صورت

 ]۶۴.[شدند آزاد اسرا، مبادلۀ معاهدۀ موجب به درآنجابودند،سپس بعد سال
 اين دادند؛ نشان شيراز بر تسلط در را خود ناتوانی زود خيلی ژاندارم نيروهای

 همراهی عدم دليل به اصل در ولی بود، مالی مشکالت از ناشی سويی از ناتوانی
 بسياری اعضای و متعدد شعب دارای دمکرات حزب. بود مرحله اين در ها کراتدم
 برای ژاندارمری همچنين داشت؛ دست در را شهر سياسی امور و بود شيراز در

 قرار فشار تحت را مالکين و تجار مساعده، دريافت و خود نفرات حقوق پرداخت
 درنتيجه شد مقصود به نآنا دستيابی از مانع اقتصادی، اوضاع خرابی بود؛ داده

 مسئله اين که گرديد ثروتمندان برابر در انقالبی شبه اقدامات به متوسل ژاندارمری،
   فرار الر به نداشت، مقاومت تاب چون الملک  قوام] ۶۵.[زد دامن مردم نارضايتی بر
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 به انگليس کنسولگری از که اسنادی اساس بر  استقالل حافظين کميتۀ افراد کرد؛
 در] ۶۶.[کردند انگليس از پول گرفتن به متهم را وی بودند داده انتشار و آورده دست
 بوشهر به آنجا از و لنگه بندر به الملک  قوام بود، شيراز گرفتار ژاندارمری که حالی
 دريافت و سياسی حمايت کسب برای را ها انگليسی مساعد نظر توانست و رفت
 شرقی نواحی به بندرعباس طريق از سپس او. دنماي جلب تسليحاتی و مالی کمک
. ساخت همراه خود با ژاندارمری عليۀ جنگ در را خمسه عشاير و شد وارد فارس

 را ژاندارمری بود انداخته راه به خود مهمات و قدرت مورد در او که تبليغاتی
 فارس شرقی نواحی به و شد تشکيل اردويی شتاب، با نتيجه در ساخت؛ هراسان

 آوری جمع الملک،  قوام با مقابله بر عالوه اردو اين تشکيل از هدف. گرديد اعزام
 اردو اين. افزود ژاندارمری با آنان دشمنی بر امر اين و بود نيز خمسه ايالت ماليات
 گشوده الملک قوام شيرازبرروی وراه شکست درهم حريف با درمقابله فسا درشهر

  ]۶٧.[شد
 استقالل حافظين حزب و ژاندارم نيروهای شکست داليل

 نظامی شکست درواقع درگرفت، قوام نيروهای و ژاندارم نيروهای بين که نبردی
 تأثير ها آلمانی فعاليت بر شيراز، از ووسترو عزيمت. شد می محسوب حزب
 پول و مهمات اسلحه، تأمين بر مبنی او های وعده تحقق عدم باعث و گذاشت منفی
 فارس ژاندارمری بودجۀ قطع نيزبا مرکزی ومتحک] ۶٨.[گرديد ژاندارمری برای

] ۶٩.[گرديد ژاندارمری توانايی کاهش باعث] شد نمی پرداخت بود مدتها که هرچند[
 در. شدند تقويت ژاندارمری مخالفان الملک، قوام به الدوله صولت نيروهای پيوستن با

 ابتدا، در آنان زيرا بود، شده برانگيخته ها آن عليه کامالً  نيز عمومی افکار زمان، اين
 نظر شدن روشن با اما کردند، می توجيه دولت دستور براساس را خود اقدامات
 های اقدام اين، بر عالوه نبودند؛ راغب آنان با همکاری به چندان مردم دولت،

 قيام، زمان در شيراز مردم منازل برخی غارت و تخريب در ژاندارمری خودسرانۀ
 .داد روی او نفع  به کودتايی قوام، ورود ی  آستانه در و بود برانگيخته را اهالی نفرت

 سر به زندان در که قوام طرفدار ژاندارمری افسران از الملک، فتح خان قاسم سلطان
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 کمک با او. گيرد برعهده را کودتا رهبری و کند فرار زندان از توانست برد، می
 مالی کمک با الملک فتح] ٧٠.[گرفت دست به را شهر کنترل مخالف، های ژاندارم
 رئيس انگمان، ماژور ازجمله ژاندارمری ارشد فرماندهان توانست ها انگليسی

 های روزنامه مديران و شيراز مقيم های اريکسون،آلمانی ماژور و فارس ژاندارمری
 اعدام را کودتا فرماندهان از برخی وی. کند بازداشت را تازيانه و حيات جم، جام

 با درواقع. دادند ها روس تحويل قمشه در را آن ايرانی فسرانازا ای وعده کرده
 وحزب ژاندارمری قيام از بود حزب اصلی ومجری طراح که خان ياورعليقلی مرگ

 ]٧١.[نماند باقی ای خاطره جز استقالل حافظين
 غيرقابل و گسترده ابعادی درفارس، اغتشاشات ژاندارمری، قيام سرکوب از پس

 ترين پايين به ايران جنوبی مناطق در اعتبارانگليس که آنجا تا ،گرفت خود به کنترلی
 از خارج در آلمان و ترک قوای های  موفقيت بر عالوه امر اين. کرد نزول خود سطح

 انزجار از بود توانسته که گشت بازمی ايران در آلمان سياسی های  موفقيت به ايران،
 بخش که بود نمانده چيزی که جايی تا گيرد بهره ها  انگليسی و ها روس از ايرانيان

 سوئدی افسران نظر زير که ژاندارمری يعنی ايران، مستقل نظامی نيروی تنها اعظم
 طرفی بی ايران، مردان دولت و رجال از ای عده همراهی به شد، می اداره ايرانی و

 ]٧٢.[بشکنند متفقين سود به جنگ در را ايران
 ی  وسيله به سپهدارو موافقت ی پايه بر انگليس لتدو فارس، ژاندارمری قيام حين در

 از نفر هزار ازچندين متشکل نيرويی جنوب، بنادر و ها دراستان سايکس ژنرال
 از شماری همکاری با هندی و انگليسی افسران تعليم و نظر زير را محلی داوطلبان
 يرازوش در آن مرکز. داد تشکيل »جنوب تفنگداران« نام به ايرانی جزء افسران

 درشيراز،. داشتند فعال حضور بندرعباس و يزد کرمان، دراصفهان، آن های شاخه
 کمک سايکس ژنرال به جنوب، تفنگداران تثبيت برای فارس، استاندار فرمانفرما،

 به و بود کرمان در انگليس کنسول. م١٩١٣ تا. م١٨٩۴ سال از که سايکس. کرد
 االول ربيع هجدهمدر بود مسلط فارسی زبان به و داشت کامل آشنايی منطقه

 ربيع در او. شد برگزيده جنوب، پليس فرماندهی به. م١٩١۶ ژانويۀ ٢۴./ ق١٣٣۴
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 و کرمان بعد، ماه دو و شد بندرعباس وارد م.١٩١۶ مارس./ ق١٣٣۴ الثانی
 جنوب پليس.نمود راصادر فارس، به حمله دستور گاه آن کرد؛ تصرف را بلوچستان

 هم فارس ژاندارمری] ٧٣.[شد شيراز وارد پيروزمندانه سعشايرفار ازشکست بعد
 به. م١٨١٩./ق١٣٣۶ فروردين در را آن الدوله وثوق. پيوست جنوب تفنگداران به

 پليس انگليس،. داد نام تغيير »جنوب پليس« به ترتيب، اين به و شناخت رسميت
 طوايف تهديد معرض در زمان آن که جنوب  های راه امنيت حفظ هدف با را جنوب
 اقدام اين اصلی انگيزۀ] ٧۴.[داد تشکيل بود جنوب وعشاير  ايالت ساير و قشقايی

 روبرو ناامنی معضل با که بود) شيراز ــ بوشهر( شاهی راه ماندن بسته ها، انگليسی
 فراهم فراوانی مشکالت آنها التجاره مال و کاالها و انگليسی اتباع امربرای اين و شده

 ] ٧۵.[بود نموده
 اين بود؛ محلی و ای ه حرف راهزنان و غارتگر قبايل با انگليس، های  درگيری مدۀع

 مرزی مناطق و نيريز درياچۀ تا شيراز شرقی شمال شمال مناطق به بيشتر عمليات
 بسيار مشهور راهزنان با کنارآمدن کلی، طور به. شد  می محدود وکرمان فارس
 عالوه، به کرد؛ می تغيير روز سائلم به توجه با ها آن موضع زيرا بود، دشوار

 تنگاتنگی تجاری يا سياسی پيوندهای کالنترها، و اعيان حکام، با آنها از بسياری
 و غيرقانونی و گزاف های  ماليات سنگين بار که نشينان ده رفت می انتظار که. داشتند
 يراز کنند، همکاری جنوب پليس با کم دست بود، آنها دوش بر راه حفاظت ی هزينه

 گرفته نظر در کردند می همکاری غارتگران با که روستاييانی برای سختی تنبيهات
 ]٧۶.[کردند می امتناع جنوب پليس به اطالعات دادن از روستاييان اما بود، شده
 های دولت تحريکات و تخريبی اقدامات از که بود اين جنوب پليس تأسيس ديگر دليل

 دوباره ايران درجنوب را انگليس وآبروی عتبارا و شود جلوگيری ايران در اروپايی
 ذهن در. م١٩٠٣. /ق١٣٢٠ سال اوايل از آن برپايی انديشۀ که نيرو اين. کند زنده

 در و جنوبی راههای امنيت حفظ برای ظاهر در يافت، نمود انگليسی سياستمداران
 ودمقص. بود آمده پديد ايران جنوب نواحی در انگليس نفوذ حفظ منظور به اصل

 وارد ايران پيکراستقالل به سهمگينی های ضربه که قشون اين ايجاد از ها انگليسی
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 قوۀ يک با ايران جنوبی نواحی در را خود نيرنگ و خدعه سياست که بود اين آورد
 و انگليسی ليرۀ با اما باشند، ايرانی آن افراد خانه، قزاق همچون تا نمايند همراه منظم

 در را خانه قزاق همان حکم ايران جنوب در و شوند بيتتر انگليسی منصبان صاحب
 دستۀ حکم کلی طور  به جنوب پليس هرصورت، به. نمايند پيدا ايران شمالی نواحی
 سرکوبی مأمور تا شده داده ساخلو ديگری کشور خاک در که داشت را اجنبی قشون

 اقدامات اين تمام وانگليس، روس دولت دو] ٧٧.[باشد  پناه بی و گناه بی مردم ای عده
 خود نفوذ منطقۀ در امنيت ايجاد عنوان به و. م١٩٠٧ قرارداد براساس را نظامی
 به و داشتند احتياج امنيت به ايران، در خود کاالهای فروش برای ها آن. دادند  انجام
 واپسين در جنوب پليس. کردند می تقبل را ها ارتش اين های هزينه که بود دليل همين

 افسران زيرنظر همچنان ايران، نوين درارتش ازادغام قبل خود، حيات لحظات
 ٢۵۶ انگليسی، افسر ۴٧ ايرانی، سرباز ۵۴٠٠ شامل و کرد می فعاليت انگليسی

  ]٧٨.[بود ايرانی جزء افسر ١٩٠ و هندی و انگليسی جزء افسر
 

 : نتيجه
 ریژاندارم ازتشکيل را هدف چندين انگليس، دولت که کند می مشخص ها بررسی

 عوارض پرداخت از خودداری بر عالوه اينکه نخست: کرد می دنبال فارس
 در انگليسی بازرگانان تا کند تأمين نيز را جنوب ایههرا امنيت درمسير، راهداری

 را خود نفوذ پرداخته، ايران مرکزی و جنوبی نواحی با بازرگانی ستد و داد به امنيت
 قزاق بريگاد داشتن با که روس دولت با تقابل در اينکه دوم. کنند بيشتر مناطق اين در
 استفاده ايران مرکزی دولت بر فشار برای اهرمی همچون آن از که ايران شمال در
 طرف بی کشوری يا انگليسی افسران از متشکل نيرويی داشتن با نيز انگليس کرد، می

 کمک با فارس ژاندارمری. کند نفود اعمال مرکزی قدرت بر بتواند بومی افراد و
 ازتأسيس، پس کوتاهی درمدت و گرديد تشکيل محلی افراد از سوئدی مستشاران

 نيرو اين. داد نشان خود استحفاظی حوزۀ راههای امنيت برقراری در را خود کفايت
 می آگاه خود کارهای از را انگليس کنسولگری و بود ها انگليسی مطيع کامالً  ابتدا در
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 انگليس دولت که مسئله اين به بردن پی با ژاندارمری افسران مدتی، از پس اما کرد،
 .داد تغيير انگليس قبال در را خود سياست آنهاست، از استفاده سوء پی در
 و خود سوئدی فرماندهان تأثير تحت فارس ژاندارمری اول، جهانی جنگ آغاز با

 نهاآ مواجب چون و بود کرده پيدا گرايش آلمان دولت اهداف به آلمان، کنسولگری
 های دخالت از ژاندارمری ايرانی افراد و شد نمی پرداخت انگليس دولت توسط ديگر

 قيام، مدت طول در. زدند قيام به دست بودند، آمده ستوه به خويش وطن در انگليس
 درآن. درآورد تصرف به را شيراز تلگراف و شاهنشاهی بانک انگليس، کنسولگری

 افراد بنابراين بود؛ دموکرات زبح دست بيشترامورشيرازدر زمانی، برهۀ
 .نهادند بنياد را »اسقالل حافظين حزب« حزب، اين به پيوستن با  ژاندارمری

 کنسول ووسترو، خروج مواجب؛ نشدن پرداخت جمله از داليلی به ژاندارمری قيام
 برخورد قراردهد؛ ژاندارمری دراختيار واسلحه پول بود قرار که شيراز از آلمان

 انگليس نظامی و مالی کمک انگليس؛ دولت طرفداران با ژاندارمری دافرا نادرست
 قشقايی؛ الدوله صولت با طرفدارانگليس الملکِ  قوام شدن متحد طرفدارانش؛ به

 قيام مخالف ژاندارمری افراد کودتای فسا؛ نبرد در ژاندارمری افراد نظامی شکست
 دست مطلوب نتيجۀ به قيام، اين قبال در مرکزی دولت مخالف موضع شدن روشن و

 .نيافت
 نواحی اين در امنيت تأمين و بيشتر اقتصادی نفوذ پی در همچنان و که انگليس دولت
 پليس«بومی، افراد و هندی و انگليسی افسران از متشکل نيرويی با قيام، حين در بود،

 مسيرهای از حفاظت فارس، ژاندارمری همانند اش وظيفه که نهاد بنياد را »جنوب
 به وابسته نظامی نيروی ايجاد و انگليس دولت مواضع کردن مستحکم رو؛ وانکار
  )۴( .بود کشور شمال در روسيه به وابسته قزاق بريگاد همانند جنوب، در خود
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  :مآخذ و حاتيتوض ◀

  
از آغاز قرن يازدهم » ايران  نظام سياسی تحوالت تاريخ«مقامی  قائم جهانگير - ١

خرداد  - شرکاء  و علمی اکبر علی کتابخانه - سیهجری شم ١٣٠١هجری تا 
  ٢٠٧  -   ٢٢۴صص  –١٣٢۶

جنوب، موسسه  سيپل هيمبارزات مردم فارس عل ش،يصداقت ک ديجمش دکتر
  ٣٢٣تا  ٣١۵، ص ١٣٩۴بهار  ،یاسيس یمطالعات و پژوهشها

سايت   South Persia   (S.P.R (» ايران جنوب پليس «دمحم علی زندی  -  ٣
  ١٣٩٢بان آ ٢٤ - پژوهه

  ١١ شماره بهارستان پيام  :منبع»  فارس ژاندارمری و انگليس« :ابراهيمی آوات - ۴ 
    

  »ايران  نظام سياسی تحوالت تاريخ«مقامی  قائم جهانگير: پی نوشت ها  ◀
   انگليس سياسی محرمانه کتاب ٢۴ ص) ١(  
  »  آبی کتاب ۴ جلد ٢٧٢ تلگراف)  ٢(  
   تلگراف همان)  ٣( 
  ) کتاب همين  چهاردهم فصل از  ٨ محبث به شود جوعر) ۴( 
   تلبيس کشف ١۶٢ ص) ۵( 
  ) تلبيس کشف ١۵۵) ( ۶( 
 ايران حکومت« :بود گفته خود١٩١٨ ژانويه ٢١نطق طی در کرزن لرد  اينکه) ٧.( 

 ً  امورآن زمام گرفتن بعهده و کار اين تشکيل در را اعليحضرتی دولت  پيشنهاد صورتا
 الدوله وثوق بموافقت اشاره گويا »پذيرفت انگليسی   صاجبمنصب ای عده تعيين و

 از قسمتی وقتی کرمان در انگليس  قونسولگری کفيل مسترسکرين  منتهی است بوده
 کرمان در١٩١٨    فوريه  ۶ با مطابق ١٣٣۶اثانی  ربيع ٢٣ در را  کرزن لرد نطق

 دولت اوليای از شبهه فعر«  که کرد تأويل  بدينگونه را عبارات اين منتشرنمود
ً  و  شده ايران  عليه  ١٨٧ ايران روزنامه( »  شناخته ايرانی قشون را قشون اين رسما
   ) دوم سال
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  . دوم سال  ١۵۵ شماره  ايران روزنامه) ٨( 
   ايران روزنامه دوم سال ١٧٨ شماره) ٩( 
 ايران روزنامه دوم سال ١٨٠ شماره) ١٠( 
 محترم هيئت« : است اين احزاب متينگ بهيأت  رکشو وزارت نامه متن) ١١(  

 داخله بوزارت امورخارجه  جليله وزارت از که فوری مراسله  بموجب متينگ
 خاک در ها انگليسی عمليات امروزبرضد که  متينگی نظربشايعه است شده واصل
 امورخارجه بوزارت مراسله  انگليس سفارت از ميشود داده توپخانه ميدان در ايران

 برای ايران  عليه بدولت فوراً  حاضراست انگلستان فخيمه دولت که است يدهرس
 ايران از انگليس قشون احضار و جنوب پليس خصوص در دوستانه ترتيب
 سفارت مراسله اين بوصول نظر امورخارجه جليله وزارت. گردد درمذاکره  داخل

 و  نيست مقتضی نگمتي اقامه حال باين که نموده خاطرنشان  داخله بوزارت انگليس
ً  داخله وزارت که  اند فرموده تقاضا اليها معزی وزارت  موضوع دراين سريعا
  مرقومه بمفاد را محترم  هيئت نظرآن که است اين. آورد بعمل مقتضی اقدامات
 وزارت . نمايد می جلب امروز متينگ انعقاد بعدم و متوجه خارجه جليله وزارت

  )  ايران روزنام دوم سال   ١٨٠ شماره( » داخله
   ايران  روزنامۀ  دوم سال ٢٣۵ شماره)  ١٢( 
  ) روزنامه همان از شماره همان)( ١٣( 
  ١١٣ ص» )١۴( 
 جمادی سوم بتاريخ  دوم سال ايران روزنامه ١٨٧ شماره به شود رجوع)  ١۵( 

   است درج آن در جرايد  تعطيل  درباب داخله وزارت اعالميه  متن که االخره
   ايران  روزنامه چهارم سال  ٧٢١ شماره»)١۶( 
 هزار قرارسه از که جنوب پليس اداره« :  است مزبوراين تلگراف متن)  ١٧( 

ً  نفراست ً   و کتبا  هم اعياد و رسمی درمواقع و دارند و داشته مرجوعاتی ايالت با شفاها
  بايد رقرا چه از آنها روابط که فرمايند معين تکليف  است مستدعی  حاضرميشدند

 روز دو مشروح جريان کتاب   ٨۵ ص(  »ميزان  ١٩ – ٢۶٣٠ نمره باشد،
  )  تاريخی

  ..شدند متوقف اصفهان در و  نيامدند  طهران به  عده اين کتاب همان  ٨۶ ص) ١٨( 



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ١٤٦                                        ٦ج

  

 رجوع  آنجا به ديديم چهارم مبحث شانزدهم فصل در را تجاوزات اين شرح) ١٩( 
  .شود

  : است اين رمزبو  فصول متن)   ٢٠( 
 توقف يا و ترکيب از) ١: (که نمايند می تقبل متعاهدتين معظمتين طرفين -  پنجم فصل

 که منفرد اشخاص يا و شوند ناميده که اسم هر به) ها گروپ( دستجات  يا و تشکيالت
 ممالک با همچنين و روسيه و ايران با مبارزه مزبوره  اشخاص و تشکيالت مقصود
 و قشونی افراد گرفتن از همچنين و  نمايند ممانعت خود خاک در دباش روسيه با متحده

 خاک در مزبوره  تشکيالت مسلحه قواء يا و قشون صفوف برای نفرات تجهيزات يا
 آن اسم از نظر قطع تشکيالت يا و ممالک کليه به) ٢. (نمايند ممانعت خود

 به که شود داده زهاجا نبايد باشد معظم متعاهد با مبارزه مقصودشان که  تشکيالت
 ضد بر است ممکن که را آنچه تمام متعاهدتين  معظمتين طرفين از يک هر خاک

 آن به که وسايلی تمام با) ٣(  . دهند عبور يا و نموده وارد شود استعمال ديگر متعاهد
 که صورتی  در ديگری ثالث مملکت مسلحه قواء يا و قشون توقف از باشد دسترس
 متعاهد امنيت يا و منافع يا و سرحدات تهديد باعث مزبوره واءق توقف برود احتمال
  .نمايد ممانعت خود متحدين و خود خاک در بايد شود می ديگر  معظم
 ششم فصل

 به بخواهند ثالثی ممالک گاه هر که کردند حاصل موافقت متعاهدتين معظمتين طرفين
 ايران خاک يا دارند مجری ايران خاک در را غاصبانه سياست مسلحه  دخالت وسيله

ً  اگر و دهند قرار روسيه  ضد بر نظامی حمالت مرکز را  سرحدات خطری ضمنا
 دولت نمايد رفع را خطر اين  نتواند خودش روسيه شوروی اتحادی جمهوری دولت

 دفاع برای  اينکه تا نمايد وارد ايران خاک به را خود قشون داشت خواهد حق شوروی
 که است متعهد روسيه شوروی دولت آورد عمل به را ظامین الزم های اقدام خود از

  .نمايد خارج ايران حدود از را خود قشون بالدرنگ خطر رفع  از پس
 يادداشتی شوروی   حکومت الدوله وثوق دوم کابينه درزمان١٣٣٨ شعيان در )٢١( 

  خود ازخاک را انگليس قوای«  :  بود کرده تقاضا آن بموجب و فرستاد  ايران بدولت
 دولت چون ولی »کرد خواهد حمله ايران ناچاربه از  ساويت قوای واال کنند خارج
 حجه ذی ١٠در  بلشويکها دستجات  اولين نکرد کاری آنها تقاضای  درانجام ايران
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 را دولت اقدامات و  آنها تجاوزات شرح ما و شدند پياده) امروز پهلوی( دربندرانزلی
  .ديديم  متحدالشکل  قشون رفصلد مزبورمختصراً  غائله رفع در
 
 پليس مسألۀ در  روس و ايران  معاهده ششم و پنجم فصول وتأثير اهميت) ٢٢( 

 مجلس در ١٣٢٢ اسفند ١۶ روز در که ضياءالدين سيد نطق  از  قسمتی از جنوب
 از قسمتی ما و است کرده ايراد خود نمايندگی   اعتبارنامه از دفاع برای ملی شورای

 معلوم بخوبی ايم کرده نقل مبحث   درهمين داشت بستگی ما کتاب موضوع با که آنرا
 وارد لطمه ما مملکت  وسالمت استقالل به ازاينکه گذشته« : گويد می وی. شود می
 دارای  شوروی همجوار دولت با ما که امر دربدو)  جنوب پليس يعنی( آورد می

 باشد داشته را تشکيالتی يک لتدو ايران در خواستم نمی بوديم شده حسنه مناسبات
 دارای شوروی دولت با موقع درآن که باشد مملکتی يک افسران اداره  درتحت که

  مشروح  جريان کتاب ٣١( » . بودند  نشناخته را همديگر  و نبودند حسنه مناسبات
  )  تاريخی روز دو

  )  تاريخی روز دو  جريان کتاب ٣٠ ص) ٢٣.( 
  
  

   South Persia (» ايران جنوب پليس «علی زندی دمحم :های نوشت پی  ◀
(S.P.R  ١٣٩٢آبان  ٢٤ - سايت پژوهه  

  
 اسالمی، انقالب اسناد مركز تهران، ايران، جنوب پليس منيره؛ راضی،] . ١[ 

 .٩۶ -  ٩٨ صص اول، چاپ ،١٣٨١
 اسناد مركز تهران، جنوب، مردم مبارزات و ها قشقايی غالمرضا؛ ميرازيی،]. ٢[

 .٢١٣ ص اول، چاپ ،١٣٨١ سالمی،ا انقالب
 جنگ در آلمان شرفی سياست در ايران شرق، سوی به پيش اولريخ؛ گرگه،]. ٣[

 ،١٣٧٧ اول، چاپ سيامك، كتاب تهران، صدری، پرويز ی-ترجمه اول، جهانی
 .١۶٣ - ١۶٧ صص

 شيراز، تهران، احمد،-بنی حسين ی-ترجمه ايران، در ها آلمانی اليور؛ باست،.]۴[



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ١٤٨                                        ٦ج

  

 .۵٢ ص اول، اپچ ،١٣٧٧
 اعظم فرشته ی-ترجمه آلمانی، لورنس واسموس داگوبرت؛ ميكوش، فن. ] ۵[

 كريستوفر، سايكس، و ۶٩ ص اول، چاپ ،١٣٧۵ نويسا، تهران، ميرفخرايی،
 تهران، نوری،-سعادت حسين ی-ترجمه ايران، در واسموس جاسوسی های فعاليت

 .١٧ ص تا، بی نا، بی
 تهران ، ١٩١۴ –١٩٨١بزرگ درجنگ علی؛ايران،احمد)مورخ الدوله(سپهر].۶[

 .۴۴ -  ۴٧ صص دوم، چاپ ،١٣۶٢ اديب،
 .١٠۵ ص پيشين، منيره؛ راضی،] . ٧[
 تهران، جوادی، شفيع ی-ترجمه استعمار، عصر در فارس خليج رمی؛ واداال،] . ٨[

 .۵۵ -   ۶٢ صص اول، چاپ ،٢۵٣۶ سحاب، كتاب
 داشت-بزرگ بوشهر، ايران، جنوب در اول جهانی جنگ كاوه؛ بيات،] . ٩[

 .٢١ ص اول، چاپ ،١٣٧٣ دلواری، علی رئيس شهادت سالگرد هشتادمين
 انگليس، دوروئی يا تلبيس كشف پروين؛ استخری، و هللا؛-عين كيانفر،] . ١٠[

 .١١١-  ١١۴ صص دوم، چاپ ،١٣۶٣ زرين، تهران،
 .٩٩ ص پيشين، منيره؛ راضی،].١١[
 تهران، طاهری، ابوالقاسم ی-ترجمه نو، جهان يختار روزول؛ رابرت پالمر،] . ١٢[

 .١۴٢ -  ١۴۶ صص سوم، چاپ ،١٣۵٧ اميركبير،
 و موفقيان ناصر ی-ترجمه بزرگ، های قدرت سقوط و ظهور پال؛ كندی،] . ١٣[

          ١۴٧صص اول، چاپ ،١٣٧١ اسالمی، انقالب آموزش تهران، ديگران،
١۴٣. 

          ١٩۶۵ خاورميانه نفتی امتيازات مالی يلتحل و تجزيه زهير؛ مقداشی،] . ١۴[
 صص اول، چاپ ،١٣۵۴ پيروز، تهران، زاده، ابراهيمی سيروس ی-ترجمه ،١٩٠١

 دوم، چاپ ،١٣۵٨ پيام، تهران، ايران، نفت سال پنجاه مصطفی؛ فاتح، و ٣٣ -  ۴٧
 .٢۶۶ ص

 .١۶٣  - ١۶٨ صص پيشين، اولريخ؛ گرگه،] . ١۵[
 .١۴۶-  ١۴٨ صص پيشين، رمی؛ واداال،] . ١۶[
 .١٠٣  -  ١٠۴ صص پيشين، منيره؛ راضی،] . ١٧[
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 معصومه و اتحاديه منصوره ی-ترجمه ايران، جنوب پليس فلوريدا؛ سفيری،] . ١٨[
 و ١٣٠ -  ١٣٢ صص اول، چاپ ،١٣۶۴ ايران، تاريخ تهران، فشاركی، جعفری

 .٢١۵ ص پيشين، غالمرضا؛ ميرزايی،
 .١١٩ ص پيشين، منيره؛ راضی،] . ١٩[
 رسا، تهران، بيات، كاوه ی-ترجمه ايران، در عمليات جيمز؛ مابرلی،] . ٢٠[

 .۵٨٧ ص اول، چاپ ،١٣۶٩
 .١١٩ ص پيشين، منيره؛ راضی،] . ٢١[
 .١٨٣ -  ١٨۴ صص همان،] . ٢٢[
 .١٨۴ ص همان،] . ٢٣[
 .٢۶٨ ص همان،] . ٢۴[
 فلوريدا؛ سفيری، و ١٢١ ص پيشين، پروين؛ استخری، و هللا؛-عين كيانفر،] . ٢۵[

 .١٢۵  -  ١۴٨  صص پيشين،
 ،١٣۵٧ اقبال، تهران، الملل،-بين جنگ و فارس دمحمحسين؛ آدميت، زاده ركن] . ٢۶[

 پيشين، كاوه؛ بيات، و ٢٧٣ ص پيشين، جيمز؛ مابرلی، و ٣١۵ ص چهارم، چاپ
 .۶۶ ص

 هران،ت گيالنی، فخرداعی دمحمتقی ی-ترجمه ايران، تاريخ سرپرسی؛ سايكس،] . ٢٧[
 .۶٧۶ ص دوم، جلد چهارم، چاپ ،١٣۶٢ علمی،

 چاپ ،١٣٧٠ قرن، تهران، ايران، در اول جهانی جنگ اسناد بهروز؛ قطبی،] . ٢٨[
 پيشين، كاوه؛ بيات، و ٣٣٨ ص پيشين، جيمز؛ مابرلی، و ٢۵٧-  ٢۵٨ صص اول،

 .١۵۵ -  ١۵٧ صص
 .٢۵٣  -  ٢٧۶ صص پيشين، جيمز؛ مابرلی،] . ٢٩[
 .۶٩٩ ص پيشين، رپرسی؛س سايكس،] . ٣٠[
 .۴٣ ص پيشين، فلوريدا؛ سفيری،] . ٣١[
 پيشين، سرپرسی؛ سايكس، و ٣۵١ ص پيشين، دمحمحسين؛ آدميت، زاده ركن] . ٣٢[

 .٧٧٠ ص
 ص پيشين، فلوريدا؛ سفيری، و ٣٩٣  -  ٣٩٨ صص پيشين، جيمز؛ مابرلی،] . ٣٣[

٢٣٣. 
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 .٨٧ ص پيشين، كاوه؛ بيات،] . ٣۴[
 .٧٧۶ ص پيشين، پرسی؛سر سايكس،] . ٣۵[
 .۴١١ -  ۴٢٣ صص پيشين، جيمز؛ مابرلی،] . ٣۶[
 .۴۶۶ ص پيشين، دمحمحسين؛ آدميت، زاده ركن] . ٣٧[
 .٧٨۵ ص پيشين، سرپرسی؛ سايكس، و ٨٨ ص پيشين، كاوه؛ بيات،] . ٣٨[
 و دشتستان مجاهدين جنگ در كوتاهی چاه خان-حسين شيخ احمد؛ فرامرزی،] . ٣٩[

 ،١٣٧٧ شيرازه، تهران، ياحسينی، قاسم سيد كوشش به انگليس، تدول با تنگستان
 .۶۶ ص اول، چاپ

 .۵١١ ص پيشين، جيمز؛ مابرلی،] . ۴٠[
 .١٠۵ ص پيشين، كاوه؛ بيات،] . ۴١[
 .٧٢ -  ٧٣ صص پيشين، احمد؛ فرامرزی،] . ۴٢[
 .٧۶ -  ٧٩ صص همان،] . ۴٣[
 .٧٧٩ ص پيشين، سرپرسی؛ سايكس،] . ۴۴[
 .٢٢٩ ص پيشين، نيره؛م راضی،] . ۴۵[
 تهران، فرمانفرما، ميرزا عبدالحسين ی-نامه زندگی مهرماه؛ فرمانفرمائيان،] . ۴۶[

 ٢٠۶ ص فلوريدا؛ سفيری، و ٢٣٣-  ٢٣۶ صص دوم، جلد اول، چاپ ،١٣٧٧ توس،
 .٧٣۵ ص پيشين، سرپرسی؛ سايكس، و
 .۴٠۶ ص پيشين، جيمز؛ مابرلی،] . ۴٧[
 .٢۴۶ ص ،پيشين فلوريدا؛ سفيری،] . ۴٨[
 .٣٢٨ ص پيشين، دمحمحسين؛ آدميت، زاده ركن] . ۴٩[
 .٩١ ص پيشين، كاوه؛ بيات،] . ۵٠[
 .٢٣۴ ص پيشين، منيره؛ راضی،] . ۵١[
 .٧۶۴ ص پيشين، سرپرسی؛ سايكس،] . ۵٢[
 .۴۶۵ ص پيشين، جيمز؛ مابرلی،] . ۵٣[
 .٢٣۶ -  ٢٣٧ صص پيشين، منيره؛ راضی،] . ۵۴[
 .٧٨۶ ص پيشين، سرپرسی؛ سايكس،] . ۵۵[
 .٢۵ -  ۴٠ صص پيشين، احمد؛ فرامرزی،] . ۵۶[
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 .۵۶٨ ص پيشين، جيمز؛ مابرلی،] . ۵٧[
 .٢۴٢ ص پيشين، منيره؛ راضی،] . ۵٨[
          ١٩٢۵ بزرگ های-قدرت و ايران سياسی روابط تاريخ ايرج؛ ذوفی،] . ۵٩[

 .۴٣۴ -  ۴۴٣ صص اول، چاپ ،١٣۶٨ پاژنگ، تهران، ،١٩٠٠
 .٢۵۴ ص پيشين، فلوريدا؛ فيری،س] . ۶٠[
 .٢۴٧  -  ٢۴٩ صص پيشين، منيره؛ راضی،] . ۶١[
 بريتانيا، ی-خارجه وزارت ی-محرمانه اسناد دمحمجواد؛ االسالمی،-شيخ] . ۶٢[

 ايرج؛ ذوقی، و ۵٠ -  ۵٩ صص دوم، چاپ ،١٣۶٨ كيهان، ی-موسسه تهران،
 .٣٢۵ -   ٣۵٠ ص پيشين،

          ۴١۵ صص پيشين، ايرج؛ ذوقی، و ٢۵۵ ص پيشين، فلوريدا؛ سفيری،] . ۶٣[
۴٠٨.  

  
 » فارس ژاندارمری و انگليس« :ابراهيمی آوات :پی نوشت ها ◀
 
 منازل در را ها قافله تا بنشينند ها راه در حکام طرف از که کسانی يعنی قراسوران. ١

 ص ،١٣۵۵: تهران بابک، تاريخ، های برگ ابراهيم، صفائی،: نمايند حفظ مخوفه
١٣۶ 

 . ٢٢ ص ،١٣٣٢ نا، بی: قم ايران، ژاندارمری تاريخ پرويز، افسر،. ٢
 هند بازرگانی هيئت گزارش( بيستم قرن آغاز در ايران اقتصادی اوضاع. ٣

 و جمشيدی معصومه ترجمۀ) ١٩٠۵ –١٩٠۴ايران شرق جنوب به بريتانيااعزامی
 .٣٢ ص. ١٣٧۶ ايران، معاصر تاريخ مطالعات مؤسسۀ: تهران ديگران

 . ١٩١۵ ص ، ١٣۶٢نو نشر: تهران ،٨ ج آبی، کتاب بشيری، احمد. ۴
 مريم ترجمه الحمايگی،¬تحت تا آميز¬مسالمت نفوذ از ايران ليتن، ويلهلم،. ۵

 . ٣١٧ ص ،١٣۶٧ معين،: تهران احمدی،
 ، اقبال: تهران الملل، بين وجنگ فارس آدميت، وفريدون حسين دمحم زاده، رکن. ۶

 .٩٩ص ،١٣۴٩
 . ٩٩ ص مان،ه. ٧
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: تهران خنجی، لطفعلی ترجمۀ ايرانيان، ميان در ها انگليسی دنيس، ، رايت. ٨
 .١٣ ص ،١٣۵٩ اميرکبير

 سپهر،: تهران انگلستان، نيرنگ و دورويی يا تلبيس کشف قاسمی،ابوالفضل،. ٩
 . ١٨٩ ص ،١٣۵٧ دوم، چاپ
 ،)ق ١٢١۵  -  ١٣٢٢ قاجار عصر ايران اقتصادی تاريخ چارلز، عيسوی،. ١٠

 . ١٢٧ص ،١٣۶١ دوم، چاپ گستر،: تهران آژند، يعقوب: ترجمۀ
 تا مشروطيت از خارجی های قدرت و فارس ايالت منصور، طيبی، نصيری. ١١

 خارجی امور وزارت پژوهش خدمات و اسناد مرکز: تهران شاه، رضا سلطنت
 . ٧۵،ص١٣٨۴،

 دمحمعلی کتابفروشی: تهران ايران، نظام سياسی تحوالت جهانگير، مقامی، قائم. ١٢
 . ١٢۵ ص ،١٣٣۶ علمی،

 شوشتری، موسوی ابوالحسن: ترجمۀ ايران، در اختناق مورگان، شوستر،. ١٣
 .٧٧ص ،١٣۶٢ عليشاه، صفی: تهران

 ،١٣٨٠ خارجه، امور وزارت: تهران اول، جهانی جنگ و ايران صفا، اخوان،. ١۴
 .٢۴٠ص
  ان اي پ ا ت از آغ از(  ران اي  ش رتا  خ اري ت در  ری ي س ميرحسين، يکرنگيان،. ١۵

 . ١٣٩،ص١٣٨۴ ، ه ت س ج خ: ران ه ت ،)١٣٢٠ور ري ه ش
 ،١٣٢۶ کشور، وزارت: تهران کشور، کل ژاندارمری تاريخچۀ هاشم، شعفی،. ١۶
 .۶ ص
 .٩۵١ ص ،۴ ج بشيری،. ١٧
 دفتر: تهران ايران، به  روس و انگليس هجوم درباره اسنادی دمحم، ترکمان،. ١٨

 . ٢٧۵            ٢۴٩ ص ،١٣٧٠ المللی، بين و سياسی طالعاتم
 .١٢٩١ص ،۶ ج بشيری،. ١٩
 .   ٣٢٣ – ٣٢۴صص ترکمان،. ٢٠
 عمومی روابط ادارۀ: تهران ايران، ژاندارمری تاريخ مقامی،جهانگير، قائم. ٢١

 . ١٠٣ص ،٢۵٣۵ شاهنشاهی، کشور ژاندارمری
 .١٠۴ ص همان،. ٢٢
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: تهران بابايی، علی غالمرضا ترجمۀ پهلوی، حکومت و شارت استفان، گرونين. ٢٣
 .٣٧ص ،١٣٧٧ خجسته،

 .٧۶ص طيبی، نصيری. ٢۴
 . ٢ص ،١٣٣٠ االول  ربيع ٢٢ ،٢۴ ش اول، سال افتاب، روزنامۀ. ٢۵
 .١۶٩ ص ايران، ژاندارمری تاريخ جهانگير، مقامی، قائم. ٢۶
 . ٣ ص/  ق١٣٣١ االول، جمادی ٢٢ ،١٧۵ ش اول، سال آفتاب، روزنامۀ. ٢٧
 منصوره و  اتحاديه منصوره ترجمۀ ايران، جنوب پليس فلوريدا، سفيری،. ٢٨

 . ١٧٢ ص ،١٣۶۴ ايران، تاريخ: تهران فشارکی، جعفری
 . ٩ ص ،١٣٣٢ صفر ٢١ ،٢۶ ش اول، سال المتين، حبل روزنامۀ. ٢٩
 . ۴٧ ص استفان، گرونين. ٣٠
 .١٧٠٣ ص ،٨ ج بشيری،. ٣١
 .٢ ص ،١٣٣٢ محرم ٢١ ،٢١ ش ،٢١ سال تين،الم حبل روزنامه. ٣٢
 .١١٢ ص همان،. ٣٣
 ملی، شورای مجلس سوم و دوم دوره در فارس اسناد منصور، طيبی،¬نصيری. ٣۴

 .١۶۵١ - ١١۶٣،ص١٣٨٩اسالمی، شورای مجلس کتابخانۀ: تهران
 .٧۶ص خارجی، های وقدرت فارس ايالت منصور، طيبی، نصيری. ٣۵
 .٣۴ص سفيری،. ٣۶
: تهران پهلوی، عصر تا هخامنشی از ايران ارتش تاريخ غالمرضا، ابايی،ب علی. ٣٧

 .١٢٠ص ،١٣٨٢ آشيان،
 جنگ در آلمان شرقی سياست در ايران(شرق سوی به پيش اولريخ، گرکه،. ٣٨

 .١١٣ص ،١٣٧٧سيامک، کتاب: تهران صدری، پرويز ترجمۀ ،)اول جهانی
 .٣١٨ص ،١٣۵٢ين،نو: تهران ،١ج ايران، در توفان احمد، احرار،. ٣٩
  کاوه ،ترجمۀ )١٩١۴ -  ١٩اول جهانی جنگ(درايران جيمز،عمليات مابرلی،. ۴٠

 . ٧٩ص ،١٣۶٩ آرمان،: تهران بيات،
 . ١٨ص آدميت، و زاده رکن. ۴١
 فرهنگی مؤسسۀ: قم جهانداری، واسموس،کيکاوس ميگوش، فن برت، داگو. ۴٢

 . ١٢٢ص ،١٣٧٧ همسايه،
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 فرهنگی مؤسسۀ: قم ايران، جنوب در اول جهانی جنگ ،اسناد کاوه بيات،. ۴٣
 .۵،ص١٣٧٧ همسايه،

 . ٣۵۴همان،ص. ۴۴
 . ٧۶٣ص ،٢ ج گرکه،. ۴۵
 .۵٨۴ص ايران، در توفان احمد، احرار. ۴۶
  .١٠١  - ٩۵ الملل،ص بين وجنگ دمحمحسين،آدميت،فارس زاده رکن.۴٧

 ١١٣ -  ١١١ ص همان،. ۴٨ 
 ٣۴  -  ٣٣٢ صص ايران، در توفان احرار، احمد .۴٩
 . ١۵٠ -  ١۴٩ صص آدميت، و زاده رکن . ۵٠
 ،١٣۵٩ اسالمی،: تهران فارس، دموکرات حزب تاريخچۀ عليمراد، فراشبندی، .۵١
 . ١۵  -  ١٧ ص
 . ١۶۴ ص آدميت، و زاده رکن. ۵٢

 . ١۶۶ ص همان، . ۵٣ 
 دوم، کمال،: اصفهان ،۴ج ايران، مجالت و جرائد تاريخ هاشمی،  صدر دمحم . ۵۴

 .١٩٩ص ،١٣۶٣
 . ٣۵٩ص احرار، . ۵۵
 . ٧ص استفان، گرونين. ۵۶
 . ٣ص فراشبندی،. ۵٧
 فردريک خاطرات يا اول جهانی جنگ تا مشروطه از فردريک، اوکانر،. ۵٨

 . ١٠٣ص ،١٣۶٧ شيرازه،: تهران زنگنه، حسن اوکانر،
 . ٣ص فراشبندی،. ۵٩
 اديب،: تهران ،٢ ج ،١٩١٨ - ١٩١۴بزرگ جنگ در ايران علی، احمد سپهر،. ۶٠

 . ٨٠ص ،١٣۶٢
 . ٢٠٠ص آدميت، و زاده رکن. ۶١
 . ٢٣٢ -  ٢٢۵ص همان،. ۶٢
 در جنوب قيام( دلواری رئيسعلی مقاالت مجموعه کنگره، علمی هيئت اعضای. ۶٣

 . ١۵٩و١۵٧،ص١٣٧٣ علوی،: بوشهر) اول جهانی جنگ
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 سرکارمونت خاطرات(ايران در اول جهانی جنگ سرکار، اسکرين، مونت. ۶۴
 . ٢٨،ص١٣۶٣ سلسله،: تهران صالحيار، حسين غالم ،)اسکرين

  ١۵٩ص دلواری، رئيسعلی مقاالت مجموعه. ۶۵
: تهران جنوب، مردم ومبارزات ها قشقايی رضا، غالم شوری، دره ميرزايی. ۶۶

 . ١٩٩ص ،١٣٨١اسالمی، انقالب اسناد مرکز
 . ١۵٩ص دلواری، رئيسعلی مقاالت مجموعه. ۶٧
  . ۴٣ص ،١٣٣۴االول ربيع۵١،۴اول،شماره م،سالاتحاداسال روزنامه .۶٨
 .١ص ،١٣٣۴صفر٢۶ ،٧۶ش ،٧سال رعد، روزنامۀ. ۶٩
 .١٣١ص فارس، دمکرات حزب تاريخچۀ عليمراد، فراشبندی،. ٧٠
 .۵٩٩ص ايران، در توفان احمد، احرار. ٧١
 اديب،: تهران ،٢ ج ،١٩١۴ - ١٩١٨بزرگ جنگ در ايران علی، احمد سپهر، .٧٢

 . ٢٣٧ و ٢٣١ص ،١٣۶٢
 کنترل در انگلستان های شيوه معاصر تاريخ بازخوانی« عبدالکريم، مشايخی، . ٧٣ 

 . ۶ص ،١٣٨۵دی ،۵٢شمارۀ زمانه، مجلۀ »استعماری ضد های قيام
 صفحه ،٧٨ شماره تاريخی، های بررسی ،)S.P.R( جنوب پليس بيانی،خانبابا، . ٧۴
٨۴ . 
 کنسولگری های گزارش( اناير جنوب در اول جهانی جنگ« ،کاوه بيات.  ٧۵

 ، دلواری رئيسعلی سالگردشهادت هشتادمين بزرگداشت کنگره):دربوشهر بريتانيا
 . ٧۶ ص ،١٣٧٣

 ،١٣٨١پاييز فرهنگ، مجلۀ ،»)SPR(ايران جنوب پليس« در فاطمه، پيرا،. ٧۶
 ١٣٨تا١١٧صص ،۴٣شماره

 برپايی و اول جهانی جنگ پور، جليل حسن و دوست وطن غالمرضا.  ٧٧
 . ۶۴ــ۶٣ص ،١٣٨٠ ديد، به تهران، فارس، در اندارمریژ
 مجلۀ ،»پهلوی سلسلۀ پايان تا قاجار عهد از ارتش تحوالت« دمحم، پور، نايب.  ٧٨ 

 .١٣ -  ۴ص ،۵٢شماره ،١٣٨۵دی زمانه،
 شورای مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه، سايت: منبع -  ابراهيمی آوات: نويسنده
  اسالمی
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  فصل سوم 

  
  تهران در انگليس سفارت و ايران خارجه امور وزارت بين اتمکاتب

 سفارت و ايران خارجه امور وزارت بين مکاتبات«نظرآهاری در بارۀ  رضا دکتر
 ايران جنوب پليس : اينگونه آورده است» تاريخی واقعه در تهران در انگليس

)South Persia Rifles (جايگاه مند،نا می نيز. آر. پی. اس را آن اختصار به که 
 رابطه اين در. است داده اختصاص خود به کشورمان معاصر تاريخ در را ای ويژه
 مختلف ابعاد که است درآمده نگارش به خارجی و فارسی های زبان به متعددی منابع
 عوامل کليه نقش منابع اين در. اند داده قرار کنکاش مورد را يادشده تاريخی واقعه
 مسئله شايد و شده بررسی سازمان اين تأسيس در ارجیخ و داخلی از اعم کليدی
 محققان و پژوهشگران که است واضح. باشد نيفتاده قلم از ها پژوهش اين در مبهمی

. اند پرداخته مباحث طرح به ذيربط های طرف قبال در خود کلی مواضع به توجه با
 انگليس های ليتفعا به مثبتی نگاه انگليسی ويژه به و غربی پژوهشگران بين اين در
. اند کرده دنبال مثبتی نگاه با را ايران در کشور اين اقدامات و اند داشته ايران در

 بدين. ندارند ايران جنوب پليس تشکيل به مساعدی نگاه ايرانی پژوهشگران متقابالً 
 وجود متفاوتی های ديدگاه تاريخی حادثه اين مورد در که شود می مشاهده ترتيب
 های گوشه تواند می جديد اسناد مبنای بر جديد های پژوهش دليل همين به دارد؛

 .سازد آشکار را زمانی مقطع اين تاريک
 ايران اسالمی جمهوری خارجه امور وزارت ديپلماسی تاريخ و اسناد مرکز در

 کار به تاريخی واقعه اين بهتر چه هر شناسايی در تواند می که دارد وجود اسنادی
 عنوان با اختصار به پس اين از ديپلماسی تاريخ و اسناد مرکز از مقاله اين در. آيد
 می اسناد مرکز اختيار در که اسنادی جمله از. شد خواهد برده نام »اسناد مرکز«

 امور وزارت بين ايران جنوب پليس مورد در که است مراسالتی و ها يادداشت باشد
 به ها يادداشت اين در. تاس شده مبادله تهران در انگليس سفارت و ايران خارجه
 هايی ظرافت و جزئيات ولی دارد؛ وجود منابع در آن کليات که خوريم برمی نکاتی

 کنند، دفاع خود متبوع کشور منافع از تا گيرند می کار به مکاتبات اين در طرفين که
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 منظورتوضيح ناگزيربه موارد، برخی در که است طبيعی. است زدنی مثال و جالب
 کشورهای در ايران های خانه سفارت با خارجه امور وزارت مکاتباتاسناداز اين

 خواهيم بهره...  و فارس در خارجه امور وزارت های کارگزاری نيز و خارجی
 .برد

 و فارس های ايالت بطورعمده زمانی مقطع اين در ايران جنوب است ذکر به الزم
 مثال عنوان به. است گرفته می بر در را وسيعی منطقه که شد می شامل را کرمان

 های استان به ها ايالت اين بعدها. شد می محسوب ازفارس بخشی نيز بندرعباس
 شد، می شامل را بوشهر  -  شيراز مسير که جنوب های راه. شدند تقسيم کوچکتری

 طريق از کشور صادرات اعظم بخش و شد می محسوب مسيرها ازمهمترين يکی
 .گرديد می انجام بوشهر بندر
 جنوب پليس تاريخچه به مختصری کامالً  اشاره است الزم اسناد اين ارائه از قبل

 .پرداخت اسناد بررسی به بتوان آن چارچوب در تا بشود ايران
 ايران جنوب پليس به موسوم تشکيالت تاريخ از مختصری

 از بتوانند که بودند ايران جنوب در قوايی تشکيل پی در قبل ها مدت از ها انگليسی
 ۶ در بار نخستين برای تالش اين ظاهراً . کنند دفاع خود اقتصادی و سياسی منافع

 امور وقت وزير يادداشت در و کرده، خطور انگليس اوليای ذهن به ١٩٠٢ ژانويه
 آمده ايران در انگليس وزيرمختار هاردينگ آرتور سر به خطاب انگليس خارجه

 در که ای وسيله هر به را انيابريت نفوذ و تجارت که ايم کرده کوشش ما... «: است
 از زمينه همين روی متعددی های پروژه چنين هم و نماييم تشويق و تأييد داريم دست
 مطالعه تحت جنوبی های راه امنيت حفظ برای بومی پليس قوه يک تشکيل قبيل
 از. بپوشد عمل جامه انگليس آرزوی اين تا کشيد طول زيادی مدت ولی.  »است

 شده ياد مهم اين تعويق داليل عنوان به روسيه مواضع نيز و راناي داخلی اوضاع
 های راه به دستيابی درصدد روسيه امپراطوری که بود آن انگليس تصور. است

 ١٣٢٢ سال در. است هند اقيانوس و هند فارس، خليج به رسيدن برای ايران زمينی
 انگليس و اناير نفت کمپانی بعد سال يک و شد کشف نفت خوزستان در م١٩٠۴/ق

 و داشت پی در را ايران در بريتانيا منافع دايره گسترش که نفت کشف. گرديد تشکيل
 به را مبهمی اوضاع ،)م ١٩٠۶  -  ١٩٠٩( ق ١٣٢۴ -  ١٣٢٧ مشروطه انقالب نيز
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 فراهم ايران نظامی و سياسی امور در روسيه دخالت برای را زمينه که آورد وجود
 نفر هزار ده به قزاق نيروی تعداد بود داده پيشنهاد مانفرمافر کابينه که دانيم می. آورد

 دولت به ايران در انگليس وزيرمختار ١٩١۶ ژانويه در دليل همين به. يابد افزايش
 تحت نيز مشابهی نيروی قزاق، نيروی افزايش صورت در کرد پيشنهاد خود متبوع

 امور وزارت. شود دهدي تدارک ايران جنوب برای انگليسی افسران فرماندهی و نظر
 هند السلطنه نايب و شد جويا مورد اين در را هندوستان حکومت نظر بريتانيا خارجه
 .کرد اعالم را خود موافقت
 شناسائی مسئله داشت، همراه به جنوب پليس تشکيل که هايی نشيب و فراز بر عالوه

 های ناحج کليه برای وطوالنی کننده مأيوس مشکلی نيز ايران دولت ازجانب آن
 تأثير نيرو آن سرنوشت بر نيز انگليس و ايران دولتين سياسی مناسبات که بود ذيربط
 .داشت بسيار

 کابينه با ژانويه در که بود مذاکراتی محصول ق١٣٣۴/ ١٩١۶ اوت موافقتنامه
 پيش شکل به موافقتنامه اين. بود رسيده اعظم سپهدار کابينه به و شده آغاز فرمانفرما

. رسيد ايران دولت اطالع به اوت اول ادداشت طی و شد تنظيم ژوئيه هما در نويس
 نامه. ١٩١۶ اوت ۵ تاريخ در سپهدار امضای به بود يادداشتی ايران کابينه پاسخ

 رسميت به کار اين معنی ايرانيان، عقيده به. شد تبديل انگيزی بحث سند به سپهدار
 مناطق به ايران تقسيم يعنی. ق١٣٢۵/م١٩٠٧ کنوانسيون عمده اصول شدن شناخته

 را آن نظامی کنترل که ايران، سياسی کنترل تنها نه اين و بود انگليس و روسيه نفوذ
 موافقتنامه به مربوط اخبار و آمده پيش بحران از که احمدشاه. گرفت می دربر نيز

/ ١٣٣۴ شوال ١٣ در را الدوله وثوق کرده، منحل را کابينه بود، شده پريشان سپهدار
 ١٩١۶ اوت ٢٩ در وی و کرد؛ منصوب الوزرايی رئيس به ١٩١۶ اوت ١٣

 .نمود تعيين را خود کابينه اعضای
 های دولت اطمينان ای، ماده ٨ پيشنهاد يک ارائه با کرد تالش الدوله وثوق کابينه

 از ها آن اگر که شد داده اطالع الدوله وثوق کابينه به. کند جلب را انگليس و روسيه
. شد خواهد معوق مالی کمکهای زنند، باز سر جنوب پليس شدن ناختهش رسميت به

 مشروط شناسائی به ملزم نوعی به را خود بسيار مباحثات و ها ازسنجش پس کابينه
. داشت سودمند ای نتيجه تشکيالت اين برای فارس در حداقل که نمود جنوب پليس
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 کرد استعفا کابينه يلتشک در موفقيت عدم علت به١٩١۶ اوت ٢٢نيزدر الدوله وثوق
 اوت ٢٣ در يعنی بعد روز. برگزيد وزيری نخست به را السلطنه عالء شاه، احمد و

 به ساعت هشت و چهل ظرف الدوله وثوق مجدداً  و کرد استعفا هم السلطنه عالء
 السلطنه عالء مجدداً  و کرد استعفا ١٩١٧ مه ٢٧در وی. شد انتخاب وزيری نخست

 را خويش کابينه ١٣٣۵شعبان ١٩١٧/١۴ ژوئن ۵ در شده، انتخاب وزيری نخست به
 رسميت به مسئله درقبال پيشين کابينه به نسبت السلطنه عالء کابينه. داد تشکيل
 کرد تالش عالء کابينه. داد نشان ازخويش کمتری انعطاف جنوب پليس شناختن
 و تقويت به درلندن مشيرالملک و دهد بسط کشور کل به را قوا تشکيل انديشه

 طور به حتی که کردند می تکرار وزرايش و عالء. نمود کمک انديشه اين گسترش
 ٢١( الدوله نيزعين ها آن از بعد. بشناسند رسميت به را جنوب پليس توانند نمی موقت
 مه ١( السلطنه صمصام ،)١٩١٨ ژانويه ١٧( الممالک مستوفی ،)١٩١٧ نوامبر
 هيچکدام ولی رسيدند الوزرايی رئيس به... و) ١٩١٨ اوت ٧(الدوله وثوق ،)١٩١٨

 تا جنوب پليس بحران و بشناسند رسميت به را تشکيالت اين ندادند اجازه خود به
 .ماند باقی انگليس و ايران فيمابين مسائل از يکی خود پايان

پليسی در  نظامی نيروی يک تشکيل سرگرم سايکس ژنرال قضايا اين دراثنای
. بودند قزاق افراد و افسران تعداد افزايش اندرکار دست روسها و فارس، و کرمان

 مطلبی. است درآمده جهانی قدرت دو الحمايگی تحت به کشورشان دريافتند ايرانيان
 در انگليس و روس شتاب. کردند نمی را آن بينی پيش قدرت دو اين احتماالً  که

 اوت ١٢( صدارت از سپهدار سقوط روز در درست مالی کمک قسط اولين پرداخت
 مهر کار اين با کردند سعی ها آن دهد می نشان) ق ١٣٣۴ شوال ١٢/ ١٩١۶
 .بزنند موافقتنامه پای بر رسميت
 و جرايد عامه بلکه شد، مواجه ايران دولت اعتراض با تنها نه جنوب پليس تشکيل
 ايران نظامی تصرف مقدمه را جنوب پليس تشکيل و تاخته ها انگليسی به هم احزاب

 ١۶( تهران توپخانه ميدان در مردم تظاهرات با ها ايرانی احساسات. کردند تلقی
 .رسيد خود اوج به) ١٢٩۶ اسفند ١٩١٨/۶ فوريه ٢٧/ ١٣٣۶ االولی جمادی

 مجلس توسط آن تصويب عدم و دولت توسط ايران جنوب پليس تشکيل شناسايی عدم
 با آن حيات ادامه و شود می محسوب غيرقانونی ايران در تشکيالت اين داد نشان
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 آن رسميت کردند سعی ها انگليسی هم قدر هر. بود خواهد روبرو ای عديده مشکالت
 ايالت فرمانفرمای درشيرازبه حتی. نشد واقع موثر بقبوالنند، ايران های دولت به را

 از وی ولی شود، استفاده جنوب پليس از فارس خليج امنيت دراستقرار وردندآ فشار
 دال سندی نتوانستند و خورد سنگ به ها انگليسی تير نتيجه در و زد باز سر کار اين
 .کنند استفاده شناسايی راستای در آن از تا آورند دست به آن از ايران دولت استفاده بر
 ايران خارجه امور وزارت به يادداشتی انگليس سفارت ١٢٩۶ اسفند ٢٠ تاريخ در

ً  را خود دوستانه تحسيا ايران دولت« کرد خواهش آن در و داشت ارسال  نسبت کليتا
 مستوفی کابينه زمان همان در شود می گفته» .دهد نشان انگليس دولت مصالح به

 .بود خوانده »خارجی متجاوز قوه يک را جنوب پليس« الممالک
 به را جنوب پليس شدند ناچار ها انگليسی که بود حدی به داخلی فشارهای شدت
 چون ولی کنند؛ واگذار بودند، کرده هزينه آن برای که مخارجی کليه پرداخت شرط
 مصالح مقتضای به و خودسرانه عملی را تشکيالت آن داشتن برپا ايران دولت

 انگليسی سرانجام. شد نمی شرط اين قبول به حاضر کرد، می تلقی دهندگان تشکيل
 قشون در را جنوب پليس ،١٩١٩ قرارداد سوم ماده موجب به شدند حاضر ها

 .کنند ادغام ايران متحدالشکل
 از نيز مشيرالدوله کابينه و کرد متوقف را قرارداد اجرای الدوله، وثوق کابينه سقوط
 انگليس دولت گردن بر چنان هم جنوب پليس مخارج نتيجه در. زد باز سر آن اجرای

 نظر از مسئله رشتی سپهدار آمدن کار روی و مشيرالدوله دولت سقوط با. ماند باقی
 الدين سيدضياء اسفند، سوم کودتای با ولی ماند؛ باقی الينحل چنان هم ها انگليسی

. کرد احضار تهران امنيت حفظ منظور به را ايران جنوب پليس از بخشی طباطبائی،
 سقوط با. شد تلقی ايران دولت جمعی ابواب از جزئی جنوب قشون ترتيب اين به

 نيز السلطنه قوام دولت و ماند راکد جنوب پليس موضوع الدين سيدضياء کابينه
 پی در). شمسی ١٣٠٠ تير اول( نياورد ميان به آن مستشاران استخدام از صحبتی

 از پس ماه يک يعنی ،)١٣٠٠ مرداد ٣( ١٩٢١ ژوئيه ٢۶ در کرزن لرد ماجرا اين
 انحالل زنگ انگلستان اعيان مجلس در بياناتی طی ايران، موعود مجلس تشکيل

 پليس تشکيالت ثلث که بود ١٣٠٠ شهريور اوايل در. آورددر صدا به را جنوب پليس
 بساط بقيه و کردند منحل شد، می نفر ١۵٠٠ بر بالغ اصفهان در که را جنوب
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 شناختن رسميت به در ايران دولت های سرکشی تالفی به و برچيدند نيز را سازمان
 .دکردن نابود کنند واگذار ايران به بود قرار که را برگهايی و ساز آن،

 از قبل انگليس سفارت و ايران خارجه امور وزارت بين متبادله های يادداشت
 که است ضروری نکته اين توضيح اسناد مرکز آرشيو در موجود اسناد به پرداختن

 دنبال به آن پاسخ يا و ارسالی يادداشت گاهی بوده، پراکنده معموالً  نظر مورد اسناد
 يک که دريابيم توانيم می اسناد مقايسه با گاهی دليل همين به و است نشده بايگانی هم

 اسناد است شده تالش مقاله اين در. باشد می يادداشت کدام به پاسخ در يادداشت
 برای آن درک تا شود تنظيم نگارش تاريخ اساس بر ايران جنوب پليس به مربوط

ً . شود تسهيل مخاطبين  امور رتوزا بين که شده، انتخاب اسنادی مقاله اين در ضمنا
 تلگرام اوقات گاهی ولی اند، شده مبادله تهران در انگلستان سفارت و ايران خارجه

 از خارج در ايران های خانه سفارت با ايران خارجه امور وزارت بين محرمانه های
 آورده نيز...  و کرمان فارس، در خارجه امور وزارت های کارگزاری يا و کشور

 ديپلماتيک نبرد و ايران معاصر تاريخ از بخشی تربه درک در را خواننده تا شده
 .دهد ياری روسی و انگليسی و ايرانی طرفين

 ١٣٣۴/٢۴ االولی جمادی ١٩ تاريخ در که است رمزی تلگرام اسناد، اولين از يکی
 اشاره ضمن تلگرام اين در. است شده مخابره خارجه امور وزارت به ١٩١۶ مارس

 جنوب در وی حضور مورد در رسانی اطالع و سايکس پرسی سر بيوگرافی به
 .است شده انتقاد مذکور نمايندگی به مرکز خبررسانی عدم از ايران

 برای تهران، در انگلستان وزيرمختار مارلينگ، امضای به يادداشتی بعدی سند
 :است ايران خارجه امور وزارت به سايکس پرسی سر معرفی
 موجب به اينکه از سازم مستحضر را واال اشرف مستطاب نواب خاطر دارم شرف
 ١۴( ۵ مورخ واال اشرف نواب جواب و اوت ۴ مورخه متحدالمآل مراسله مدلول

 سمت به را سايکس پرسی سر جنرال انگلستان پادشاه اعليحضرت دولت) اسد
 .اند نموده انتخاب يابد می تشکيل ايران جنوب انتظام حفظ برای که قوايی مديری

 معزی مأموريت از محلی بکارگزاران فرمايند مقرر واهشمندمخ واال اشرف نواب از
 اليه معزی به المقدور حتی که شود داده دستورالعمل آنها به و شده داده اطالع اليه

 ...نمايند مساعدت
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 اين حاشيه در که است اين دارد وجود سند اين مورد در که مهمی بسيار نکات از
 :شده نوشته يادداشت

 :انگليس اداره
 ای مراسله چنين صدور از اطالعی هيچ خارجه امور وزارت که شود نوشته ابجو

 .ندارد
 سفارت به خارجه امور وزارت مذکور يادداشت به پاسخ در دستور اين طبق بر

 :نويسد می ١٣٣۴ شوال ٩ تاريخ در انگليس
) ١٩١۶ اوت ٧( ١٣٣۴ شوال ٧ مورخه عالی مآب جاللت جناب محترمه مراسله
ً . گرديد تکريم سمت و واصل ساکس پرسی سر الجنر به راجع  را.... خاطر اطالعا

 اولياء طرف از الذکر فوق محترمه مراسله وصول از قبل که دارد می مستحضر
 معزی با مساعدت در اکيده تعليمات جنوبی صفحات محلی مأمورين به علّيه دولت

ً  و است شده داده اليه  نه آگوست ۴ در که ددگر می افزا زحمت احترام نهايت با ضمنا
 جواب در مراسله) اسد ١۴( اوت ۵ روز نه و رسيده دوستدار عنوان به ای مراسله
 ... .اند فرموده اشاره بدان که است نگاشته....  عالی مآب جاللت جناب
 طرفين بين که است ای مکاتبه به انگليس سفارت اشاره يادداشت اين در مهم نکته

 که اقداماتی به اشاره ضمن پاسخ در ايران خارجه ورام وزارت ولی پذيرفته صورت
 سفارت نظر مورد مکاتبه از آورده، عمل به سايکس پرسی سر از استقبال برای

 بعدی، مکاتبات در انگليس سفارت اينکه جالب و کند می اطالعی بی اظهار انگليس
 موضوع ظاهراً  و نمايد نمی مذکور های نامه به مربوط جزئيات به ای اشاره هيچ

 يادداشت سواد از نسخه يک توانست می انگلستان سفارت. ماند می باقی مسکوت
 امور وزارت برای بود، داده قرار اشاره مورد فوق يادداشت در که را متبادله های

 .نمايد ارسال خارجه
 بريگاد ها، ناآرامی با مقابله و داخلی امنيت حفظ برای بود داده پيشنهاد فرمانفرما

 مسئله اين از استفاده با نيز انگلستان و برساند نفر هزار ١٠ به را خود وهاینير قزاق
 ابتدای از انگلستان. دهد تشکيل ايران جنوب در مشابهی نيروی که برآمد درصدد
 رسميت به را قوا اين ايران وقت های کابينه نمود تالش ايران جنوب پليس تأسيس

 مشروط طور به و يادداشتی ارسال طريق از که سپهدار کابينه از پس ولی بشناسند؛
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ً  و ماژور فورس وضعيت(  رسميت به را نيرو اين فعاليت) جنگ طول در صرفا
 به ايران های کابينه ديگر شد، وی دولت سقوط باعث نيز مسئله همين و بود شناخته

 رسميت به را جنوب پليس ندادند اجازه خود
 سخت کامالً  مواضع ها کابينه اين از رخیب و نبود يکسان آنها مواضع البته. بشناسند

 بر عالوه خود که السلطنه عالء جمله از کردند؛ می اتخاذ جنوب پليس قبال در تری
 در انگليس سفارت. داشت عهده به نيز را خارجه امور وزارت وزيری، نخست
 کشور اهداف تعقيب در ١٩١٧ فوريه ١٣٣۵/١٣ الثانی ربيع ٢٠ تاريخ در تهران
 :نويسد می خارجه امور وزارت به يادداشتی طی دخو متبوع

 سر جنرال بريگادير انتخاب از اشرف جناب سلف به گذشته شوال هفتم تاريخ به
 ترتيب و اصالح برای انگلستان پادشاه اعليحضرت دولت ازطرف ساکس پرسی

 به خارجه امور وزير جواب و دادم اطالع ايران جنوب امنيت حفظ جهت استعداد
 که شده داده محلی کارگزاران به فوراً  الزمه دستورالعملهای که دادند اطالع دوستدار
لی اع درست انتخاب علّيه دولت وسيله اين به اگرچه.نمايند مساعدت اليه بامعزی

 خدمات برای شأن ذی منصب صاحب اين برگزيدن در را انگلستان پادشاهحضرت 
ً  علّيه اوامردولت درست ً  الزمه اقتدارات هنوز ولی اند فرموده تصديق رسما  به رسما
 شده تفويض ايشان به دولتين طرف از که ای عمده مأموريت که نشده داده اليه معزی
 ممکن که آيد برمی چنين مسئله اين بودن ازنزديک چون. گذارند اجرا موقع به است
 خواهش اشرف جناب از شرف آيد وارد سکته مشاراليه زحمات پيشرفت به است
 مثل به رسمی الزمه اختيارات که فرمايند الزم اقدامات فرموده زحمت قبول که نمايم

 ... .شود داده اليه معزی به است شده داده قزاق بريگاد فرمانده به که اختياراتی
 پرسی سر از استقبال است کرده سعی ظرافت با انگليس سفارت که شود می مشاهده
 ولی نمايد؛ قلمداد ايران دولت توسط نايرا جنوب پليس شناسايی منزله به را سايکس
 قزاق بريگاد فرمانده مشابه اختياراتی نمايد می درخواست فوق يادداشت در همزمان

 هامش در. کند می تهيه جالبی پاسخ خارجه وزارت. شود داده سايکس پرسی سر به
 :است آمده يادداشت اين
 که شد قرار و رحمط وزرا هيأت در جواب اين ١٣٣۵ االول جمادی ١٣ جلسه در

 قبول، صورت در و مذاکره انگليس سفارت با خارجه وزارت طرف از آن مطابق



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ١٦٤                                        ٦ج

  

 .بفرستند و امضا نوشته آنرا نسخه
 فيروز، طباطبايی، ابوالفتح هللا، فتح الدوله، وثوق مانند افرادی اسامی نامه اين پای در

 يادداشت اين ممه نکات. است شده ذکر الملک امين و الدوله قوام ممتازالملک،
 :از عبارتند

 تا و است ايران با قرارداد انعقاد به مشروط خارجی معلمين بکارگيری و استخدام -  
 نخواهد اجرا قابل مسئله اين است، نشده منعقد انگليس با قراردادی رابطه ايندر وقتی
 .بود

 سايکس پرسی سر تقويت جهت در انگلستان دولت تالش به اشاره  -  
 در فقط سايکس پرسی سر مورد در ذيربط مراکز به دستور صدور برای یآمادگ  -  

 ايران دولت اوليای عاليه رياست تحت نامبرده که شرطی به هم آن و جنگ طول
 .نمايد فعاليت

 .گمرکی عايدات محل از نظامی نيروی بودجه تأمين به اشاره  -  
 جنگ، پايان تا يعنی ،مشروط صورت به الدوله وثوق کابينه اند نوشته منابع اغلب
 حضور است آمده سند اين در ولی است شناخته رسميت به را ايران جنوب پليس

 طرف از. باشد می کشور دو بين قرارداد انعقاد به منوط انگليسی منصبان صاحب
 .نمايد فعاليت ايران دولت عاليه مقامات نظر زير است شده ملزم سايکس ژنرال ديگر

 انگلستان سفارت اختيار در ذيل شرح به يادداشت اين ق،فو تکميلی توضيحات با
 :گيرد می قرار

 راجع مآب جاللت جناب آن) الثانی ربيع ٢٠... ( مورخه مراسله جواب در دوستدار
 و اصالح برای سايکس پرسی سر ژنرال بريگاد به الزمه اقتدارات دادن تقاضای به

 که افزاست زحمت احترام کمال با ايران جنوب امنيت حفظ جهت از استعداد تربيت
 تعليم تحت در تأمينيه قوای تشکيل و خارجی معلمين انتخاب و استخدام است بديهی

 علّيه دولت اوليای مابين نظر مبادله با که است ممکن قراردادی حسب بر فقط ها آن
 و مقرر نمايد می واگذار ايران دولت اختيار به را مزبور معلمين که دولتی و ايران

 چنين که مادام و باشد معلمين عده و اختيارات حدود و استخدام شرايط ضمنمت
 ممکن مقصود اين اجرای نشده مبادله انگليس دولت و ايران دولت مابين قراردادی

 .بود نخواهد
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 دولت اوليای باشد می مطلع استظهاری دوستان جناب آن خاطر طوريکه به عالوه به
 با که بودند مصمم دولتی ژاندارمری سابق ترتيب خوردن برهم از پس دوستدار
 و روس فخيمين دولتين اوليای با نظر تعاطی با ثالثی دولت از معلمين استخدام
 مملکتی تأمينات تکميل برای منظمی واستعداد اعاده را امنيت قوايی تشکيالت انگليس

 اين به يتموفق اروپا دول مابين جنگ حالت واسطه به بالطبيعه چون ولی نمايند ايجاد
 تصميم اين فوری اجرای برخورد، بود جنگ حالت الزمه که مشکالتی به مقصود

 .نشد ميسر
 از سايکس جنرال اينکه به نظر شده دريافت مآب جاللت جناب آن مراسله که اکنون
 به آنرا مخارج که شده استعدادی ترتيب و تشکيل مشغول ايران جنوب در قبل مدتی

 پادشاه اعليحضرت دولت اروپا جنگ دوام مدت در کنم می استنباط دوستدار طوريکه
 جاللت جناب آن مراسله از که طوری به و نمود خواهد پرداخت و تاديه انگلستان

 در ای سکته مشاراليه به الزمه اختيارات نشدن داده از است ممکن آيد می بر مآب
 برای اقداماتی وستدارد دولت اوليای ازطرف نيز سابقا اينکه با و آيد وارد او پيشرفت
 باقی با دوستدار دولت اوليای شده، اليه معزی ژنرال اقدامات از تقويت و توصيه

 جنگ مدت برای فقط که بود خواهند حاضر شده اشاره فوق در که تصميمی به بودن
 عاليه رياست تحت در الزمه اقتدارات که بدهند تعليمات علّيه دولت مامورين به اروپا

 نمايند تقويت مشاراليه عمليات از داده اليه معزی ژنرال به ايرانی رسمی مقامات
 پادشاه اعليحضرت دولت مابين شده اشاره که طوری به حاال از اينکه بر مشروط
 جنگ مدت برای فقط و موقتی اقدام اين که شود مسلم دوستدار دولت و انگلستان

 به که قشونی نگاهداری برای چون نمايد می عالوه خاتمه در و بود خواهد اروپا
 است الزم اطمينانی قابل محمل نيز جنگ اتمام از بعد شد خواهد تشکيل فوق ترتيب
 دولت گمرکات عايدات اضافه از آنرا مخارج که دارند نظر در دوستدار دولت اوليای

 دولت اوليای موافقت خصوص اين در و تحصيل گمرکی تعرفه تغيير وسيله به علّيه
 .نمايند می جلب حاال از را انگلستان اهپادش اعليحضرت

 انگلستان سفارت به ١٣٣۵ االول جمادی ١٩ تاريخ در الذکر فوق يادداشت ظاهراً 
 االول جمادی ٢۶ تاريخ در يادداشتی طی نيز يادشده سفارت و است شده فرستاده
 يادداشت اين در. است داده پاسخ بحث مورد مراسله به) ١٩١٧ مارس ٢٠( ١٣٣۵
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ً  که اند شده تکرار مطالب عواق در  سفارت. ندهد رخ طرفين بين سوءتفاهمی احيانا
 لندن نظر تا است فرستاده لندن به را يادداشت از سوادی که مطلب اين اعالم ضمن

 سايکس ژنرال سوی از پيشنهادی درجات ترفيع جنگ وزير اينکه از شود، جويا را
 .است نموده قدردانی است، پذيرفته را
 ٣ تاريخ به که است يادداشتی خارجه، امور وزارت به واصله های يادداشت ديگر از

 :شود می مربوط ١٩١٧ مه ٢۵/ ١٣٣۵ شعبان
 صاحب از صورتی ايران جنوب قشون جنرال اينسپکتور سايکس پرسی سر جنرال

 برای که اند فرستاده اند داده ترقی ١٩١٧ ژانويه غره از که مزبور قشون منصبان
 برای فرمان و تصديق را مزبور ترقيات که گردد ارسال ايران تدول جنگ وزارت

ً  مزبور صورت اينک. نمايند صادر آنها  جنگ وزارت برای که گرديد ارسال لفا
 ... .گردد ارسال

 توسط ١٩١٧ ژوئن اول/ ١٣٣۵ شعبان ١٠ تاريخ در مجدداً  نيز مشابهی يادداشت
 که شود می مشاهده. تاس شده ارسال خارجه امور وزارت به انگليس سفارت
 خارجه امور وزارت احتمالی اقدام ازطريق هم باز تا است درتالش انگليس سفارت

 به بخشيدن رسميت بعدی، مراحل در را آن جنگ، وزارت به فهرست اين ارسال در
 اخير يادداشت به ١٣٣۵ شوال در ايران خارجه امور وزارت. کند قلمداد جنوب پليس

 :دهد می پاسخ انگليس سفارت
 واصل استظهاری دوستان مآب جاللت جناب آن شعبان دهم مورخه مراسله گرامی

 متوجه نکته اين به را متظاهر دوستی خاطر احترام نهايت با جوابا. گرديد توقير... 
 است داشته اشعار خود شفاهی مذاکرات در کراراً  دوستدار که بطوری سازد می

 شده مذکور ايران جنوب قشون اسم به که ار تشکيالتی شناختن علّيه دولت اوليای
 در علّيه دولت اوليای که فرمود خواهيد تصديق البته و بيند می خارج خود ازاختيار

 حفظ و داده کبير بريتانيای دولت با خود وداديه روابط به را اهميت نهايت که حينی
 مصالحی زا تواند نمی نموده نظر وجهه راهمواره انگليس واقتصادی تجارتی منافع

 در اينکه به نظر. نمايند نظر صرف است ايران مصونيت و استقالل به راجع که
 را خود نظريه علّيه دولت که اند فرموده تکليف دوستدار به شفاهی اظهارات ضمن

 ايران تمام در را امنيت تکميل موجبات که متحدالشکل تأمينيه قوای موضوع در
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 زحمت را محترم خاطر اينک رساند می مآب جاللت جناب آن اطالع به آورد فراهم
 آن اساس در و گرفته نظر در علّيه دولت زمينه اين در که طرحی چون شود می افزا
 محض به نرسيده باتمام هنوز که بود دقيقه مطالبات مستلزم است کرده تصميم حاال از

 آبم جاللت جناب آن خاطر باطالع را مراتب يافت انجام مزبور مطالعات اينکه
 ... .رسانيد خواهد

 امور وزارت. است شده اشاره مختلف موضوع چند به يادداشت در ترتيب بدين
 اين اقتصادی منافع حفظ و انگليس با روابط گسترش به عالقه ابراز ضمن خارجه
 شناسائی زيرا پذيرد؛ نمی را انگليس سفارت درخواست) سياسی منافع نه و( کشور
 اين در چنين هم. کند می قلمداد کشور مصونيت و لاستقال برخالف را جنوب پليس

 قوای تشکيل از است عبارت که شود می اشاره ديگری مهم مطلب به يادداشت
 .باشد شده مطرح بار اولين برای مطلب اين شايد. کشور سرتاسر در متحدالشکل

 سفارت ١٣٣۵ قعده ذی ٧ مورخ يادداشت به پاسخ در ايران خارجه امور وزارت
 برای علّيه دولت طرح رئوس نمايد می اميدواری اظهار يادداشتی طی تانانگلس

 اشاره با چنين هم. باشد شده گرفته قرار استقبال مورد متحدالشکل تامينيه قوای تشکيل
 :است آمده) ١٣٣۵( شوال دهم مورخه دوشنبه روز مذاکرات به

 فعلی تشکيالت و محترمه مراسله در مذکوره قراردادهای شناختن امکان عدم داليل
 به متحدالشکل تامينيه قوای تشکيل که گرديد اضافه و شد بيان واضحا جنوب قشون

 موافق ايران مصالح با اينکه بر عالوه بيطرف دولت يک منصبان صاحب فرماندهی
 مراسله از اينحال با کند می تأمين مؤثرتر و بهتر نيز را انگلستان تجارتی منافع است

 و نفرموده کامل توجه مزبور داليل و بيانات به که نمايم می نباطاست چنين جناب آن
 ...باشند نداده الزمه توضيحات لندن به باب اين در شايد

 .نيست موجود آرشيو در يادداشت اين به انگليس سفارت پاسخ متأسفانه
 ديپلماتيک عرف طبق انگليس، سفارت و خارجه وزارت بين يادداشت مبادله دراثنای
 به يکديگر مواضع از طرف دو تا گرفت می صورت طرفين بين نيز هايی مالقات
 انگليس وزيرمختار با منصورالملک آقای ها مالقات اين از يکی در. شوند آگاه خوبی

 وزيرمختار است مشهود گزارش در. است نموده ديدار ١٣٣۵ ذيقعده ٢٩ تاريخ در
 تشکيل بر مبنی ايران دولت توسط شده ارائه طرح مورد در است کرده تالش انگليس
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 و مطالعات به منوط وآنرا اظهارنظرنکند سرتاسرايران در متحدالشکل قوای
 کنند معين بايد ايران دولت اوليای است کرده اضافه و نموده طرف دو بين مذاکرات

 شد؟ خواهد چه جنوب پليس سرنوشت دارد، ادامه طرف دو بين مذاکرات که وقتی تا
 است کرده اعالم پاسخ در ايرانی طرف...  و شد؟ خواهد حفظ چگونه کشور امنيت

 و اسلحه تهيه و مخارج محل تعيين و منصبان صاحب مسئله دولت نقشه اساس«
 شود؛ می حل فوراً  مسائل اين انگليس اساسی موافقت صورت در که است مهمات

 می بيطرف دولت کدام از بگوييد است ممکن اآلن منصبان صاحب باب در مثالً 
 تا باز کنيم عجله کار اين در چه هر داشتند وزيرمختاراظهار. نمائيم استخدام توانيم

 تکليف مدت اين در شود معين بايد و دارد طول مدتی برسند ايران به منصبها صاحب
 طور به هم ماليه اساسی اصالحات خصوص در. بود خواهد چه جنوب فعلی قوای

 دانند می مناسب بيطرف مملکت امازکد که خواستم را ايشان عقيده خصوصی
 عقيده اظهار باب اين در توانند نمی وزيرمختارگفتند. نمايند استخدام ماليه متخصصين

 اختيارات ها آن به اينکه مگر داشت نخواهد فايده متخصصين جلب عالوه به و نمايند
... کرد نخواهد تصديق ايران مجلس هم اختيارات اين و بدهند اصالحات در تامه

 منصبان صاحب] ای[عده ايران دولت شود می شنيده داشتند اظهار وزيرمختار
 نمی گمان و ندارم اطالع که دادم جواب. باشند می راه در که است خواسته سوئدی

ً . باشد شده اقدامی چنين کنم  .»نمود ها سوئدی به اعتماد عدم اظهار وزيرمختار ضمنا
 صورت خارجه امور وزارت به داشتیياد در انگليس سفارت شد گفته که همانطور
 وزارت به اند بوده خدمت مشغول ايران جنوب پليس در که را منصبانی صاحب

 ارسال جنگ وزارت به يادشده فهرست کند می ودرخواست فرستد می خارجه امور
 انگليس سفارت. نمايد می خودداری کار اين انجام از امورخارجه وزارت ولی گردد
 :نويسد می يادداشتی طی ١٩١٧ اکتبر ١٣٣۵/٣ هذيحج ١۴ در مجدداً 

 اينکه از بودند فرموده امتناع که اشرف جناب ١٣٣۵ ذيحجه ١١ مورخه مراسله
 وزارت برای و قبول شده ايران جنوب قشون داخل که منصبانی صاحب صورت

 محترم خاطر دارم شرف. بخشيد وصول شرف بفرستند فرمان صدور جهت جنگ
 دوستانه مذاکره تحت در فعالً  ايران جنوب قشون مسئله کليه ينکها از سازم متذکر را

 به فقط که ندارد حق ايران دولت دوستدار نظر به نشده تازه قرارداد اينکه تا است
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 فيمابين که قراردادهايی خود طرف از شده مزبوره مراسله در که اظهاری وسيله
 اثرا بعد کابينه و شده صادر ايران کابينه يک و انگلستان پادشاه اعليحضرت سفارت

 دولت از دارم حق نشده ختم مذاکرات اينکه تا نمايند نسخ است نموده تصديق آنرا
 از دارم افسوس و گذارند اجرا موقع به را حاليه قرارداد که باشم داشته انتظار علّيه
 خصوص در را اشرف جناب حاليه جواب است غيرممکن دوستدار برای اينکه

 ...نمايم ولقب خود خواهش
 وزارت ولی شود؛ می تکرار بارها انگليس سفارت توسط هايی يادداشت چنين ارسال
 از يکی در. است کرده خودداری جنگ وزارت به ها آن ارسال از خارجه امور
 آمده ١٣٣۵ ذيحجه ٢٢ تاريخ در انگليس سفارت به خارجه امور وزارت های پاسخ
 :است

 توقير سمت و واصل جاری حجه ذی ١۴ مورخه مآب جاللت جناب آن مراسله
 .گرديد
 ً  ١۴ و ٩ و ذيقعده ۴ مورخ خود رسمی مراسالت مفاد به را محترم خاطر جوابا

 امکان عدم آن طی در که شوال دهم دوشنبه روز مذاکرات به و ١٣٣۵ ذيحجه
 تصديق است بديهی. دارم می معطوف شد بيان جنوب قشون تشکيالت شناختن
 علّيه دولت اولياء اختيار از مزبوره تشکيالت اساس نشناختن وقتی فرمود خواهد
 است منصبان صاحب به راجع مسئله منجمله که نيز آن... درمسائل باشد خارج
 .بود نخواهد ممکن دخالت
 دولت طرح اصل به راجع استظهاری دوستان جناب آن که بود خواهم خرسند خيلی
 بيطرف دولت يک منصبان صاحب حتت متحدالشکل تأمينيه قوای تشکيل برای عليه

 تشکيالت که فرمائيد خاطرنشان و جلب را خود متبوعه دولت اولياء نظر موافقت
 منافع و است گرديده عموم نگرانی اسباب متأسفانه ايران جنوب قوای اسم به فعليه

 قوای تشکيالت به مزبور تشکيالت فوريت به که کند اقتضامی چنين دولتين حقيقی
 به آن نقشه اصل که بيطرف کشور يک منصبان صاحب تحت در متحدالشکل
 ...شود تبديل است، رسيده کبير بريتانيای دولت اولياء استحضار

 وقتی است کرده اعالم خود يادداشت در خارجه امور وزارت شود می مالحظه
 انگليسی طرف با است جنوب پليس همان که موضوع اصل شناسائی در ايران دولت
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 منصبان صاحب فهرست ارسال مانند فرعی مسائل به پرداختن دارد، نظر اختالف
 به بينيم می يادداشت متن در. بود خواهد معنا بی جنگ وزارت به جنوب پليس

 شده مطرح مسائلی چه مذاکرات اين در. است شده استناد ١٣٣۵ شوال ١٠ مذاکرات
 قوای تشکيل برای را طرحی علّيه دولت است شده ذکر اسناد از يکی در است؟
 آن اساس از خواستند می وزيرمختار جناب چون و دارد درنظر متحدالشکل تأمينيه
 به توضيحات اين حضوری طور به ١٣٣۵ شوال ١٠در مالقاتی طی شوند، مطلع

 :از عبارتست آن کليات. گرديد ارائه وزيرمختار
 داند می مقتضی دولت است، الزم واليات و مرکز ساخلو برای که قشونی بر عالوه

 و تشکيل شوارع و طرق امنيت برای ژاندارم نفر هزار پانزده از مرکب قوه که
 .شوند جلب طرفی بی دولت از لزوم اندازه به ها آن منصبان صاحب

ً  قوه اين -   تجديدنظر از بايد دولت عقيده به که دارد الزم مخارج کرور هشت تقريبا
 .شود تحصيل گمرکی تعرفه در

 مسئله چون است، نظردولت مطمح مخصوصا ماليه ظيماتتن براينکه عالوه
 متخصصين که داند می الزم دولت لهذا دارد امرماليه به کاملی ارتباط قوا نگهداری

 .بدهد ماليه تنظيمات برای ها آن به کاملی اختيارات خواسته طرفی بی دولت از ماليه
 هم باز و کند می تکرار را خود درخواست يادداشتی طی هم باز انگليس سفارت
 ١٩١٧ اکتبر ٣ مورخه يادداشت به ١٣٣۵ ذيحجه ٢٢ تاريخ در امورخارجه وزارت
 :دهد می جواب انگليس سفارت
 سايکس ژنرال فرماندهی تحت در ايران جنوب قشون تشکيالت شناختن اينکه نظربه
ً  ولو منصبان صاحب وساير  دولت اين اولياء ندارد، امکان علّيه دولت برای موقتا

 به را متحدالشکل قوای تشکيل ايران نواحی وساير جنوب امنيت تکميل ضمح
 واحد اصول با که گرفته درنظر طرف بی دولت از منصبان صاحب فرماندهی
 متحدالشکل قوای تشکيل طرح. سازد فراهم مملکت رادرتمام امنيت تکميل موجبات

 به ضوراً ح شوال دهم دوشنبه روز يادداشت ورقه يک در آن مسائل رئوس که
 و تهيه که باشد می االجرا سهل و ساده ای اندازه به گرديد تسليم انگليس وزيرمختار

 تعطيل دچار را جنوب امنيت تکميل که ندارد الزم زياد وقت آنقدر آن اجرای مسائل
 .سازد



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ١٧١                                        ٦ج

  

 فقرات به را انگليس وزيرمختار دقت نظر خارجه امور وزير توضيح مزيد برای
 :سازد می متوجه ذيل

 جنوب قوای در فعالً  که هندی قشون منصبان صاحب و انگليس منصبان صاحب. ١
 می سپرده فارس فرمانفرمای به علّيه دولت طرف از مزبور قوای و احضار هستند
 تحت در شوند می اجير طرف بی دولت يک از که منصبان صاحب ورود تا که شود

 .باشند کار مشغول اليها معزی مسئوليت و فرماندهی
 ژنرال قوای تصرف به بوده علّيه دولت ژندارمری به متعلق که مهماتی و اسلحه .٢

 در باشد می انگليس دولت به متعلق که مهماتی و اسلحه و مسترد درآمده سايکس
 .شود واگذار آن قيمت مقابل

 تأمينيه قوای مخارج است گرفته نظر در دولت شوال دهم طرح موافق چون. ٣
 که مادام شود، پرداخته گمرک تعرفه تغيير از حاصله ايداتع تفاوت از متحدالشکل

ً  نيافته وقوع صورت گمرکی تعرفه تغيير  مصرف به گمرکات حاليه وجوه عجالتا
 عايدات آن محل که علّيه دولت قروض اقساط و رسد می مزبور قوای نگاهداری
 اقساط تعرفه تغيير از بعد و افتد تعويق به تعرفه يافتن تغيير زمان تا است گمرکات
 .شود پرداخته گمرکات محل از السابق کمافی قروض

 به زودتر چه هر شوند می اجير طرف بی دولت يک از که منصبانی صاحب. ۴
 آن امنيت تکميل که جنوب نواحی ودر شد خواهند کار ومشغول جلب ايران

 يهمال اصالحات به راجع اما نمود خواهند اقدام زودتر است توجه مورد بالخصوص
 شفاهی مذاکرات ضمن در آن واهميت است شوال دهم يادداشت مواد از يکی که نيز

 بيطرف دولت کدام از شود تصميم اينکه محض به گرديده خاطرنشان عديده
 داده ايران به آنها جلب و قراراستخدام بالفاصله شوند، می خواسته ماليه متخصصين

 دولت اولياء است اميدوار رجهخا امور وزير. نمايند بکار شروع که شد خواهد
 حسن با گرديده منظور دولتين مشترکه منافع مالحظه با که را فوق مراتب انگلستان

 .نمايند تلقی نظر
 به ايران خارجه امور وزارت که است هايی پاسخ ترين واضح از يکی يادداشت اين

 :است آمده يادداشت اين نويس پيش هامش در اينکه جالب. است داده انگلستان سفارت
 ١٣٣۵ حجه ذی ٢١ شنبه سه جلسه در
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 شد تصويب و مطرح وزرا محترم هيأت
 :جمله از است شده اشاره مهمی مسائل به يادشده يادداشت در
 دست به نيرو اين اداره و جنوب پليس هندی و انگليسی منصبان صاحب بازگشت - 

 فارس فرمانفرمای
 اند شده گرفته کار به جنوب پليس سطتو که ژاندارمری به متعلق های اسلحه عودت - 
 وجه پرداخت ازای در ها اسلحه ديگر واگذاری و
 متحدالشکل قوای بودجه تأمين نحوه - 
 بيطرف کشور يک از منصبانی صاحب کردن اجير- 
 .جنگ طول در و موقت صورت به حتی جنوب پليس شناسايی امکان عدم-  

 وی دوره اين در. است شده صادر السلطنه عالء کابينه دوره در ها يادداشت اين
 اين در. است داشته عهده به نيز را خارجه امور وزير سمت کابينه، رياست بر عالوه
 تالش انگليس سفارت و بوده گرفتن اوج حال در انگليس و ايران بين اختالفات دوره

. بشناسد رسميت به را جنوب پليس تشکيالت تا وادارسازد را وقت کابينه کرد می
 می چاپ به ايران در انگلستان های فعاليت عليه مقاالتی بيگاه و گاه موقع ندراي

 :نويسد می ای مقاله طی ١٣٣۶ محرم ۶ تاريخ در ايران صدای نشريه. رسيد
 که را عالءالسلطنه آقای کابينه هستند درصدد خارجی دالالن يا مملکت دشمنان... 

 پليس که آورند کار سر را کسانی و انداخته است جنوب خائنين آمال به مخالف شديدا
 .سپارند صغيره دول حامی دست به را جنوب قباله و شناخته رسميت به را
 قزاق بريگاد جنوبی، مناطق در ايران جنوب پليس حضور با همزمان دوران اين در
 بيشتری سابقه قزاق بريگاد است بديهی و دارد حضور کشور شمالی مناطق در نيز

 ذهنيت گرديد، مرتکب خود عمر اندک مدت دراين جنوب پليس که یاقدامات ولی دارد
 غارت عادی، مردم به حمله. بود نموده منفی نيرو اين به نسبت کامالً  را ايران مردم

 کنسول حضور در جنوب پليس از فراريان جمعی دسته های اعدام و روستاها
 در مسئله اين. داد ارائه نيرو اين از زشتی چهره مناطق ديگر و دراصفهان انگليس
 های ازگزارش يکی در. شد گوشزدمی انگليسی طرف به دوجانبه های مالقات
 :است آمده خارجه امور وزارت

 طور به و مالقات انگليس سفارت مستشار با١٣٣۶ محرم ١۶ مورخ شنبه روز
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 در که سوئی اثرات با را ايران جنوب قشون به موسوم قوای مظالم شرح خصوصی
 به که باشند می وحشت در مردم طوری به گفتم و دادم شرح بخشد می ندولتي روابط
 گذاشته را خود زندگی و خانه آنجا اهل نقطه هر به مزبور قشون شدن نزديک محض

 دولت به تلگرافاتی اخيراً  کرمان و يزد اطراف نقطه چند از اينکه مثل کنند می فرار
 اهالی دارند يقين و متأسف حوادث ناي از وزيرمختار داشت اظهار مستشار. اند نموده
 پس باالخره. شدند نمی واقع حمله مورد واال اند کرده حمايت داده پناه را اشرار دهات

 که شود صادر الزم جاهای به وتعليمات اوامر سفارت ازطرف شد قرار مذاکرات از
 ...ننمايند رفتار اينطور مردم وبا شود جلوگيری حوادث قبيل اين از

 انگليس سفارت به خود يادداشت در ايران خارجه امور وزارت که شد تهگف قبالً 
 فرمانفرمای به جنوب پليس واگذاری و انگليسی منصبان صاحب خروج درخواست

 ٢٣/ ١٣٣۶ االول ربيع نهم مورخ يادداشت در انگليس سفارت. بود کرده را فارس
 :کند می اعالم خارجه امور وزارت به ١٩١٨ فوريه

 عالءالسلطنه اشرف جناب به) ١٩١٧ اگوست ٢۶( ذيقعده هفتم مورخه مراسله در
 موسوم استعداد ساختن ضميمه برای را ايران علّيه دولت پيشنهاد که بودم داده اطالع

 تمام در امنيت و نظم وقايه جهت متحدالشکل قوای يک به ايران جنوب قشون به
 دولت خارجه امور زيرو و ام داشته تقديم خود متبوعه دولت به ايران مملکت

 به نظر مشاراليها دولت که دهند می اطالع دوستدار به انگلستان پادشاه اعليحضرت
 ايجاد محض اند داده اجازه دوستدار به خالص بيطرفی اصول موافق مسئله اين انجام
 انتخاب که اروپايی منصبان صاحب تحت در جنگ اتمام از بعد متحدالشکل قوه يک
 مذاکره داخل ايران علّيه دولت با حال باشد بوده دولتين فيمابين دادقرار برحسب آنها

 حصول برای را دوستدار دولت صادقانه نيت ثبوت مراسله اين از کنم می گمان. شوم
 ايجاد دولتين فيمابين اواخر اين در که مسائلی ساير و مسئله اين در دوستانه تفهيم يک
 ...نمود ندخواه مالحظه ايران علّيه دولت است شده
 نيروی ايجاد با دولتش موافقت انگليس، سفارت که بينيم می هم باز يادداشت اين در

 حضور و انتخاب کند می اضافه و نموده، جنگ اتمام به موکول را متحدالشکل
 در مسائل اين. باشد کشور اين قراردادبا برحسب بايد اروپايی منصبان صاحب
 :شود می مطرح انگليس وزيرمختار با ١٣٣۶ الثانی ربيع ١۶ مورخه مالقات
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. داد خواهيد جواب جنوب پليس باب در من مراسله به که کردند سئوال وزيرمختار
 يأس موجب طوری خواندم وزرا هيأت در که را جنابعالی مراسله داشتم اظهار من
 حاليه وضع به تغييری ابدا مراسله اين مفاد زيرا بنويسم جواب چه دانم نمی که شد

ً  طوريکه به گفت وزيرمختار... دهد نمی  با مراسله اين مفاد ام کرده اظهار سابقا
 فرمولی دادم جواب من. است مطابق بودم کرده کابينه اعضاء از يکی با که مذاکراتی

 يکی دارد فرقی جزيی بلی گفت. نيست موافق چندان مراسله با بود شده نوشته که
 اين و نشده ذکر سفارت با موافقت با منصب صاحب استخدام فرمول آن در اينکه
 نشده معين مدت اينکه ديگر. بشود اينطور بايد که بود معلوم سابق مذاکرات در مسئله

 در گويا و ام نوشته انگليس به را مطلب من که است اين مالحظه به هم اين. بود
 می هم خودتان طوريکه به ميکنيد مالحظه دادم جواب من. است شده اشتباه ترجمه
  ...است فرق خيلی مذاکرات آن و مراسله اين در گوييد

 
 به ١٩١٨ فوريه اول/ ١٣٣۶ الثانی ربيع ١٨ تاريخ در خارجه امور زارتو

 :دهد می پاسخ فوق يادداشت
 نظر... گرديد واصل) ... ١٩١٨ ژانويه ٢٣( ١٣٣۶ الثانی ربيع نهم مورخه مراسله

 هستند و بوده مصمم ساخته خود خاطر وجهه ايران علّيه دولت اولياء که مصالحی به
ً  متحدالشکل قوای که  تشکيل بيطرف دول از يکی منصبان صاحب تحت در راسريعا

 هر و گرفته نظر در تشکيالت اين جهت به که اقداماتی تمام است بديهی و بدهند
 حفظ و اساسی اصالحات نيل و ايران استقالل جهت به فقط دارند که تقاضايی
. باشد می مفيد طبعا هم انگليس فخيمه دولت مصالح برای که است محض بيطرفی
 رعايت با جنگ از بعد به ايران قوه به الذکر فوق استعداد تفويض تعليق بنابراين
 نمايد ممتنع را مزبور اصل استقرار که است اين مثل و بوده متناقض بيطرفی اصول

 اجرای در را ايران علّيه دولت شود حاصل تعويقی جنوب قشون تفويض در اگر چه
 .ساخت خواهد دچار خارجی و داخلی مشکالت به خود نيات
 مسائل دوستدار ايران و انگليس دولتين روابط تحکيم روی از فوق مراتب به نظر
 آنجناب به است شاهنشاهی اعليحضرت دولت اوليای خواطر منظور که را ذيل

 :شود می متذکر مآب جاللت
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 پليس به مسمی قشون تفويض و خارجه قوای از يرانا خاک تخليه در مساعدت -  ١
 دولت، اين به ايران جنوب

 کليتا، ١٩١١ اولتيماتوم اثرات رفع و ١٩٠٧ عهدنامه الغاء -  ٢
 صلح، کنفرانس در ايران علّيه دولت نماينده مشارکت قبول -  ٣
 گمرکی، تعرفه در تجديدنظر -   ۴
 ...شرط، هيچ بدون موراتوريم آتيه و گذشته اقساط و گمرکات عايدات عاجل...  -  ۵

 در وقت دولت. شود می تر سخت ايران مواضع مرور به کنيم می مشاهده چنانچه
ً  ابتدا  گذشت با ولی ببخشد رسميت را جنوب پليس تواند نمی کرد می اعالم صرفا

 منصبان صاحب خروج و کند می مطرح را متحدالشکل قوای تشکيل مسئله زمان
 های درخواست تجديد ضمن نيز باالخره و کند می اضافه آن به ار هندی و انگليسی

 وزارت. گردد می خواستار نيز را ديگر موارد برخی و ١٩٠٧ قرارداد الغاء فوق
 پليس موضوع بود داده دستور نيز درلندن ايران سفارت به همزمان خارجه امور

 تاريخ در انگليس خارجه وزير با ايران سفير اساس برهمين. نمايد پيگيری را جنوب
 اعالم انگليس خارجه وزير مالقات اين در. کند می مالقات ١٣٣۶ الثانی ربيع ٢١
 .کند موافقت جنوب پليس انحالل با جنگ طول در تواند نمی انگلستان کند می
 شده کرمان و فارس مردم شديد نارضايتی باعث جنوب پليس اقدامات شد گفته قبالً 
 اين خارجه امور وزارت. کردند می شکايت دولت به نيرو اين از گاهی از هر و بود

 انگلستان سفارت. نمود می منعکس انگليس سفارت به يادداشت طريق از را شکايات
 ١٩١٨ فوريه ۵/ ١٣٣۶ الثانی ربيع ٢٢ تاريخ در ها يادداشت ازاين يکی به پاسخ در
 :نويسد می خارجه امور وزارت به

 که خارجه امور جليله وزارت) ١٣٣۶ الثانی عربي( حال شهر ١۶ مورخه يادداشت
 بودند داشته ارسال ايران جنوب قشون رفتار درخصوص بابک شهر اهالی عريضه

 عريضه در مندرجه اظهارات. گرديد واصل انگلستان پادشاه اعليحضرت سفارت به
 اند نموده عمليات ناحيه آن در که منصبانی صاحب از که راپرتی با کلی به مزبور

 آنقريه جوی صلح اهالی اينکه بر است مشعر مزبور های راپرت. دارد منافات دهرسي
 ضد بر کردند می خيال که محافظتی واز پذيرفته را جنوب قشون شعف نهايت با

 آنقريه در قشون که شب دو. اند بوده خرسند خيلی آمد خواهد عمل به ها ازآن سارقين
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 شهر از مزبور استعداد بعد و نداده ویر آنجا در اغتشاشی هيچوجه به داشته اقامت
 نزديک که همينقدر و روند می بوده نواحی آن در سارقين محاکمه که ميمند به بابک

 سارقين مختصری جنگ از پس. شود می انداخته تير مزبور استعداد به شوند می
 ورمزب استعداد بوده ها مغازه در که گندم و جو از معتنابهی مقدار و نمايند می فرار
 به که سارقين است مسلم. گيرند می را بز و گوسفند گله يک چنين وهم کند می ضبط

 اين. دهند می قلم ديده صدمه و گناه بی را خود حال اند رسيده خود حقه مجازات
 عريضه با علّيه دولت معلوم قرار از که درهمدردی که دارد افسوس سفارت

 .دنماي شرکت تواند نمی دارند جسور نويسندگان
 کرده ايجاد ايران مردم بين را ابهاماتی ايران جنوب پليس قبال در انگليس مواضع

 از انگلستان که کرد می القاء مردم به را مطلب اين ظرافت با انگلستان سفارت. بود
 اوليای با جنگ پايان از پس دارد آمادگی کشور اين و کند می حمايت ايران استقالل

 امور وزارت. نمايد همکاری اروپايی منصبان بصاح نمودن اجير برای ايران
 به را واقعی شرايط ای اعالميه صدور با گيرد می تصميم زمان آن در وقت خارجه
 ابالغيه ١٣٣۶ االول جمادی ۵ تاريخ در رابطه درهمين. برساند ايران مردم آگاهی

 :گردد می صادر ذيل شرح به ای
 حاضره اوضاع جريان بر مبنی خارجه امور وزارت از مختلفه مجاری از چون

 گزارشات خالصه مختصر اين وسيله به عموم اطالع برای است شده سئواالتی
 از که اظهاراتی به داير حاضره کابينه تشکيل از پس: دهد می توضيح را جاريه

 امور اوليای مساعدت و موافقت مشعربه انگلستان پادشاه اعليحضرت دولت سفارت
 در و گرديده مذاکره در داخل خارجه امور وزارت شد می ايران به نسبت دولت آن

 واصل خارجه امور وزارت به اليها معزی سفارت از مراسله مذاکرات اين خالل
 خالص بيطرفی اصول موافق انگلستان پادشاه اعليحضرت دولت اوليای که گرديد

 تحت در جنگ اختتام از بعد که متحدالشکلی قوای باب در حاال از که هستند حاضر
 در داخل شوند انتخاب انگليس دولت اوليای موافقت به اروپايی منصبان صاحب تعليم

 چه نبود ايران دولت اوليای منظور وفق بر مزبور مراسله مدلول چون. گردند مذاکره
 از و تعليق جنگ از بعد به را جنوب پليس به مسمی قوای تفويض طرف يک از

 نموده انگليس دولت اوليای رضايت به وطمن را منصبان صاحب انتخاب ديگر طرف
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 مملکت استقالل و ارضی تماميت حفظ در که وظيفه به نظر ايران دولت اوليای بود
 در را خود نظريه گرديده جواب ايراد به ناچار دارند کامل بيطرفی رعايت و ايران

 در و اشعار فخيمه سفارت به مملکت تمام در متحدالشکل قوای تشکيل خصوص
 .نمودند تقاضا را خود حقه مقاصد و است منظور انجام ذيل گانه پنج وادم ضمن

 جنوب پليس به مسمی قشون تفويض و خارجه قوای از ايران درتخليه مساعدت -  ١
 دولت، اين به
 کليتا، ١٩١١ اولتيماتوم اثرات رفع و ١٩٠٧ عهدنامه الغاء -  ٢
 صلح، نسکنفرا در ايران عليه دولت نماينده مشارکت قبول  -  ٣
 گمرکی، تعرفه در تجديدنظر -  ۴
 هيچ بدون موراتوريم آينده و گذشته اقساط و گمرکات عايدات... کليه پرداخت - ۵

 شرط،
 ايران در انگليس سياست به نسبت مردم نظر گردد می باعث يادشده توضيحات ارائه
 ١۶ رد کند می وادار را انگليس سفارت مسئله همين. شود تر منفی گذشته به نسبت

 :کند روانه ايران خارجه امور وزارت به را يادداشتی ١٣٣۶ االول جمادی
 سياست شود می معلوم سوءتفاهم بواسطه که رسيده انگليس سفارت اطالع به چون
 لهذا است شده ايران احزاب بعضی سوءظن مورد ايران به نسبت انگليس دولت

 که دارد مستحضر ايران يهعلّ  دولت است مايل انگلستان پادشاه اعليحضرت سفارت
 سفارت و است دوستی روی از کامالً  ايران دولت به نسبت انگليس دولت سياست
 خصوص در دوستانه ترتيب برای ايران علّيه دولت با فوراً  است حاضر انگليس
 مصالح مستلزم که طوری به ايران از انگليس قشون احضار و جنوب پليس مسئله
 همين با دولتين فيمابين متفرقه مسائل ساير. گردد اکرهمذ داخل شد می بوده دولتين

 .آمد خواهد مداقه تحت در دوستانه احساسات
 و گرفته قرار فشار تحت کامالً  وقت دولت اعالميه واسطه به انگليس است مشخص

 ١١( ١٣٣۶ االول جمادی ٢٧ تاريخ در مجدداً  قبلی يادداشت از اندکی فاصله به
 :فرستد می خارجه امور وزارت به را ریديگ يادداشت) ١٩١٨ مارس

 يک به که نيستند مايل آنقدر چيز هيچ به...  انگلستان پادشاه اعليحضرت دولت... 
 مقاصد نتايج از را ايران و وقايه مملکت تمام در را نظم بتواند که وزرائی هيات
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 عادهال فوق مصالح مالحظه به... دارد محفوظ مشرق در متفقين و آلمان متجاوزانه
 واسطه به که مرجی و هرج مالحظه به و است همجوار که ايران جنوب در انگلستان

 به را جنوب قشون علّيه دولت رسد ظهور به است ممکن نظميه قوه يک عدم
 جنگ آخر تا است متحمل انگليس دولت آنرا مخارج و يافته تشکيل حال طوريکه

 ً  ازدياد طور به اندکه حاضرشده اعليحضرت علّيه دولت طرف ازآن... بشناسد رسما
 نظامی قوه يک ايجاد برای و بنمايند علّيه دولت به نقدی کمک سخاوت روی از و

 به ايران جنوب قشون باالخره که مملکت تمام برای جنگ ازاتمام پس متحدالشکلی
 فيمابين اين از بعد آنها مليت که خارجه منصبان صاحب درتحت و گردد منضم آن

 ...نمايند مساعدت يابد می تصميم دولتين
 الثانی جمادی ۵ تاريخ در الذکر فوق يادداشت به درپاسخ ايران خارجه امور وزارت
 دولت اوليای از قدردانی ضمن انگلستان سفارت به مفصلی يادداشت طی ١٣٣۶

 قبال در کشور اين های سياست از شديد انتقاد به ايران استقالل رعايت برای انگلستان
 حضور به ايران به عثمانی دولت نظامی تجاوز يادداشت اين در. ردازدپ می ايران

 جنگ در ايران حاليکه در شود، می داده نسبت انگلستان و روسيه های دولت نظامی
 :باشد می ذيل شرح به يادداشت متن. است کرده اتخاذ را بيطرفی
 مارس ١١( ١٣٣۶ االول جمادی ٢٧ مورخه مآب جاللت جناب آن محترمه مراسله
 انگلستان پادشاه اعليحضرت دولت اولياء اينکه از دوستدار. گرديد واصل) ١٩١٨

 اظهار را خود امتنان اند نموده تجديد را ايران استقالل رعايت به راجع های اطمينان
 بين موجود قديمی دوستی روابط با نيز علّيه دولت اولياء که دارد می اشعار داشته

 داشته انگلستان پادشاه اعليحضرت دولت به نسبت که انهصادق احساسات با و دولتين
 نظر منظور دولت اين خالص استقالل که باشند داشته توانند نمی انتظاری اين جز اند

 مفاد که نمايند می مشاهده تأسف کمال با ليکن باشد اليها معزی دولت صميمانه
 و نداشته موافقت علّيه دولت اولياء انتظارات با مزبوره مراسله در مندرجه تعليمات

 خاطر بر که طوری به. رساند می خلل...  است منظور که استقاللی همان ارکان به
 اولياء روس و عثمانی دولتين بين جنگ وقوع ابتدای از است مشهود جناب آن محترم
 ايران خاک در اجنبی قشون حضور از که را وخامتی دوستدار متبوعه دولت

 و انگليس بهيتين سفارتين اولياء توجه متعدده مجالس در هکرد بينی پيش بود متصور
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 را ايران و احضار را روس قشون که شدند خواستار و جلب آن مضرات به را روس
 متضمن که را خود مصالح بيطرفی رويه تعقيب با بتوانند تا بگذارند خود حال به

 مورد ايران لّيهع دولت مسئول متأسفانه. بدارد محفوظ بود نيز همجوار دول منافع
 و پاييز حوادث و آمد وارد ايران به نيست پوشيده عالم بر که مصائبی و نيافت قبول

 دول نظامی تجاوزات نتيجه اند فرموده اشاره بدان که هم ١٩١۵ سال زمستان
 پيوسته و داده رخ ايران بيطرفی و استقالل اصول برخالف که است بوده متخاصمه

 به که را روس قشون رجعت علّيه دولت اولياء. است دهبو دولت اين پروتست مورد
 مسئله اين چه نمودند تلقی خوشوقتی کمال با بودند جسته مبادرت ايران بيطرفی نقض

 ولی دانستند می عامه افکار تسکين و ايران بيطرفی حفظ برای وسيله عمده را
 نظاميان اطنق غالب در نمودند رجعت به شروع روس قشون اينکه محض به متأسفانه
 اعليحضرت دولت قطعيه مصرحه مواعيد خالف بر و آمده ها آن جای به انگليس
 مداخالت و تجاوزات همان ايران بيطرفی و استقالل رعايت به دائر انگلستان پادشاه

 مسمی قوای که تقاضا اين و شکنانه حق تجاوزات اين که جائی آن از گرفته پيش را
 شود شناخته رسميت به جنگ آخر تا است خارجی قوای حکم در که جنوب پليس به

. نمود خواهد تهديد آنرا بيطرفی و استقالل و تجديد را ايران ساله چندين مصائب
 اجل مستطاب جناب وقت اولياء که دارند آنرا انتظار دوستدار متبوعه دولت اولياء
 تصميمات هاينگون وخيمه نتيجه به را انگلستان پادشاه اعليحضرت خارجه امور وزير
 از که مسئوليتی از و صادر انگليس قوای احضار به امر زودتر چه هر و جلب

 در. نمايند احتراز شود می انگلستان امور اولياء متوجه حقا ايران در ها آن حضور
 با ١٣٣۶ الثانی ربيع ١٨ مورخه دوستدار مراسله در مندرجه موارد ساير موضوع

 جناب آن محترم خاطر گمرکی تعرفه در دنظروتجدي موافقت از تشکر کمال اظهار
 خارجی منصبان صاحب استخدام قبول که دارد می استحضار قرين را مآب جاللت
 با يابد تشکيل بايد دوستدار دولت اولياء تصميم طبق بر که متحدالشکل قوای برای

 ابطال در دوستدار دولت اولياء که است حقی ناقض انگليس فخيمه دولت موافقت
 مآب جاللت جناب آن مظاهر نصفت خاطر و هستند دارا ١٩١١ اولتيماتوم ائیشناس

 اينگونه تثبيت دوستدار دولت اوليای را مسئله اين قبول چون که فرمايند می اعتراف
 مشارکت اينکه با و هستند معذور آن در موافقت از شمارند می مضره معاهدات
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ً  فرمايند می موکول يطرفب دول ساير شراکت به صلح کنفرانس در را ايران  لزوما
 دوستدار دولت اولياء که نمايد می جلب نکته اين به را مآب جاللت جناب آن توجه
 ايران به متخاصمه دول نظامی عمليات واسطه به که خساراتی و مصائب به نظر
. نمايند تصور بيطرف دول ساير روال در را ايران مورد اين در توانند نمی آمده وارد

 واقعه به اشاره و الذکر فوق مراسله طی در مآب جاللت جناب آن که موقع اين در
 اند فرموده رشت مقيمين شاهی بانک رئيس و انگليس قونسول ويس انگيز اسف

 ايران خاک در که انگليس فخيمه دولت نظاميان به ناگوار اتفاق اين واقعی مسئوليت
 اند نموده توقيف و روانه بغداد به و دستگير را او همراهان و ميرزا سليمان نواب

 ...باشد می متوجه
 اين. است کرده اتخاذ را دوپهلويی سياست ايران قبال در انگلستان است مشخص

 کابينه قبال در را تری خصمانه مواضع وقت دولت مواضع شدن تر سخت با کشور
 ١۵ ختاري در لندن در ايران سفارت محرمانه های تلگراف از يکی در. کند می دنبال
 :است آمده ١٣٣۶ شوال

ً . ام کرده مفصل مذاکرات مجلس چند معهود مطالب باب در  اگر گويند می صريحا
 چه به گويند نمی ولی کرد خواهيم همراهی بشود تشکيل باشد دوست ما با که کابينه
 گويند می بنده استدالالت جواب در باالخره. دانيم نمی دوست را حاضر کابينه دليل
 کابينه ميل باب در. کرد خواهيم همراهی هم ما بدهد خود دوستی از گواهی کابينه اگر
 نمی کاری بيطرفی مخالف ولی کرده بود ممکن آنچه فارس واقعه اينکه و دوستی به

 بيطرفی الزم آنچه. بماند بيطرف کامالً  ايران که است اين هم شما صالح و بکند تواند
 اوالً  پوليتيک بهترين که کردم توضيح صامخصو و گفتم مبارک تلگرافات مطابق بود

 را ايران کامل بيطرفی رعايت ثانيا. باشد داشته عامه قبوليت که است کابينه تقويت
 اتخاذ. بکنيد خوب خودتان به نسبت را ايران عامه افکار توانيد می وسيله اين به فقط
 پوليتيک اين
 بروز روز را وضع و رمض آن خالف. است مفيدتر ايران در شما برای قوه هر از

ً . کرد خواهد بدتر  به و بشود معلوم چه هر. هستم مذاکره مشغول زمينه اين در عجالتا
 ... .کرد خواهد عرض برسد نظر
 و شد تر سخت تدريج به ايران جنوب پليس قبال در ايران دولت مواضع شد گفته قبالً 
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 وزارت. نمايد وزبر فارس در هايی شورش و ها مقاومت گرديد باعث مسئله همين
 نيروهای حمله مورد که را عادی مردم های شکايت طرفی از ايران خارجه امور
 سفارت از و کرد می منعکس انگلستان سفارت به گرفتند، می قرار جنوب پليس
 از که جنوب پليس نيروهای به المقدور حتی ديگر طرف از و خواست، می پاسخ

 گزارش. رساند می ياری مختلف ءانحا به گريختند می نيرو اين در خدمت
 :است مطلب اين مؤيد ايران امورخارجه وزارت به اصفهان رمزازکارگزاری

ً  بنده به ماليه رئيس ً  شخصا  پليس های فراری نفر سه دو داد اطالع محرمانه و شفاها
 دهات در آنها توقف چون. خواستند تکليف و آمدند دولت خالصه دهات به آباده جنوب
ً  نبود مناسب ولتد به متعلق  داده تعليمات دهات مباشر به که شد اين مان عقيده متفقا
 اصفهان وارد اينکه بدون ها آن که نمايند مساعدت مبدل لباس با و محرمانه شود

 رئيس ترتيب همين به هم را نفر سه آن و بروند طهران و قم و کاشان سمت بشوند
  )١(...ندشد روانه و نمودند مساعدت داد تعليمات ماليه

  
  : ايران و شوروی بعنوان  سند  ١٩٢١متن قرارداد 

  
 شوروی  و ايران ١٩٢١ قرارداد متن

  

 ميالدی ١٩٢١فوريه ٢۶ مطابق هجری ١٢٩٩ حوت هشتم
 از روسيه شوروی اشتراکی اتحادی جمهوری دولت و يکطرف از ايران دولت چون

 برادری و مجواریه حسنه و محکم روابط که بودند مايل درجه نهايت ديگر طرف
 در مذاکره داخل که شدند مصمم لهذا باشد برقرار روس و ايران ملتين مابين آتيه در
 :نمودند خود مختار وکالی را ذيل اشخاص مقصود اين برای و شده باب اين
 مشاورالممالک خان عليقلی: ايران دولت طرف از
 واسيليويچ ارکی که: روسيه شوروی اشتراکی اتحادی جمهوری دولت طرف از

 که خود های اعتبارنامه ارائه از پس مختار وکالی کاراخان لوميخائيلويچ و چيچرين
 حاصل نظر توافق شود می ذکر ذيالً  آنچه در بوده مقتضيه ترتيبات و قاعده موافق
  .نمودند
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 اول فصل
 به نسبت روسيه سياست مبانی به راجع خود های بيانيه مطابق روسيه شوروی دولت
 مرتبه يک ١٩١٩ ايون ٢۶ و ١٩١٨ يانوار ١۴ مراسالت در مندرجه راناي ملت

ً  ديگر  که روسيه مستعمراتی های دولت که جابرانه سياست از که نمايد می اعالن رسما
 تعقيب ايران به نسبت شدند سرنگون مملکت اين دهاقين و کارگران اراده به

ً  نمودند می  ملت که اين به اشتياق با و شد گفته آنچه به نظر. نمايد می نظر صرف قطعا
 را الزمه تصرفات خود دارايی در آزادانه بتوانند و شده سعادتمند و مستقل ايران
 دولت که را قراردادها و مقاوالت و معاهدات تمام روسيه شوروی دولت بنمايد

 از و ملغی نمود می تضييع را ايران ملت حقوق و نموده منعقد ايران با روسيه تزاری
  نمايد می اعالن شده ساقط اعتبار درجه

.  
 دوم فصل
 آسيا ملل رضايت بدون که تزاری روسيه های دولت سياست از روسيه شوروی دولت

 معاهداتی مشرق باب در اروپا ممالک ساير با مزبوره ملل استقالل تامين بهانه به و
 اين نمايد، می تنفر اظهار گردد می آن استمالک به منجر باالنتيجه که نمودند می منعقد

 ملل بلکه نمود می منهدم را آسيا ممالک استقالل تنها نه که را کارانه جنايت سياست
 داد می قرار آنها مرتب تعديات و اروپايی غارتگران حرص طعمه را شرق زنده

 مطابق و شد گفته آنچه به نظر. نمايد می نفی شرطی هيچ بدون روسيه شوروی دولت
 استنکاف روسيه شوروی دولت معاهده اين چهارم و اول فصل در مذکوره اصول

 سيادت نماندن محفوظ و تضعيف به منجر که اقدامی نوع هر در مشارکت از را خود
 با روسيه سابق دولت که را قراردادهايی و معاهدات کليه و نموده اعالن بشود ايران

 اعتبار درجه زا و ملغی است نموده منعقد آن به راجع و ايران ضرر به ثالثی ممالک
  .داند می ساقط

  
 سوم فصل

 را روسيه و ايران مابين سرحد که دهند می رضايت متعاهدتين معظمتين دولتين
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ً  نمايند؛ رعايت و تصديق ١٨٨١ سرحدی کميسيون تعيين مطابق  واسطه به ضمنا
 تزاری دولت غاصبانه سياست ثمره از استفاده از روسيه شوروی دولت که ميلی عدم

 واليت سواحل در که ديگری جزائر و آشوراده جزائر از انتفاع از دارد يهروس سابق
 اراضی با را فيروزه قريه همچنين و کرده نظر صرف باشند، می واقع ايران استرآباد
 داده انتقال روسيه به ايران طرف از ١٨٩٣ مای ٢٨ قرارداد مطابق که آن مجاوره

 که دهد می رضايت خود طرف از اناير دولت. دارد می مسترد ايران به است شده
 که مجاورآن اراضی با کهنه سرخس يا روس سرخس به معروف سرخس شهر

 معظمين طرفين. بماند باقی روسيه تصرف در شود می سرخس رودخانه به منتهی
 سرحدی های آب و ها رودخانه ساير و اترک ازرودخانه مساوی باحقوق متعاهدين

ً  و شد خواهند مند بهره  و سرحدی های آب از انتفاع مساله قطعی تنظيم رایب ضمنا
 از مرکب کميسيون يک واراضی سرحدی فيهای متنازع مسايل کليه حل برای

  .شد خواهد معين روسيه و ايران نمايندگان
  

 چهارم فصل
 آزادانه و بالمانع را خود سياسی مقدرات دارد حق ملل از يک هر اينکه تصديق با

 صرف مقابل طرف داخلی امور در مداخله از متعاهدتين نطرفي از يک هر نمايد حل
  .نمود خواهد خودداری جدا و کرده نظر

  
 پنجم فصل

 و تشکيالت توقف يا و ترکيب از) ١: (که نمايند می تقبل متعاهدتين معظمتين طرفين
 مقصود که منفرد اشخاص يا و شوند ناميده که اسم هر به) ها گروپ( دستجات يا

 با متحده ممالک با همچنين و روسيه و ايران با مبارزه مزبوره صاشخا و تشکيالت
 يا و قشونی افراد گرفتن از همچنين و نمايند ممانعت خود خاک در باشد روسيه

 خاک در مزبوره تشکيالت مسلحه قواء يا و قشون صفوف برای نفرات تجهيزات
 تشکيالت آن اسم از نظر قطع تشکيالت يا و ممالک کليه به) ٢. (نمايند ممانعت خود

 يک هر خاک به که شود داده اجازه نبايد باشد معظم متعاهد با مبارزه مقصودشان که
 ديگر متعاهد ضد بر است ممکن که را آنچه تمام متعاهدتين معظمتين طرفين از
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 باشد دسترس آن به که وسايلی تمام با) ٣. (دهند عبور يا و نموده وارد شود استعمال
 برود احتمال که صورتی در ديگری ثالث مملکت مسلحه قواء يا و قشون توقف از

 ديگر معظم متعاهد امنيت يا و منافع يا و سرحدات تهديد باعث مزبوره قواء توقف
  .نمايد ممانعت خود متحدين و خود خاک در بايد شود می

 
 ششم فصل

 به اهندبخو ثالثی ممالک گاه هر که کردند حاصل موافقت متعاهدتين معظمتين طرفين
 ايران خاک يا دارند مجری ايران خاک در را غاصبانه سياست مسلحه دخالت وسيله

ً  اگر و دهند قرار روسيه ضد بر نظامی حمالت مرکز را  سرحدات خطری ضمنا
 دولت نمايد رفع را خطر اين نتواند خودش روسيه شوروی اتحادی جمهوری دولت

 دفاع برای اينکه تا نمايد وارد راناي خاک به را خود قشون داشت خواهد حق شوروی
 که است متعهد روسيه شوروی دولت آورد عمل به را نظامی الزم های اقدام خود از

  .نمايد خارج ايران حدود از را خود قشون بالدرنگ خطر رفع از پس
 

 هفتم فصل
 در امنيت باب در همچنين توانند می ششم فصل در مذکوره مالحظات اينکه به نظر
 در اگر که هستند موافق متعاهدتين معظمتين طرفين لهذا نمايند پيدا مورد خزر بحر
 برای ايران بحريه در خود بودن از که باشند ثالثی اتباع ايران بحريه افراد جزء

 خواهد حق شوروی دولت نمايند استفاده روسيه به نسبت خصمانه مقاصد تعقيب
  .بخواهد ايران دولت از را مزبوره مضره عناصر انفصال که داشت

 
 هشتم فصل
 حکومت که اقتصادی سياست از را خود قطعی انصراف روسيه شوروی دولت

 توسعه نظر نقطه از نه ايران دولت به و نمود می تعقيب شرق در روسيه تزاری
 اعالن داد می پول ايران سياسی اسارت برای بلکه ايران ملت ترقی و اقتصادی

 که قروضی به نسبت خود حقوق نوع هر از روسيه شوروی دولت بنابراين. نمايد می
 شده نسخ را ها استقراض اينگونه و کرده نظر صرف است داده ايران به تزاری دولت
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 راجع تقاضاهای تمام از روسيه شوروی دولت همچنين و شمارد می تاديه غيرقابل و
 نظر رفص بودند مذکوره های استقراض وثيقه که ايران مملکتی عوائد از انتفاع به

  .نمايد می
  

 نهم فصل
 باعث که داری سرمايه مستعمراتی سياست نفی اعالن به نظر روسيه شوروی دولت

 اقتصادی کارهای از انتفاع از باشند می و بوده بيشمار های ريزی خون و ها بدبختی
. نمايد نظرمی صرف بوده ايران اقتصادی اسارت آنها از قصد که تزاری روسيه

 بانک وبدهی مطالبات کليه و قيمتی اشياء و نقدينه تمام روسيه ورویش دولت بنابراين
 در مزبوررا بانک غيرمنقول و منقول دارايی کليه وهمچنين را ايران استقراضی

 که شهرهايی در آنکه توضيح. نمايد می واگذار ايران کامل ملکيت به ايران خاک
 به متعلقه های خانه اآنجاه در و شوند تاسيس روسيه های قونسولگری است مقرر
 ايران دولت به منتقل فصل همين مطابق و داشته وجود ايران استقراضی بانک

 مطابق استفاده برای رامجانا ها خانه از يکی که دهد می رضايت ايران دولت شود می
  .نمايد واگذار روسيه قونسولگری محل برای روسيه شوروی دولت انتخاب

 
 دهم فصل
 و ها راه ساختن در که را دنيا مستعمراتی سياست ششکو روسيه شوروی دولت

 تمدن توسعه بر خود نظامی نفوذ تامين برای غير ممالک در تلگرافی خطوط کشيدن
 برای که مخابرات و مراودات وسايل که است مايل و کرده نفی دهد می ترجيح ملل

 واگذارده يرانا ملت خود اختيار به دارد حياتی لزوم ملتی هر تمدن تکميل و استقالل
ً  و شود  تزاری دولت قشون واسطه به ايران به وارده خسارات قدر به هم ضمنا

 ملکيت به بالعوض را ذيل روسی موسسات روسيه شوروی دولت لهذا شود جبران
 .نمايد می واگذار ايران ملت قطعی

 و اراضی تمام با همدان به قزوين از و طهران به انزلی از شوسه های راه  -  الف
  مذکوره های راه به متعلق اثاثيه و ابنيه

 و ابنيه تمام با اروميه درياچه به ازصوفيان و تبريز به ازجلفا آهن راه خطوط -  ب 
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  ديگر ومتعلقات نقليه وسايل
 وسايل کليه و ها کرجی و بخاری های کشتی و التجاره مال وانبارهای ها اسکله -  ت 

  آنها تمتعلقا تمام با اروميه درياچه در نقليه
 ايران حدود در که اثاثيه و ابنيه و متعلقات تمام با تلفونی و تلگرافی خطوط تمام  - ث 

  است شده ساخته تزاری سابق دولت توسط به
  ابنيه ساير و برق چراغ کارخانه و التجاره مال انبارهای با) پر( بندرانزلی -  ج 
  

 يازدهم فصل
 دهم در منعقده عهدنامه اين شتمه فصل در شده بيان اصول مطابق اينکه به نظر

 حق آن هشتم فصل که نيز چای ترکمان در روسيه و ايران مابين ١٨٢٨ فورال
 است ساقط اعتبار درجه از بود نموده سلب ايران از خزر بحر در را بحريه داشتن

 معاهده اين امضاء زمان از که دهند می رضايت متعاهدتين معظمتين طرفين لهذا
  .باشند داشته خزر بحر در خود های بيرق آزاددرزير رانی کشتی حق بالسويه هردو

 
 دوازدهم فصل
ً  آنکه از پس روسيه شوروی دولت  بر مبتنی که اقتصادی فوايد از استفاده از رسما
 و نه فصول در آنچه بر عالوه که نمايد می اعالن نمود نظر صرف بوده نظامی تفوق

 خود اتباع و خود برای عنقا تزاری ابقس دولت که نيز امتيازات ساير شد ذکر ده
 از روسيه شوروی دولت. باشند می ساقط اعتبار درجه از بود گرفته ايران ازدولت

 گذارده اجرا موقع به آنکه از اعم را مذکوره امتيازات تمام عهدنامه اين امضاء زمان
 ايران ولتد به اند شده تحصيل امتيازات آن واسطه به که را اراضی تمام و باشند شده
 متعلق ايران در که مايملکی و اراضی از. نمايد می واگذار است ايران ملت نماينده که
 تمام با زرگنده در و طهران در روس سفارت محوطه بوده سابق تزاری دولت به

 جنرال اثاثيه و ابنيه و ها محوطه همچنين و آنها در موجوده اثاثيه و ابنيه
 ايران در روسيه سابق های گری قونسول ويس و اه گری قونسول و ها قونسولگری

 کردن اداره حق از روسيه شوروی دولت آنکه توضيح. بماند باقی روسيه تصرف در
  نمايد می نظر صرف بود تزاری سابق دولت بده متعلق که زرگنده قريه
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.  
 سيزدهم فصل
 اين ابقمط که را که مايملکی و امتيازات که دهد می وعده خود طرف از ايران دولت

 و ثالث دولت هيچ استفاده يا و اختيار و تصرف به است شده مسترد ايران به عهدنامه
 محفوظ ايران ملت رفاه برای را مذکوره حقوق تمام و ننموده واگذار ثالثی دولت اتباع
  .بدارد

  
 چهاردهم فصل

 از پس ايران دولت روسيه اعاشه برای خزر بحر سواحل شيالت اهميت تصديق با
 با که است حاضر مزبوره شيالت به نسبت خود فعلی تقبالت قانونی اعتبار ضاءانق

 صيد باب در قراردادی روسيه شوروی اشتراکی اتحادی جمهوريت ارزاق اداره
 دولت همچنين. نمايد منعقد شد خواهد معين زمان آن تا که خاصی شرايط با ماهی
 تا نيز حاليه که وسايلی عهمطال داخل روسيه شوروی دولت با که است حاضر ايران

 به را مزبوره شيالت مواد رساندن امکان فوق در مذکوره شرايط موقع رسيدن
  .بشود بنمايد تامين روسيه اشتراکی جمهوری ارزاق ادارات نظر در روسيه

  
 پانزدهم فصل
 مذهبی عقايد آزادی باب در خود شده اعالم اصول به نظر روسيه شوروی دولت
 توده در سياسی نفوذ اعمال آن از باطنی مقصود که مذهبی يغاتتبل به است مايل
 بنابراين. دهد خاتمه اسالمی ممالک در بوده تزاری سبعانه دسايس به کمک و مردم
 سابق دولت ايران در که را روحانی های هيات تمام انحالل روسيه شوروی دولت

 به روسيه از بعدها که نمود خواهد اقدام و نمايد می اعالن بود کرده تاسيس تزاری
 ودارايی انبيه و اراضی روسيه شوروی دولت. نشوند اعزام ها هيات اينگونه ايران
 هيات سنخ موسسات ساير دارايی تمام وهمچنين دراروميه را ارتودکس هيات

 است آن نماينده ايران دولت که ايران ملت دائمی ملکيت به بالعوض را مزبوره
 ساختن مصرف به را مزبور دارايی و ابنيه و اراضی اناير دولت نمايد می واگذار
  .رساند خواهد معارفی موسسات ساير و مدارس
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 شانزدهم فصل
 قضاوت ابطال به راجع ايون ٢۵ تاريخ به شوروی دولت مراسله مندرجات به نظر

 تاريخ از روسيه ساکن ايران اتباع همچنين و ايران ساکن روسيه اتباع ها قونسول
 مملکت قوانين محکوم و بوده محلی سکنه با مساوی حقوق دارای معاهده اين امضاء
 رسيدگی محلی محاکم در آنها قضايی کارهای تمام به و بود خواهند فيها متوقف
  .شد خواهد

  
 هفدهم فصل
 هر تاديه و نظامی خدمت از ايران در روسيه اتباع همچنين و روسيه در ايران اتباع
  .هستند معاف نظامی عوارض با نظامی ماليات نوع

  
 هيجدهم فصل
 مملکت داخله در مسافرت آزادی در ايران در روسيه اتباع و روسيه در ايران اتباع

 روسيه با متحده دول از غير به وداد کامله دول اتباع به که باشند می حقوقی دارای
  .شود می واگذار

  
 نوزدهم فصل

 تجديد در اقدام عهدنامه اين اءامض از پس قليلی مدت در متعاهدتين معظمتين طرفين
 تأديه و التجاره مال صادرات و واردات تنظيم وسايل. نمود خواهند تجارتی روابط
 مال بر ايران طرف از که گمرکی حقوق ميزان و دريافت طرز همچنين و آن قيمت

 کميسيون وسيله به که تجارتی خاص قرارداد مطابق گيرد می تعلق روس التجاره
  .گرديد خواهد شد خواهد تشکيل طرفين دگاننماين از خاص

  
 بيستم فصل

 طريق از که دهند می ترانزيت حق همديگر به متقابالً  متعاهدتين معظمتين طرفين
ً  نمايند حمل التجاره مال ثالثی ممالک به روسيه طريق يا و ايران  مال برای ضمنا
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 از غير الوداد کامله دول التجاره مال از آنچه از بيش عوارض شده حمل التجاره
  .بگيرد تعلق نبايد شود می اخذ روسيه شوروی اتحاد جمهوری با متحده ممالک

  
 يکم و بيست فصل

 استقرار در اقدام عهدنامه اين امضاء از پس مدت اقل در متعاهدتين معظمتين طرفين
 در مذکوره روابط شرايط نمود؛ خواهند روسيه و ايران مابين پستی و تلگرافی روابط
  .شد خواهد معين تلگرافی و پستی خاص دادقرار

  
 دوم و بيست فصل
 که همديگر نيت حسن درک موجبات تهيه و جواری هم وداديه روابط تثبيت برای
 معظمتين ازطرفين هريک شود برقرارمی مابين فی عهدنامه اين ازامضاء پس

 وچه ندرايرا چه که داشت خواهند مختار نماينده مقابل طرف درپايتخت متعاهدتين
 امتيازات ساير و )تورياليته اکستری(ازمملکت خارج مصونيت حق دارای درروسيه

 مملکتين در جاريه مقررات و قواعد همچنين و وعادات المللی بين قوانين مطابق
  .بود خواهند سياسی نمايندگان به نسبت

  
 سوم و بيست فصل

 به که نقاطی در الً متقاب مملکتی روابط توسعه نيت به متعاهدتين معظمتين طرفين
 و حقوق. نمود خواهند ها قونسولگری تاسيس شد خواهد معين طرفين رضايت

 عهدنامه اين امضاء از پس بالتاخير که مخصوصی قرارداد در ها قونسول صالحيت
 به نسبت مملکت دو هر در مقررات و قواعد مطابق همچنين و شد خواهد منعقد

  .شد خواهد معين ها قونسول موسسه
  
  

  چهارم و بيست فصل
 طهران شهر در ها نامه تصديق مبادله شود تصديق ماه سه ظرف در بايد عهدنامه اين

  .آمد خواهد عمل به قليلی مدت در االمکان حتی
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 پنجم و بيست فصل

 تفسير موقع در شده نوشته اصلی نسخه دو در روسی و فارسی زبان به عهدنامه اين
  .باشد می معتبر نسخه دو هر آن
  
 ششم و بيست صلف

 .شد خواهد اعتبار دارای امضاء از پس فوراً  عهدنامه اين
 به و کرده امضاء را عهدنامه اين ذيل کنندگان امضاء شد گفته آنچه تصديق برای
 .شد تحرير ١٩٢١ فورال ٢۶ در مسکو شهر در نمودند ممهور خود امهار

  )٢( مشاورالممالک کاراخان.ل چيچرين ارگی که: امضاء
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  :مآخذ و حاتيتوض ◀

  
تاريخی  واقعه در تهران در انگليس سفارت و ايران خارجه امور وزارت بين « -  ١

 شده ارائه مقاالت مجموعه از: نظرآهاری دكتررضا»  مكاتبات -  ايران جنوب پليس
  - سياسی های پژوهش و مطالعات موسسه- انگليس  استعمار و ايران دوم همايش در

  ٢٣٧ – ٢۶٢صص 
٢  - http://www.ensani.ir/fa/910/magazine.aspx  
 
 در تهران در انگليس سفارت و ايران خارجه امور وزارت بين «: پی نوشت ها ◀

  » مكاتبات -  ايران جنوب تاريخی پليس واقعه
،  ١٣٨٢ ان،يآش: تهران ،یتا عصر پهلو یاز هخامنش رانيارتش ا خيغالمرضا، تار ،یبابائ یعل. ١

 ١۵٩صص 

 خيمرکز اسناد و تار: تهران ،یخارج یفارس و قدرتها التيمنصور، ا ،یبيط یرينص. ٢. 

 ١٠٩، ص  ١٣٨۴ ،یپلماسيد

 ١۵۵، ص  ١٣۶٨پاژنگ، : تهران ،یخارج یو قدرتها رانيا رج،يا ،یذوق. ٣

 ١۶٢ص  ،یذوق رجيا. ۴ 

تهران  ،یفشارک یجعفرو منصوره  هيترجمه منصوره اتحاد ران،يجنوب ا سيپل دا،يفلور یريسف. ۵

 خينشر تار: 

 ٢٠۶، صص  ١٣۶۴ ران،يا -  ١٩۶.

 ٢١٩، ص  ١٣٢۶ ،یقائم مقام ريدکتر جهانگ ران،ينظام ا یاسيتحوالت س. ۶ 

 ١٢٩٩اسفند  ١٢تلگراف رمز . ٧ 

 ٣۴سند شماره . ٨ - ١٩- ۴٧- . ق ١٣٣۴

 ٠۴سند شماره . ٩ - ١٩- ۴٧- . ق ١٣٣۴

 - ١٩- ۴٧-  ٩ق، سند شماره  ١٣٣۴ - ٣٧/١- ۴٨-  ٩ ق، سند شماره ١٣٣۵/ ١- ٣٧- ۴٨- ق و  ١٣٣۵

 ٣۵سند شماره .  ١٠

 سند شماره - ٣٧/١- ۴٨- . ق ١٣٣۵
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 ۶٩سند شماره .  ١١ - ٣٧/١- ۴٨- . ق ١٣٣۵

 ٣و  ۴اسناد شماره .  ١٢ -  ٨-  ۴٨- . ق ١٣٣۵

 ٩٠سند شماره .  ١٣ -  ٣٧/٢-  ۴٨- . ق ١٣٣۵

سند .  ١۴ - ٣٧/١- ۴٨-  ۵۴و  ۵۵به شماره  مهيق و اسناد ضم ١٣٣۵ - ٣٧/١- ۴٨- . ق ١٣٣۵

 ۵٣شماره 

سند .  ١۵ - ٣٧/١- ۴٨-  ۴٢و  ۴٣ یسند به شماره ها ميق و ضما ١٣٣۵ - ٣٧/١- ۴٨- . ق ١٣٣۵

 ۴١شماره 

 ۶٨سند شماره .  ١۶ - ٣٧/١- ۴٨- . ق ١٣٣۵

 ٨٩سند شماره .  ١٧ - ١- ٢۵- . ق ١٣٣۵

 ١٠١سند شماره .  ١٨ - ١- ٢۵- . ق ١٣٣۵

 ٩١سند شماره .  ١٩ - ١- ٢۵-  ١ ١٣ق وسند شماره  ١٣٣۵. / ق ١٣٣۵ ۴٨ ٣٧

 ١ ٣٧سند شماره .  ٢٠. / ق ١٣٣۵ ۴٨ ٣٧

 ٢١. ٧٨- ٣٧/١- . ق ۴٨- ١٣٣۵

 ١ ٢۴و  ٢۵اسناد شماره .  ٢٢. / ق ١٣٣۵ ۴٨ ٣٧

 ۶٣سند شماره .  ٢٣ - ١۴- ۴٨- . ق ١٣٣۶

 ٨٣سند شماره .  ٢۴ - ١۴- ۴٨- . ق ١٣٣۶

 ۴١و  ٩۶اسناد شماره .  ٢۵ - ١۴- ۴٨- . ق ١٣٣۶

 ٣٠سند شماره .  ٢۶ - ١۴- ۴٨- . ق ١٣٣۶

 ٧۴سند شماره .  ٢٧ - ١۴- ۴٨- . ق ١٣٣۶

 ٢٩سند شماره .  ٢٨ - ١۴- ۴٨- . ق ١٣٣۶

 ۴۴سند شماره .  ٢٩ - ١۴- ۴٨- . ق ١٣٣۶

 ١٢۵سند شماره .  ٣٠ - ١۴- ۴٨- . ق ١٣٣۶

 ٧١سند شماره .  ٣١ - ١۴- ۴٨- . ق ١٣٣۶

 ٨٩تا  ٩٢سند شماره .  ٣٢ - ١۴- ۴٨- . ق ١٣٣۶

 ١١۴ه سند شمار.  ٣٣ - ١۴- ۴٨- . ق ١٣٣۶

 ۵٠سند شماره .  ٣۴ - ١۴- ۴٨- . ق ١٣٣۶
  ٣۵ - ١۴- ۴٨- ق  ١٣٣۶
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  فصل چهارم 

  نبش جنوبج
  

  رئيس علی دلواری 

  
  بوشهر حضور نظاميان  انگليس  در

تجاوز نظامی  بريتانيا و مقامت   - رئيس علی دلواری «سيد قاسم  يا حسنی در کتاب 
و تحوالت بعد از آن، با پيروزی انقالب مشروطه اينگونه آورده استک  » جنوب

. جنوب ايران دستخوش يک هرج مرج  شديد سياسی و بحران گستردۀ اجتماعی شد
به دليل عدم نفوذ و قدرت دولت مرکزی و نفوذ بريتانيا بر حکام بوشهر، انگلستان 

مرکز قدرت . يک تاز ميدان و حاکميت واقعی اين نواحی را در دست گرفته بود
آنان در اين شهر عالوه . در اين هنگام شهر بوشهر بود انگليسی ها  درجنوب ايران

بر تأسيسات وسيع اقتصادی و مراکز سياسی، پادگان بزرگی نيزبا تعدادی سرباز و 
يک گزارشگرفرانسوی که درسال های . افسر هندی و انگليسی به وجود آورده بودند
و موقعيت  سفرکرده بود، دربارۀ نفوذ آغازين انقالب مشروطه ايران به بوشهر

بوشهردرحقيقت مرکزاصلی مؤسسات انگليسی  .. « :انگلستان دراين شهرمی نويسد
خانۀ نمايندۀ انگلستان درسبز آباد، ساختمان ها و تأسيسات تلگراف، :  در جنوب است

کشتی مراقب بندر، که در لنگرگاه  اين بندر کوچک لنگرانداخته است، و آثار ديگری 
بوشهر . ندۀ  قدرت و نفوذ انگليسی ها دراين منطقه هستنداز اين دست، همه نشان ده

 بازرگانان ارمنی و.ايران است که درآن زبان انگليسی رواج دائمی دارد تنها شهر
زرتشتی، کارکنان هندی، زمينداران بزرگ جنوب ايران، حتی گاهی بعضی از 

 – ١٩٠٧وزايران امر:  اوزن اوبن) ١.(سران ايل ها تحت نفوذ انگليسی ها هستند
    ٢٧٣، ص  ١٣۶٢زوار، : ، ترجمۀ علی اصغرسعيدی ، تهران ١٩٠۶

 انگليسی ها با قبضۀ گمرک وسيستم تجارت برون ودرون مرزی و به انحصاردر 
  . آوردن بازرگانی  اين شهر،  حيات اقتصادی بوشهر را به دست خود گرفته بودند
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وامی که آنان به مظفرالدين شاه  قاجارداده بودند به گرو گمرک بوشهر در برابر 
: مورخ الدوله سپهر، ايران  در جنگ بزرگ، تهران) ٢.(انگليسی ها در آمده بود

همچنين تمامی مبادالت بانکی  نيز توسط بانک شاهنشاهی که  ٩، ص ١٣۶٢اديب، 
ت که ميالدی دربوشهرتأسيس شده بود، صورت می گرف ١٨٨٩شعبۀ آن از سال 

 :آنت دستره) ٣.(ساالنه تنها از همين رهگذرسود هنگفتی نصيبشان می کرد 
، )نظام  مافی ( مستخدمين بلژيکی درخدمت دولت ايران،ترجمۀ  منصوره اتحاديه 

انگليسی ها چنان در بوشهر ريشه دوانيده  ١٧، ص ١٣۶٣نشر تاريخ  ايران، : تهران
ً اين شهر را بيش ازآنکه  متعلق به ايران و شهری ايرانی بدانند،  بودند که اساسا

: بنگريد  به دکتر دمحم مصدق ) ۴.( مرکزی  متعلق به دولت بريتانيا می داستند
، ص  ١٣۶۵علمی ،  : خاطرات  و تألمات  مصدق ، به کوشش ايرج افشار ، تهران

١٢٠  
طه، انگليسی ها برای توسعۀ نقوذ خود در جنوب ايران از بدو پيروزی انقالب مشرو 

به طور تدريجی و گام به گام سعی کردند که نيروهای نظامی خود را به بهانه های 
ازاين . مختلف دراين منطقه مستقرسازند تا در جهت حفظ  منافع از آن ها استفاده کنند

روی آنان ازهرفرصت و بهانه ای برای افزايش  حضور نظامی خود سود برده و 
دربارۀ  حضور تدريجی )۵. (ه بوشهرمی کردنداقدام به وارد کردن قشون نظامی ب

نيروهای نظامی انگليس در بوشهر به بهانۀ حفظ  تأمين امنيت جانی و مالی اتباع 
 انگليسی، گزارش های جالب توجهی درمجلدات مختلف کتاب آبی  وزارت امور

  .آمده است ٨و  ٧و  ۶و  ٣انگلستان، به خصوص  جلدهای   خارجه
در پی قرارداد معروف بين انگلستان و روسيۀ تزاری  ١٣٢٧/  ١٩٠٧درسال    

مبنی برتقسيم ايران به دو حوزۀ نفوذ، توافق شده بود که حکومت هند هميشه نيرويی 
آماده برای اعزام به ايران دراختيارداشته باشد تا  درموقع  لزوم بتواند به عمل مؤثر 

السلطنۀ هند با اين طرح  نايب. نظامی عليه نيروهای ضد انگليسی منطقه دست بزند
موافقت کرده بود اما درعين حال معتقد بود که اعزام نيرويی کوچک به ايران  

) ۶. (خطرناک است و بايستی نيروی بزرگ و دائمی در جنوب ايران مستقر شود
نگستانی ها وديگرعشاير تدولت انگلستان برای مبارزه با ٣۴سفيری ، پيشين، ص 

فر سربازهندی و يک عراده توپ ماکزيم از گارد چهل ن١٩٠٩جنوب درژوئيه 
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کنسولی بوشهر به عنوان حفاظت از جان و مال اتباع  خود به شيراز فرستاد و يک 
) ٧. (صد نفر سرباز برای تقويت گارد نمايندگی بوشهربه اين بندراعزام کرد

نيز به دنبال اولتيماتوم  ١٩١١درسال  ١۵ -  ١۶کريستوفر سايکس، پيشين، صص 
سيۀ تزاری به ايران  دربارۀ اخراج مورگان شوستر مستشارمالی آمريکايی در رو

ايران، دولت انگلستان برای حفظ  توازن و جلوگيری از شورش های محلی 
دربوشهر و تنگستان، و همچنين به منظور حفظ منافع  اقتصادی خود در مناطق نفت 

دوستان رابه وسيلۀ کشتی در نفر پياده نظام سپاه هفتادو نهم هن ٢٧٠خيز خوزستان، 
در آب های خليج فارس  نيز انگليسی  ٣۵سفيری، پيشين، ص) ٨.(بوشهر پياده کرد 

ها خود را تنها نيروی نظامی موجود می شناختند و جلو تردد کشتی های نظامی 
   ١۵کريستوفر سايکس ، پيشين، ص ) ٩.(ديگر دولت ها را سد می کردند

  
  حوزه های قدرت 

ل خط مشی منطقه ای دولت بريتانيا برزمينه ای ازشرايط محلی استواربود با اين حا 
. که چگونگی توزيع قدرت درخطۀ جنوب را می توان يکی از مهمترين آنها دانست

درسراسرخوزستان شيخ خزعل ملقب به سردارارفع حکمران بالمنازع وعلی 
د تحوالت جنوب، که وی متحد محلی بريتانيا محسوب  ميشد وبا پيش آم. االطالق بود

به همراهی نظامی او با قوای بريتانيا منجرشد بر ميزان اين وابستگی افزوده 
   ٨٨ – ٨٩مابرلی، پيشين ، صص ) ١٠.(شد

. در فارس جناح بندی های محلی به دو نيروی رقيب قشقايی و قوامی تقسيم می شد
حضور سياسی  صولت الدوله رهبرايل قشقايی ازديربازرويه ای مبتنی بر ضديت با

بريتانيا درمنطقه داشت که در پی تحوالت مشروطه  تا حدودی از اين ضديت  کاسته 
شده بودولی با شروع  جنگ  جهانی و مداخلۀ بريتانيا به نفع رقبای محلی ای چون 
قوام الملک رياست اتحاديۀ ايل خمسه که از متحدان ديرنيۀ بريتانيا  محسوب ميشد، 

« پی يرا اُبرلينگ، ) ١١.(صف مخالفان فعال بريتانيا پيوستصولت الدوله از نوبه 
، ترجمۀ  کاوه بيات ، نامۀ نور، شمارۀ »سياست قبيله ای انگليس در جنوب ايران

حکمران سنتی کازرون، ناصرديوان ۶۵ -  ١٠۴، صص ١٣۵٨ذر آچهارم و پنجم، 
ياست بود وی نيز رويه ای ضد انگليسی  داشت و درخالل تحوالت مشروطه با س
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وی با قوای ژاندارمری هم برخورد هايی داشت که . بريتانيا درگيری هايی  پيدا کرد
ناصرديوان . مداخلۀ بريتانيا به نفع ژاندارمری موقتاً به زيان ناصرديوان خاتمه يافت

باخوانين برازجان، کمارج ودالکی نيزاختالف هايی داشت که در ماه های آغازجنگ 
سياری ازمقاطع وی خط مشی هماهنگ با صولت الدوله اتخاذ درب. به آنها پايان داد

  ٢۵ – ٢۶رکن زادۀ آدميت، فارس و جنگ بين المللی ، صص ) ١٢.(کرد
در تنگستان قدرت بين دونفر تقسيم  شده بود؛ شيخ  حسين چاهکوتاهی در منطقۀ 

از طايفۀ (شيخ حسين خان . احمدی و چاهکوتاه و زايرخضرخان تنگستانی دراهرم
از چهره های فعال منطقه ای محسوب می شد و در سالهای قبل از جنگ و ) خدمو

حتی درمراحل نخست جنگ نيز روابط  نزديکی با کنسولگری بريتانيا داشت وبه 
. همين جهت مورد انتقاد پاره ای ازمطبوعات ضدانگليسی شيرازو تهران قرار گرفت

يش ازاشغال بوشهر توسط ولی چند ماه  پ١٣٣٣جمادی االول ١٠عصرجديد ، ) ١٣( 
ناگهانی قطع  اين روابط دوستانه به طور ١٣٣٣نيروهای نظامی بريتانيا دررمضان 

شيخ حسين خان درنامه ای به کنسولگری بريتانيا علت ) ١۴.(وبه دشمنی تبديل شد
اين قطع ارتباط را رفتار  ظالمانۀ انگليسی ها درجنوب و نقض بی طرفی ايران 

است در آرشيو  ١٣٣٣ربيع االول  ٢۵ن اين نامه که مورخ مت. اعالم کرده است
  .مرکز بوشهر شناسی نگهداری می شود

زاير خضرخان تنگستانی که در بخش های پيشين نيزبه سوابق زدو خوردهای اوبا 
وی برسرمالکيت روستای . نظام السلطنه مافی اشاراتی شدازجمله قدرت جنوب بود

الف هايی داشت که درآستانۀ جنگ با وساطت احمدی با حسين خان چاهکوتاهی اخت
ً رفع شد  ٣۴مظفری، سال دهم شمار) ١۵.(برخی از روحانيون متنفذ محلی موقتا

اگرچه دلواراز نظر اداری درحوزۀ فرمانروايی زاير خضرخان محسوب می شد 
پس ازرشته برخوردهای دورۀ مشروطه که احمد خان . ولی رئيس علی تابع وی نبود

کمک زايرخضرخان به دلوار لشکر کشيد، با پيش آمد لشکر کشی نظام دريابيگی با
اتحاد عملی که . السلطنه، زاير خضرخان و رئيس علی ازنوبه يکديگر نزديک  شدند

  .در خالل تحوالت جنگ جهانی قوام بيشتری  نيز  يافت 
 را) کنگان ، دير و طاهری ( در منطقه دشتی که حد فاصل تنگستان تا بنادر ثالث 
 وی در قلعۀ اجداديش درخور. تشکيل می دهد،جمال خان دشتی حکمروايی می کرد
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مستقربود ودرايام مشروطه نيزبا شعاع السلطنه، حکمران وقت ) مرکزدشتی(  موج
  .فارس بر سرمسئول مالی و ملکی اختالف های بسيار داشت

گ جمال خان دشتی اگر چه روحيه ای ضد انگليسی داشت ولی  با پيش آمد جن
جهانی  بنا بداليلی چون کهولت و احتماالً پاره ای از مالحظات ديگر از فعاليت علی 

مصاحبه با سيد دمحم ) ١۶.( درجبهۀ  مخالفان بريتانيا خود داری کرد و بی طرف ماند
نبوی درعوض خالو حسين برد خونی، خان بردخون  که از توابع دشتی بود رويۀ 

ايام انقالب مشروطه در فتح بوشهر شرکت داشت  وی. کامالً متفاوتی در پيش گرفت
) ١٧.(ودرجنگ  جهانی نيز با تعدادی از افرادش به کمک رئيس علی دلواری شتافت

سيد قاسم  ياحسينی، خالو حسين بردخونی، ادارۀ  کل فرهنگ و ارشاد اسالمياستان 
   ٣١ – ٣٢، صص  ١٣٧٣بوشهر، بوشهر  

است که از يک سوبه کهکيلويه وبهبهان دشتستان وسيع ترين بخش بوشهرو بنادر
بلوک حيات داوودی که بنادرريگ وديلم .متصل است وازسوی ديگرنيزبه فارس

) حيات داوودی( وگناوه رادربرمی گرفت تحت حاکميت حيدرخان بندرريگی
قرارداشت که از متحدين محلی بريتانيا محسوب می شد و در طول جنگ نيز براين 

ت اصلی دردشتستان بين ميرزا دمحم خان غضنفرالسلطنه و ولی قدر. روال عمل کرد
مقر اصلی غضنفرالسلطنه برازجان بود که . اسماعيل خان شبانکاره تقسيم شده بود

وی ازآغازدر صف مشروطه خواهان . خود و پدرش سالها برآن حکمرانی داشتند
روهای بود وبا جناح های جديد   که درآستانۀ جنگ جهانی صورت گرفت نيز به ني

متحد اصلی او آقا خان کالنتر دالکی بود که وی نيزگرايش ضد . ضد انگليسی پيوست
کنسولگری  جنگ جهانی اول درجنوب ايران،گزارشهای ساالنۀ)١٨.(انگليسی داشت

   ٨٠،  ٣۴ – ٣۵بوشهر، پيشين ، صص  بريتانيا در
آباد  حوزۀ قدرت اسماعيل خان که رقيب سنتی غضنفرالسلطنه محسوب ميشد، سعد

اگرچه وی در خالل مشروطه با مشروطه خواهان . شبانکاره ونواحی اطراف آن بود
همکاری داشت ولی درسالهای  نخست جنگ به علت درگيری هايی که با خوانين 

عصرخوانين سه «هيبت هللا مالکی، ) ١٩.(داشت، روی به جانب سياست انگليس نهاد
کنگره بزرگداشت هشتادمين سال رئيس علی دلواری، محموعه  مقاالت  »  گانه

  ٩۵ -  ٩٨، صص  ١٣٧٣شهادت رئيس علی دلواری، بوشهر ، 



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ١٩٩                                        ٦ج

  

واداال نايب کنسول فرانسه در بوشهر در بارۀ حضورهمه جانبۀ  انگليسی ها در خليج 
) اول( جنگ جهانی«  : فارس و قدرت اين دولتند در اين منطقه چنين نوشته است

 تا با تمام امکانات موجود در خليج فارس انحصارحتی به انگليسيان اجازه داده است 
زيرا دوستان و دشمنان   انگلستان در خليج فارس، نا . واقعی اقتصادی داشته باشند

پديد شده اند و راه برای انگلستان  گشوده  شده است تا موقعيت خود را  برای آينده، 
ان گفت، انگلستان به طور کلی می تو.  هرچه بيش تر و بهتراستوار و هموار سازد

از لحاظ  نظامی، سياسی، ارضی و اقتصادی در روی کرانه های خليج فارس بر 
تنها کاری که برای انگلستان باقی مانده اين  . تمام اروپائيان وآسياييان  برتری دارد

است که برنامه ای داشته باشند تا هيچ  کشوری نتواند مثل سابق  بر روی خليج 
بيش تربه داخل خشکی ها  از طريق نظامی و غير نظامی هرچه فارس سايه افکند و 

سياستمداران، روزنامه نگاران، صاحبان کشتی ها، ارتشيان و بازرگانان . نفوذ  نمايد
بی دليل نيست که طنزنويسان . انگليسی روی موقعيت خليج فارس حساب می کنند

رانگليسی، طعمه ای را که شي. بذله گو، گاهی خليج فارس را خليج بريتانيا می نامند 
واداال، پيشين، ) ٢٠( » .سيصد سال  پيش به دست  آورده، هرگز از دست نخواهد داد

   ٨١ص 
با استقرار نيروی نظامی انگليس دربوشهر ازسال های نخست قرن، دورديگری 

به کاروان های . ازرويارويی  بوشهری ها و تنگستانی ها عليه انگليسی ها آغازشد
يسی ها حمله شد و کاالهای آنان به يغما رفت، طی چند عمليات برخی از تجاری انگل

سيم های . شيراز مورد حمله قرار گرفتند –نيروهای انگليسی در جادۀ بوشهر
انگليسی . راه های عبوربسيارناامن  بود. شيرازمرتباً تخريب می شد - تلگراف بوشهر

ان فشارمی آوردند تا تنگستانی ها نيز برای مقابله با اين وضع به دولت مرکزی اير
  .   ها عشاير فارس را سرکوب کند

اما  از آنجايی که دولت مرکزی ايران در نواحی جنوبی اين کشور فاقد هر گونه 
انگليسی ها نيز ضعف دولت ايران . قدرت و نفوذی بود، کاری از دستش بر نمی آمد

.  وارد بوشهر می نمودند را بهانه قرار داده وبه طورمرتب  سرباز و نيروی نظامی
زيادی  اين روند چنان سرعتی به خود گرفت که در آستانۀ  جنگ جهانی اول تعداد

جود داشت وبوشهر نظامی مسلح وچندين قبضه توپ صحرايی وکوهستانی در
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وواحدهای نظامی انگليسی برای حفظ منافع استعماربريتانيا از بوشهر به شيراز و 
يی بروز جنگ جهانی اول نيروهای نظامی مستقردر  در. اصفهان اعزام می شدند

بوشهر زير نظر فرماندهی نيروهای نظامی واقع در منطقۀ  بين النهرين اداره می 
از اين روی ادارۀ امورنظامی بوشهر با مشارکت نايب السلطنۀ هندوستان و با . شدند

ما برلی ، ) ٢١. ( همکاری فرماندهی نظامی مستقر دربين النهرين انجام  می گرفت
   ٢١پيشين، ص 

با شروع جنگ جهانی مبارزه مردم تنگستان و به ويژه  حرکتی که تحت رهبری 
در بخش پيش گفتيم که . رئيس علی دلواری  آغازشده بود ابعاد تازه ای به خود گرفت

رئيس علی با واسموس نايب کنسول  آلمان دربوشهردوستی و صميمت ويژه ای 
ن انگليسی ها ، امپراطوری آلمان  برای جلب قلوب مردم درمقابل رفتارخش. داشت

از جمله با تأسيس  قنسولگری و . بوشهرونواحی جنوب ايران سعی فراوان می کرد
يک دفترتجاری دربوشهرو به کار گماردن عنصرسياسی ورزيده ای چون ويلهم 
واسموس در جهت جلب اعتماد مردم به نفع  سياست خارجی خود در خليج فارس 

به عنوان . م  ١٩٠٩/ ق. هـ ١٣٣٧واسموس که يک بار در سال. الش بسيارکردت
کنسول آلمان وارد بوشهرشده  بود، اما  به دليل عدم آشنايی با محيط  و روانشناسی 

پس ازچند سال دوری  ارب اجتماعی مردم موفقيتی چندانی به دست نياورده بود، اين
آداب و رسوم مردم، با ورزيدگی خاصی ايران وفرگرفتن زبان فارسی و آشنايی با 

وارد بوشهرشد و تالش کرد تا با اقشارمختلف تماس برقرارکند و حس اعتمادشان را 
او زبان فارسی به لهجه بوشهری و . به سوی  خود و دولت متبوعش جلب نمايد

تنگستانی با تسلط کامل حرف می زد و به همين دليل به آسانی در مردم نفوذ پيدا 
واداال دراين . اسموس با قبايل وعشايرتنگستان روابط  ويژه ای بر قرار کردو. کرد

در اروپا شعله ورگشت،  ١٩١۴به محض اينکه آتش جنگ ...« : باره می نويسد
رؤسای  تنگستانيان  با آلمانيان مقيم  بوشهر، که از قديم با آنان آشنايی داشتند، دوستی  

با اين حال واسموس  ١۴۶ال ، پيشين ، ص وادا) ٢٢(» ...صميمانه ای برقرارکرد
به آلمان فراخوانده شد و دکتر . م  ١٩١٣ژوئيه  ٢٨. / ق. هـ ١٣٣٣رمضان  ١۵در

گزارش شده است که رئيس علی دلواری با ليستر من روابط  . ليسترمن جانشين او شد
نی گسترده ای داشته و برای عمليات عليه انکليسی ها و قاچاق اسلحه با او مکاتبا
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  ٨٩ما برلی ، پيشين، ص ) ٢٣.(انجام داد
گرچه دولت ايران درنخستين روزهای جنگ جهانی  اول طی اعالميه ای رسماً 
اعالم بی طرفی  کرد، اما اين بی طرفی توسط همسايگان شمالی، غربی و جنوبی 
ناديده انگاشته شد وخيلی زود روسيه، عثمانی وبريتانيا بخشهای وسيعی ازايران را 

در جنوب ايران نيز انگلستان از يکی دو سال قبل از جنگ . اشغال خود درآوردندبه 
آرام آرام و بدون آنکه حساسيت مليون و دولت ايران را برانگيزاند ، اقدام  به اعزام 
نيروی نظامی از هند و اشغال تدريجی جنوب نمود، به طوری که همزمان با جنگ 

همزمان با موج . ليسی در جنوب مستقربودندجهانی اول صدها نفر نيروی نظامی انگ
گسترده ای که برضد حضور نيروهای بيگانه در ايران باال گرفت، رئيس علی نيزبا 
نوشتن نامه وتلگراف به تهران، شيراز، بوشهر، کربال ونجف به دولتمردان سياسی و 

لگراف دريکی از اين ت. مجتهدين دينی، نار ضايتی خود را از اين مسئله اعالم کرد
ها ، که توسط معين التجاربوشهری برای مجلس شورای ملی فرستاد، و درآن آمادگی 
خود و مردم دلواررا برای مبارزه با انگليسيان و نيروهای متجاوز به آب و خاک 

دراين اوقات که هريک از ملل حيه يا برای ... «: ايران اعالم  کرد، آمده بود
رارشرف قومی به بذل جان و مال به مبالغه و استيصال  بزرگواری يا به جهت استق

خود نمايی جاهر وملت ايران به راحتی می گذرانند سزوار نيست تکميل جزئی 
نواقص ماليه با مستجالت مساعدت خارجی موکول ووطن مقدس خودمان را مرهون 

خوب است اوليای . احسان اجانب ساخته درعوض به هرگونه تجاوزات جابر   باشيم
وعه ما دراين اوقات که همه افراد ملت کامالً  متذکر احوال وطن  مقدس دولت متب

خود هستند به وسائل مؤثره جلب حيات عمومی فرموده  و به همين ذريعه ما به رسم 
اين کم ترين فدايی . اعانه يا به عنوان استقراض نقصان ماليه را جبران فرموده باشند

حبوب خود را استقبال  کرده در اين امربه با تمام عشيره خود اوامر  صادره دولت م
اشياء تمام هستی خود مضايقه ندارم البته که از توجهات فايقه آن ذوات مقدسه اين 

جان « به امضای) ٢۴.(»ملت را به دادن يک نوع امتحان وطن پرستی سزاوار شوند
ی جد ٢) برابر (صقر ۶، ٩س  ٩، روزنامه ارشاد، ش »نثارعلی  دلواری تنگستانی 

   ٣، ص  ١٣٣٣
[  رئيس علی درکنار اين اقدامات ارتباط خود را باروحانيون متنفذ منطقه مانند 
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]  آن موقع  لقب آيت هللا برای روحانيون مرسوم نبوده  است:  توضيح جمال صفری 
علی نقی   و سيد ، شيخ دمحم  حسين  برازجانیآيت هللا  سيد عبدهللا  مجتهد بالردی

  ) ٢۵.(ددشتی گسترش  دا
  
  

  رويا رويی علمای بوشهر و رئيس علی  دلواری با انگليس
  
علمای مبارز بوشهری همواره در طول تاريخ معاصراين شهر، در مبارزات ضد  

استعماری   نقش  مهمی  داشته و همواره با انگلستان و منافع اقتصادی و سياسی اين 
جنگ جهانی اول نيز   در. کشور درخليج فارس و جنوب ايران مبارزه کرده اند

روحانيون بوشهری  در کنار نيروهای  انقالبی تنگستان قرار داشتند  و با اعالم جهاد  
سيد ...  يکی  از اين روحانيان برجسته. عليه انگليسی ها  به ستيز  باآنان   پرداختند 

  .عبدهللا  مجتهد  بالدی  بوشهری بود 
بالدی  .. ان  موضوعی  نبود که  از ديد مظالم  انگليسی  ها در نواحی جنوبی اير 

وی  در مجالس و موضع  گوناگون  به انگلستان و اهداف   استعماری  و . دور بماند 
ضد ايرانی  ان دولت  پحمله  کرد و برای گسترش  مبارزه  با  انگلستان  به حمايت  

يسی  از با رئيس  دلواری، همت  گمارد و رئيس علی را در حرکت  های ضد انگل
  )١( .اش  ياری  داد

  
 استعمار هيعل رانيا مردم مبارزات خيتار در یدلوار یعل سيرئ اميق

  

می نژاد دربارۀ رئيس علی دلواری و مبارزات مردم جنوب ايران   یموسو یدعليس
 : نويسد

اجتماعی ،  یاسيس اوضاع ی،بررسیاجتماع دهيپد کي ابعادمختلف شناخت یبرا
. است یضرور دهيپد آن خيتار بستر یکل طور به و انزم بر حاکم یعموم شرايط

 در ماست، کشور خيتار در یاجتماع -  یاسيس مهم دهيپد کي که زين تنگستان اميق
 - یاجتماع -  یاسيس طيشرا مجموعه که آمد وجود به خود یزمان خاص مقطع
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 به ريتأث آن بر مترتب جينتا و یريگ نضج ش،يدايپ یچگونگ در زمان یاقتصاد
 خالصه یبرا ش تال و یموضوع تيمحدود به توجه با مقاله نيا در. داشت یيسزا
ً  و نبوده نظر مد اميق جانبه همه یبررس ،ینگار  موضوعات خالصه ذکر به صرفا

  . ميا پرداخته مربوطه
 : است بخش سه بر مشتمل مقاله نيا
 ديشه تولد زمان کشوراز یاجتماع - یاسيس اوضاع گذرا، یريس با اول، دربخش - 

 يیايبسترجغراف یاسيس اوضاع سپس ازنظرگذرانده، اميق آستانه تا یدلوار یعل سيرئ
 آنان نقش و رابطه یچگونگ و یعل سيرئ عصر هم یمحل حکام یمعرف در را اميق

 . ميا داده قرار یبررس مورد اميق در را
 ت،يمشروط اززمان اعم یو اتيح درطول را یعل سيرئ مبارزات دّوم، دربخش -  

 و یريگ دراوج را او نقش و داده قرار اشاره مورد١٣٣٣ اميق و اول یالملل نيب گجن
 . ميا شده ادآوري اميق یجلودار

 و ميا پرداخته یعل سيرئ یخانوادگ تيموقع و نسب سلسله، یمعرف به سّوم دربخش - 
 . ميا گذاشته یبررس به را آزاده مرد آن شهادت انعکاس انيپا در
 نيا در یدلوار یعل سيرئ ینيآفر نقش و تيشخص و اميق بعادا که است ذکر انيشا

 انتظار که است شتريب تفحص و قيتحق ازمندين ،یمل  -  یمذهب وجوه با یمردم حرکت
 هيگرانما نيمحقق و شمندانياند به را یخدمتگزار نيا قيتوف بزرگ خداوند رود یم

  . ديفرما تيعنا
 

  اول بخش
 روزگار(یقمر یهجر١٣٣٣تا١٢٩٩ از رانيا یاجتماع -  یاسيس اوضاع) الف

 )یعل سيرئ یزندگان
 که است بوده یقمر یهجر١٢٩٩ سال در یدلوار یعل سيرئ تولد که نيا به نظر

 را یبررس مبدأ است، قاجار شاه نيناصرالد یپادشاه سال نيپنجم و یس با مصادف
 یقمر یهجر١٢۶۴ سال در که شاه نيناصرالد. ميا داده قرار مذکور سال

 روند نمود، حکومت سال پنجاه مدت به یعني)م١٨٩۶(١٣١٣ سال تا)یالديم١٨۴٨(
 سلسله نيا پادشاه نيدوم قاجار شاه یفتحعل زمان از که را قاجار حکومت فيتضع
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 دوره رغميعل و ديبخش استمرار همچنان بود، افتهي ادامه شاه دمحم زمان در و آغاز
 سپهساالر نيحس رزايم و ريرکبيام چون یا ستهيشا افراد وجود و سلطنت یطوالن

 مملکت شرفتيپ جهت در یا استفاده آنان وجود از تنها نه زمان از یا برهه در
 و ملت به خدمتگزاران ،یخوشگذران به شيگرا و یناپختگ و ینيخودب با بلکه ننمود،

 . نمود ختهيگس هم از شيپ از شيب روز هر را کشور رازهيش و نابود را مملکت
 انجام انتيخ و رشوه قيطر از اغلب که یاسيس و یتجار قرارداد و اهدهمع٣۶ حدود

 که شد منعقد گانگانيب با خودخواه و تيکفا یب و ظالم پادشاه نيا عهد در بود، افتهي
 را کشور یاقتصاد اضمحالل موجبات و داد شيافزا را مملکت یمال بار کدام هر

 .آورد فراهم
 در که بود کشور به یناصر عهد ريناپذ رانجب ت ضربا ر،يز موارد یکل طور به

 : است شده درج یو سلطنت اهيس کارنامه
 افغانستان در رانيا تيحاکم حق دادن دست از ـ١
  خراسان خاک از یقسمت هيتجز ـ٢
 سرخس و مرو رفتن دست از ـ٣
 رانيا از ترکمنستان ار یقسمت شدن جدا ـ۴
 تقاللاس اعالم ران،يا دولت تيتابع از مسقط خروج ـ۵
 بلوچستان از یمين رفتن دست از ـ۶
 استرآباد و جانيآذربا کردستان، سرحدات به گانيهمسا تجاوز ـ٧
 فرزند شاه نيمظفرالد به سلطنت ،یقمر یهجر١٣١٣ سال در فوق موارد به توجه با

 دبدبه و کبکبه به جز زين پدر از تر تيکفا یب پادشاه نيا. ديرس شاه نيناصرالد
 مشکالت  رفع و مملکت شرفتيپ و فکر یجا به و ديشياند ینم یاهپادش یا اسطوره
 یها یخوشگذران و حرمسراها توسعه متوجه همواره جامعه، یاجتماع-  یاقتصاد

 گانگانيب کشوربه یوابستگ ،یمرکز حکومت قدرت ضعف. بود خود هوسبازانه
 هم در ،یطبقات ديشد اختالف ،یعموم فقر االشاره، فوق نيننگ یقراردادها براساس

 از که بود یراثيم ،یعموم یناامن و یخوار رشوه وعيش ،یادار نظام یختگير
 یدربار فساد و شاه یدمحمعل یتيکفا یب. ديرس شاه یدمحمعل پسرش به شاه نيمظفرالد

   به روز و افزود کشور یاجتماع -  یاسيس اوضاع وخامت بر او آباء چون زين یو
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 یم رنگ شتريب آنان یها استيس وبراساس گانهيب دول دست به ملت سرنوشت روز
 .خورد یم رقم گريد یا گونه به و باخت

 روشن و علماء صبر کاسه حکومت، و دربار یتوجه یب و مملکت آشفته اوضاع
 دخالت ملت سرنوشت و مملکت امور در یگاه گاه روز آن تا که را کشور فکران

 یم وجود به یپادشاه مستبد نظام قالب در یاصالحات یقطعم طور به و نمودند یم
 تيموقع یافشاگر به ديجرا و اتينشر و خطابه و وعظ قيوازطر نمود زيلبر آوردند،

 به دنيبخش یآگاه و ريگيپ مبارزات. پرداختند سلطنت و دربار فساد و مملکت آشفته
 انقالب یزير یپ و یدممر اميق یريگ اوج به منتج شمندانياند و علماء یسو از مردم

 گانهيب دول دستورات و ها استيس از تيتبع به شاه یدمحمعل واکنش که شد تيمشروط
 ً  استبداد دوران آمدن کار یورو یمل یشورا مجلس بستن توپ به روس، خصوصا

 خواهان یآزاد ديتبع و کشتار و قتل با شاه یدمحمعل حکومت که چند هر. ديگرد ريصغ
 شاه احمد ،یقمر یهجر١٣٢٧ سال در و ديانجامين طول به گريد سال کي از شيب

 یذات عوارض و یپادشاه اتيح ادامه ليدل به اّما د،يرس سلطنت به ساله١٢ نوجوان
 ابتين. افتين بهبود جامعه یکل واوضاع مردم یعموم یزندگ یموروث سلطنت
 پست و رقاجا ليا سيرئ عضدالملک به احمدشاه، بودن سال و سن کم ليدل به سلطنت

 .شد واگذار یتنکابن خان یدمحمول به صدارت
 رکهيصغ استبداد هيعل کشور مختلف مناطق در خواهان مشروطه یمردم یها اميق

 یآزاد نيب در یخارج وابسته عناصر نفوذ د،يگرد شاه یدمحمعل سقوط به منجر
 نهيزم سيانگل و روس نيدولت نيب یالديم١٩٠٧قرارداد. نبرد نيب از را خواهان
 عناصر نيا نفوذ و آورد فراهم یاجنب یبرا را کشور یداخل امور در ميمستق دخالت
 در اول یجهان جنگ وقوع. کرد یم فراهم شتريب را گانگانيب حضور نهيزم وابسته

 کشور جنوب اشغال بهانه زمان آن یا منطقه و یجهان مختلف مسائل و١٩١۴ سال
  .آورد وجود به سيانگل استعمارگر یبرا را
 

 ق. ه١٣٣٣ تا١٣٢۴ از فارس یجنوب ینواح یاسيس اوضاع)ب 

 یجهان جنگ و تيمشروط انقالب فاصل حد یعني ق،. ه١٣٣٣تا١٣٢۴ فاصله در 
 نيا عوامل و ليدال. بود آشفته سخت فارس یجنوب ینواح یاسيس اوضاع اول،
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 : نمود خالصه ريز موارد در توان یم را یآشفتگ
 و ديگرد آغاز تيمشروط انقالب ق.ه١٣٢۴ سال رد شد، اشاره که طور همان) الف
 به نا تهران اوضاع رخدادها نيا یپ در. ديرس فرا ريصغ استبداد یها سال آن یپ در

ً يتقر ات،يوال به انقالب گسترش با و بود سامان  و یعموم جانيه کشور سراسر در با
 دو عنوان به بوشهر و رازيش. شد عيشا طلب استبداد و خواه یآزاد یروهاين جدال
 بوده روهاين جدال و جاناتيه شاهد زين رانيا جنوب در مشروطه انقالب مهم کانون
 . است

 و هيلويبوشهر،کهگ ،یکنون فارس شامل هيقاجار دراواخر پهناورفارس استان) ب
 متعددهمراه ليقبا ارويبس مردمان گسترده، سواحل یدارا وهرمزگان، راحمديبو

 ازآن پس و مشروطه انقالب یها درسال استان نيدرا .بود یمهم یاقتصاد داتيباعا
 خمسه ليا با يیقشقا ليا ن،رقابتيبامستبد خواهان یآزاد يیارويرو ليازقب یتعارضات

 رابه یا دهيچيپ اوضاع بنادر، یحکمران با فارس التيا قيدق مرز بودن نامشخص و
 موجب نادرب یوحکمران فارس التيا انيم تعارض یعنيريمورداخ.بود وجودآورده

 . بود شده فارس جنوب ینواح یامورادار یوسرگردان یمرکز قدرت فيتضع
 شتريب رانيا جنوب در ها یسيانگل مداخالت) ق. ه١٣٢۵(یالديم١٩٠٧ سال از) ج

 به سيانگل و روس انيم منطقه سه به رانيا ميتقس معروف قرارداد سال نيا در. شد
 انگلستان اما. نبود انگلستان نفوذ تحت منطقه فارس قرارداد، نيا طبق. ديرس امضاء

 از حفاظت و یتجار یها راه تيامن حفظ بهانه به لذا. باشد نيچن عمل در خواست یم
 فارس اوضاع امر، نيا. نمود ینظام مداخله به شروع١٩٠٩ سال از خود اتباع

 .افزود شيپ از شيب اوضاع یبرآشفتگ ،یافکن تفرقه و یگر سهيدس وبا کرد راآشفته
 دهيپد چه اگر امر نيا: انيکدخدا و نيخوان از اعم یمحل یها قدرت انيم رقابت) د

 اختالفات در. افتيبروزظهور فرصت شيازپ شيب یطيشرا نيدرچن نبود،اما یا تازه
 رقابت ،یحکمران نفوذ حوزه و یملک مناقشات :مانند یعوامل یمحل یها قدرت انيم

 و یاجنب دخالت ها، نيا بر عالوه. تداش نقش یخانوادگ یها یودشمن یتجار یها
. بود یمحل یها کشمکش مهم عوامل از زين بدان یمحل عناصر از یبعض یوابستگ

 یجهان جنگ یها سال در یمحل حکام یبند صف موجب بعد، یها امردرسال نيا
  .شد اول
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  یسعليرئ عصر هم حکام و قدرت مراکز) ج

 ،یکنون بوشهر استان مختلف مناطق در ق،. ه١٣٣٣تا١٣٢۴ یها سال فاصله در 
 : بودند ريز شرح به قدرت مراکز

 ):بنادر حکومت مرکز: (بوشهر ـ١
 دمحم یرزاعليم به را خود یجا بعد،. بود حکمران یگيابيدر احمدخان١٣٢۴ سال در

 به یگيابيدر گر،يد بار اول، یجهان جنگ یها سال در سپس و داد موقرالدوله خان
 .ديرس قدرت

 :کوتاه چاه ـ٢
 از یو. بود یکوتاه چاه خان نيحس خيش دست در بوشهر مضافات از یکي عنوان به

 راه نيا در و آمد یم شمار به تنگستان اميق ارکان از یکي و یاستعمار ضد مبارزان
 .دنديرس شهادت به فرزندانش از تن چند و خود

 :یانگال ـ٣
 گانهيب از که دبو یانگال خان احمد دست در بوشهر ت مضافا از یکي عنوان به

 .کرد یم تيحما
 :دشتستان ـ۴

 یاستعمار ضد مبارزان از که بود یبرازجان غضنفرالسلطنه خان دمحم رزايم دست در
 یا شبانکاره خان لياسماع با بودن ريدرگ ليدل به ابتدا در یو. شد یم محسوب
 آن، از پس و چغادک سربست جنگ در کنيول نکرد، دايپ را اميق در شرکت فرصت

 و تجمع کانون صورت به دشتستان مرکز برازجان که یطور به داشت، فعال رکتش
 . درآمد مجاهدان تشکل

 :تنگستان ـ۵
 به اميق ارکان از یکي و یاستعمار ضد مبارزان از که بود یاهرم خان زائر دست در

 عهده به را تنگستان یضابط سمت که بود یعل سيرئ بستگان از یو. رفت یم شمار
 . داشت

 :دلوار ـ۶
 مبارزات قدمان شيپ از او. بود یدلوار یعل سيرئ دست در یساحل تنگستان مرکز
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 .شد یم محسوب تنگستان جزء قلمروش و بود یاستعمار ضد
 :شبانکاره ـ٧

 با جدال مشغول و ه همرا گانگانيب با یو. بود یا شبانکاره خان لياسماع دست در
 . بود غضنفرالسلطنه

 :داود اتيح ـ٨
 به یاجنب به وابستگان از که بود) یداود اتيح( یگيبندرب درخانيح رهطيس تحت
 سيرئ خصوص به ام،يق سران عيتطم در یسع ام،يق انيجر در یو. آمد یم شمار

 . داشت ،یعل
 :یدشت ـ٩

. است نداشته اميق انيجر در یفعال موضع ظاهراً  او. بود یدشت خان جمال دست در
 . است نموده یم مجاهدان از يیها یبانيپشت که ديآ یبرم قرائن از کنيول

 :بردخون ـ١٠
 قدمان شيپ از) یدشت(یبردخون نيحس خالو آن يیکدخدا و یدشت یساحل ینواح از

 به خود اتباع با که بود یکس نياول یو. بود یعل سيرئ متحد و استعمار با مبارزه
 یم بمحسو نيمبارز نيرتريدل از یعل سيرئ شهادت از پس و وستيپ یعل سيرئ
  ديگرد رياس و یزخم نبردها از یکي در اديز یها تالش از بعد. شد
 . گشت آزاد اسراء مبادله انيجر در بهبود، از پس که

 يیقشقا لخانيا و وانيناصرالد کازرون، کالنتر زمان، نيا در که است ذکر به الزم
 التيا. اند بوده استعمار ضد مبارزان ها نيا از دو هر و الدوله صولت خان لياسماع
 .کرد یم یهمراه دوستان وطن با که بود مخبرالسلطنه یقل یمهد با فارس
 یمرتض ديس مرحوم چون زمان آگاه و مبارز علماء وجود که نيا توجه انيشا نکته
 نيهمچن و یدشت منطقه ونيروحان و یبرازجان نيحس دمحم خيش ،یاهرم یالهد علم

 یها پشتوانه از یالر نيعبدالحس ديس و رازيش در یمحالت جعفر خيش مرحوم
 یفتاوا از برخاسته اميق سران با مردم یهمراه و رفت یم شمار به اميق مستحکم

  .بود یاستعمار ضد مبارزه در شرکت به نسبت آنان مساعد نظر و علماء
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 تيمشروط نهضت و یدلوار یعل سيرئ مبارزات  

  
 یذات خصلت به بنا و سلسله نيا شاهان یتيکفا یب ليدل به قاجار، خاندان حکومت
 حفظ یبرا تالش نيگزيجا را حرمسراها جاديا و نوش و شيع به پرداختن سلطنت،

 تيب ليم و فيح ت،يرع به یتعد و ظلم. بود نموده مملکت انيک از حراست و ثغور
 و ینظام قدرت ضعف ،یاقتصاد توسعه و رشد جاديا در يیتوانا و ليتما عدم المال،

 آنان، با نيننگ یقراردادها به دادن تن و گانگانيب هجوم مقابل در یريپذ ميتسل جهينت
 یتينارضا نيا. ساخت یم فراهم شيپ از شيب روز هر را یاجتماع یتينارضا نهيزم
 یقراردادها که شاه یفتحعل عهد از. کرد یم بروز یشکل به مختلف یها زمان در

 زمان تا شد منعقد روس ولتد با گلستان و یترکمانچا یها عهدنامه قالب در شوم
 دولت به تنباکو ازيامت یواگذار شکل در ازاتيامت دادن بحث که شاه نيناصرالد

 که نمودند یمؤثر اقدامات کشور خواهان یآزاد و شمندانياند آمد، انيم به ستانيانگل
 قاجار، پادشاه نيششم زمان در. ديگرد تيمشروط انقالب به منتج وحدت، جاديا با

 ميتقس سيانگل و هيروس نيدولت نيب را رانيا مملکت ،١٩٠٧ قرارداد شاه، یدمحمعل
 جوش و جنب نموده، واگذار ها یسيانگل به را جنوب و ها روس به را شمال نموده،
 به دست عظام علماء یرهبر به خواهان یآزاد و ديگرد جاديا مردم نيب در یعموم

 .زدند حکومت هيعل یجد اقدامات
 بستن توپ به مآالً  و ونيانقالب هيعل عمل شدت به منجر شاه یدمحمعل العمل عکس
 شيب فشار و ديگرد١٣٢۶ یاالول یجماد٢٣ خيتار در یروس اخوفيل توسط مجلس

 یم ادي صغر استبداد دوران آغاز به آن از خ،يتار در که آورد وارد مردم بر حد از
 که را تيروحان عهجام مردم، کشتار و قتل و خواهان، یآزاد ديتبع و زندان. شود

 و کشور داخل در عظام مراجع یسو از تا داشت برآن بود تيمشروط انقالب شرويپ
 یانقالب و مسلمان مردم. شود صادر جهاد حکم خارج، در اشرف نجف هيعلم حوزه

 مرحوم بزرگ، مرجع یفتوا زمان همچون بار گريد مملکت، یجا یجا در رانيا
 به یا گوشه هر در و گفتند کيلب مراجع یندا هب ،یرژ واقعه در یرازيش هللا تيآ

 اصفهان، رشت، ز،يتبر. پرداختند یخارج استعمارگران و یداخل نيمستبد هيعل جهاد
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 عوامل با نيخون یکارهايپ صحنه هن،يم مناطق از گريد یاريبس و فارس ،یاريبخت
 حکم یالر نيعبدالحس ديس هللا تيآ مرحوم زين فارس الرستان در. ديگرد استبداد

 هللا تيآ مرحوم بوشهر در. نمود دعوت نيمستبد با مقابله به را مردم و صادر جهاد
 و اعالم جهاد حکم ،یالر مجتهد یفتوا دنبال به ،یاهرم یالهد علم یمرتض ديس

 یدلوار یعل سيرئ انيم نيا در. نمود عيتشج نيمستبد برابر در یستادگيا به را مردم
 یعل رزايم مرحوم جمله از احرار، یهمکار با و یالهد علم مرحوم کنار در

 دل ايدر انيتفنگچ یبانيپشت با و برخاست استبداد عوامل با مقابله به ،یکازرون
 گمرک او. دينما دولت به اتيمال اداء از استنکاف به وادار را مردم توانست یتنگستان

 و طلبان مشروطه تيموقع سان نيبد و گرفت ارياخت در را یدولت ادارات ريسا و
 یعل سيرئ مؤثر نقش شک یب. ديبخش ميتحک کشور درجنوب را خواهان یآزاد

 مرحوم يیشوايپ به یو رانهيدل اقدام کشور خيتار از حّساس برهه نيا در یدلوار
 به منجر کشور سراسر در خواهان یآزاد یها یفداکار با همزمان ،یاهرم مجتهد

 از را یو عزل موجبات و ديردگ شاه یدمحمعل مستبد حکومت بر ملت یروزيپ
 سيرئ مبارزات شرح. آورد فراهم١٣٢٧ سال یاالخر یجماد٢۵ خيتار در سلطنت

. اند درآورده ريتحر رشته به سندگانينو یبرخ را تيمشروط دوره در یدلوار یعل
 آمده نيچن تيآدم زاده رکن نيحس دمحم نوشته اول الملل نيب جنگ و فارس کتاب در

 شد، دايهو ريصغ استبداد زمان در)یعل سيرئ( ملکاتش حسن ربا نخست...«: است
 و یکازرون یعل رزايم جييته و کيتحر به بوشهر که آن از پس که یمعن نيا به
 استنکاف دولت نيمأمور به اتيمال اداء از یاهرم مجتهد یمرتض ديس يیشوايپ

 شدند، نتنگستا یاهال دعوت به مجبور ملت طرف از بوشهر قبضه یبرا و دنديورز
 یتفنگچ ینفر صد عده کي با یکازرون یتقاضا برحسب خان، یعل سيرئ مرحوم

 التجاره مال محافظت یدولت ادارات ريسا و گمرک تصرف از پس و آمد بوشهر به
 به و شد واگذار او به شد یم تومان ونيليم دو بر بالغ ها آن متيق و بود گمرک در که

 مؤسسّ  جمله از(بودند گمرک یداخل ورام یمتصد وقت آن در که یکسان شهادت
 و تعجب موجب نيا و نشد ليم و فيح منسوجات گره کي اي شکر ريس کي) خان
 مرحوم یامانتدار و یدرستکار جهينت در چگونه که گشت گانهيب و یخود ريتح
 زاده رکن(» .نزند یدستبرد مذکور اجناس به انيتفنگچ از نفر کي خان یعل سيرئ
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 )۶٩ص.تهران. اقبال. الملل نيب جنگ و فارس: نيحس دمحم ت،يآدم
 زين یبند فراش مراد یعل نوشته یاستعمار ضد مبارزات در رانيا جنوب کتاب در
 اتفاق به موقع، به و شد قدم شيپ مبارزه نيا در یعل سيرئ....«:است شده نقل نيچن
 را مرکگ اداره بالفاصله و گشت بوشهر رهسپار شبانه ده،يورز تفنگدار نفر ستيدو

 طول در و بود مشروطه ميرژ طرفداران اشغال در ماه نه حدود بوشهر... کرد اشغال
 آن مردم مقدرات بر االطالق یعل حاکم که) یاهرم مجتهد(یمرتض ديس مدت نيا

 به را موجود معضالت و مشکالت و پرداخت یم آنان امور فتق و رتق به بود بندر
 در رانيا جنوب: مراد یعل. یبند راشف(».نمود یم فصل و حل یکدخدامنش نحو

  )۴٢ص.١٣۶٧ اول چاپ. تهران. انتشار یسهام شرکت ،یاستعمار ضد مبارزات
  

  اول الملل نيب جنگ در سيانگل یقوا هيعل یدلوار یعل سيرئ مبارزات

   
 در استعمارگران نفس توسن یتازها و تاخت و یغرب یکشورها یها یطلب توسعه
 به را اريع تمام یجنگ بروز موجبات مستضعف، ملل یها نيسرزم به یانداز دست
 به یالديم١٩١٨تا١٩١۴ از سال چهار مدت به که آورد فراهم نيمتفق و نيمتحد تقابل
 قرارداد زمان از که انگلستان. گرفت نام اّول الملل نيب جنگ و ديانجام طول

 یستراتژا کي یط ربازيد از عالوه به دانست، یخودم هيسهم را رانيا جنوب١٩٠٧
 طلبانه توسعه استيس بود، داده قرار شيخو نظر مطمح را فارس جيخل مدت، دراز
 . گذاشت یم اجرا مرحله به مختلف مواقع در ،یواه یها بهانه به را خود
 در هرات به رانيا هجوم بهانه به انگلستان کشور قاجار، شاه دمحم حکومت زمان در

 با که کرد اشغال به ديتهد را وشهرب و نمود اشغال را خارک رهيجز١٢۵۴ سال
 وريغ یاهال و یتنگستان باقرخان رشادت و عصفور ال حسن خيش مرحوم تيدرا

 .شد مقابله تيجدّ  با دهايتهد نيا با توابع، و تنگستان بوشهر،
 شاه، نيناصرالد سلطنت زمان در بعد، سال١٨ یعني ق.ه١٢٧٣ سال در دّوم بار
 سال همچون اصل در و رانيا دولت توسط هرات تصرف بهانه به مجدداً  س،يانگل

 در و هندوستان رهيجز شبه در خود ناحق منابع از حراست و حفظ خاطر به١٢۵۵
 و رانيا اقتدار و نفوذ از یريجلوگ و افغانستان کياستراتژ تيموقع گرفتن ارياخت
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 نمود یلشکرکش رانيا یجنوب سواحل به هيروس دولت نفوذ گسترش از ترس نيهمچن
 یطراح و ینظام فراوان برگ و ساز رغميعل که کرد اشغال را بوشهر و خارک و
 .شد متحمل باقرخان یرهبر به ها یتنگستان از یاديز لطمات ،یجنگ یها نقشه قيدق
 نيب یمهم جنگ زين اّول یجهان جنگ شروع از قبل سال کي یعني١٩١٣ سال در

 در یبند فراش مراد یعل از لنق به که شد واقع یتنگستان مجاهدان و سيانگل قشون
 دشتستان و یدشت تنگستان، مبارز مردم مسلحانه انقالب خيتار از یا گوشه« کتاب

 فرزند یعل زائر فرزندان از یکي«: است آمده نيچن خالصه طور به »استعمار هيعل
 با ارتباط در نيحس زائر نام به) تنگستان توابع از( یرستم هيقر یاهال از عوض

 شدن شکسته علت به جا آن در و دينما یم مسافرت یدب و مسقط به اسلحه ديخر
 قرار یدب خيش اتباع چپاول و دستبرد مورد شيها محموله طوفان، اثر بر آنان یکشت

 و طرف کي از یکشت عمله نفر هشت و نيحس زائر نيب حاصله یريدرگ. رديگ یم
 همراهانش و نيحس زائر. انجامد یم طول به روز هشت گر،يد طرف از خيش اتباع

 اسلحه هيته از پس و روند یم رونيب خيش عمال چنگال از رشادت و یتردست با
 قرار حمله مورد را یدب یاهال به مربوط یکشت فروند کي نانيسرنش ،یتالف به ،یکاف
. دينما یم مراجعت تنگستان به سالم و رسانند یم قتل به را یا عده دهند، یم

 دولت توسط یدب بودن هيالحما تحت بهانه به فارس جيخل در سيانگل یندگينما
. دينما یم یريگيپ مذکور افراد بيتعق بر یمبن را یدب خيش خواست در انگلستان،

 با را خود یکشت و شده یسيانگل یروهاين یبرا یزيدستاو آمده، دست به فرصت
 لنگر دلوار ساحل در و ساخته روانه نيحس زائر بيتعق در فراوان قشون و زاتيتجه

 و فارس جيخل حوزه و بصره در سيانگل دولت ندهينما کاکس ژنرال. اندازند یم
ً  بوشهر در سيانگل کنسول کيچ مستر  زائر عودت خواستار و افتهي حضور شخصا

 در یعل سيرئ. شود یم) یعل سيرئ(دلوار یکدخدا از ،یزائرعل پدرش و نيحس
 با سرباز نفر پانصد و هزار کي تعداد چنانچه«: سندينو یم کاکس نامه به پاسخ

 سازم مقتول را آنان دارد امکان د،يبگذار من ارياخت در الزم مخارج و یکاف مهمات
 دارند، بدن در جان و اتنديح ديق در که مادام رايز. آورم دست به را اجسادشان و

 د،يينما جنگ به اقدام نهيآ هر. ستين ريپذ امکان وجه چيه به آنان ساختن ريدستگ
 حيصر پاسخ» .داد خواهم نشان العمل عکس و شد خواهد مثل به مقابله ستين ديترد
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 یغالمعل نوشته به که ندينما یريدرگ جاديا سيانگل یقوا تا بود یا بهانه یعل سيرئ
 ناو هشت لهيوس به نفر هزار ده تعداد به یسپاه ش،يخو یها ادداشتي در یسمل
 سيانگل یروهاين نيب یسخت جنگ. ادندد قرار خود لنگرگاه را تنگستان ساحل ،یجنگ

 یسيانگل سبک و نيسنگ توپخانه روز ستيب مدت و شد آغاز یتنگستان رزمندگان و
 مدت نيا طول در و نمود بمباران را یعامر دمحم و دلوار ساحل غروب تا صبح از ها

 کشتار با بار هر یتنگستان رانيدل که داشتند ساحل در روين کردن ادهيپ به تالش
 توقف ايدر در ماه کي مدت ها یسيانگل. شدند یم مانع دشمن یروهاين از یعيوس

 سواحل ناچار فراوان، تلفات دادن با شدند، وسيمأ کار جهينت از چون و نمودند
 . گفتند ترک را تنگستان

 و یخيتار یها نهيشيپ نيا با انگلستان ،یجهان جنگ بحبوحه در١٩١۵ سال در
 به یدراز دست آماده را یجهان اوضاع و طيشرا دل، در اه یتنگستان نهيک پروراندن

 خود تاز و تاخت عرصه را رانيا جنوب خطه گريد بار و ديد فارس جيخل سواحل
 جنوب، ريعشا ليقبا سرکوب و یعثمان دولت و آلمان نفوذ از یريجلوگ. داد قرار

 ً  يیها طرح فارس، جيخل کياستراتژ تيموقع به یابيدست و ها یتنگستان خصوصا
 جيخل در سيانگل ناوگان حضور. بود نموده ميترس خود یبرا انگلستان دولت که بود

 اشرف نجف علماء عراق، و رانيا مسلمان امت سرنوشت گرفتن دست به و فارس
 حکم صدور به را یکاشان یمصطف ديس و یاصفهان عهيالشر خيش هللا تيآ جلمه از

 یمرتض ديس ،یبالد عبداله ديس هللا تيآ مرحوم بوشهر، ميمق نيمجتهد. واداشت جهاد
 و روس کفار با جهاد به را مردم زين یبرازجان نيحس دمحم خيش و یاهرم یالهد علم
 سيرئ ديشه یفرمانده به ها یتنگستان زين بار نيا. نمودند صيتحر و بيترغ سيانگل
 س،ينگلا يیايدر یروين. دادند سر نيد علماء یندا به را پاسخ نياّول ،یدلوار یعل

 و یاسيس ندهينما عنوان به کاکس ماژور و دهيبرگز يیايدر گاهيپا عنوان به را بوشهر
 یا نامه کاکس بوشهر، اشغال از قبل ماه دو بود شده مستقر بوشهر در سيانگل ینظام

 او کردن هماهنگ در یسع ع،يتطم و ديتهد با و نوشت یبرازجان نيحس دمحم خيش به
 پاسخ. شد رو به رو یو شکن دندان جواب با که نمود سيانگل دولت یها استيس با
 یاالول یجماد١١ خيتار در و نمود شادمان اريبس را یدلوار یعل سيرئ خ،يش رانهيدل

 از ريتقد ضمن ،یبرازجان نيحس دمحم خيش به یا نامه یط یعل سيرئ مرحوم١٣٣٣
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 یمبن را ودخ حيصر ميتصم انگلستان، ینظام و یاسيس فرمانده به یو قاطع جواب
 و یخيتار سند نياتريگو که نامه نيا. ساخت مبرهن سيانگل قشون با یجد مبارزه بر

 یمذهب یازنمادها است، یسيانگل یقوا با مبارزه از یعل سيرئ هدف و زهيانگ یحاو
 ليتحل و برداشت گونه هر بر یبطالن خط و شود یم محسوب تنگستان اميق یمل و

 و فارس کتاب از نقل به که نامه متن در برجسته نکات .است دهيکش اميق از یانحراف
 کتاب سندهينو دست در یعل سيرئ ديشه خط به مکتوب اصل اّول، الملل نيب جنگ
  : است ليذ شرح به دارد، قرار

 
 حرکت اساس و هدف شهير عنوان به یخواه اسالم و یمذهب و ینيد صبغه ـ١

 و کردن دايپ بهشت درجه گردم، قربانت...«: است نيچن نامه از يیفرازها و ها نمونه
 که یکس...داشت راسخ یعزم و یعال یهمت ديبا خواستن راداوطلبانه شهادت شربت

 نيهم... ست؟يچ آن بهانه نکند جنگ و. باشد امام حکم و باشد دهيد علماء سخت حکم
 ديس حضرت جز ماند، یباق اريبس نهيمد در هاشم یبن که کردم اليخ خود با قدر
 بيحب کوفه، در و کردند دشيشه تشنه لب با کربال یصحرا در يیتنها به که داءالشه

 حکم هم طرف نيا از و...کرد حرکت مظلوم امام آن یاري به يیتنها به مظاهر بن
 شيج بينص نصرت و فتح و ماست با خدا البته جهاد، وجوب بر اعالم یعلما محکم
. است طانيش وسوسه تمام دن،يطلب راحت و نشستن خانه در. بود خواهد اسالم

 م؟يساز خشنود خود از را)ص(رسول و خدا که ميستين آن مستحق
 یفتوا به عمل وجوب و یشرع احکام و تيوال گاهيجا به راسخ اعتقاد ،یبار

 يیشوايپ و ینيد یرهبر رشيپذ نيهمچن و شده متذکر نامه یجا یجا در که نيمجتهد
  . است نامه نيا بارز یها نشانه از او یمذهب شيگرا و
 
 یخواه ملت و یدوست وطن حسّ  ـ٢
 قت،يحق در که مبارک وجود آن از ديام... نهيآ هر...«: است آمده نيچن یفراز در 

 خود وار پروانه حال، تا نهيآ هر نداشتم، است یخواه اسالم و وطن و شرف مجسمه
  »...بودم کرده تياسالم و وطن و ملت یفدا را
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 عمل استقالل و نفس به تکاءا و رتيغ شجاعت، -  ٣
 حضرت از نانياطم قدر نيهم...گردم شجاعتت و رتيغ و همت یفدا به یا...«

 یم ناقابل را جان و ديرو ینم رونيب خط از قيمضا روا که دارم یعال مستطاب
 ینم چيه به را یفان یايدن نيا راحت تنبل طلب راحت اشخاص مانند نه د؛يدان

 وقت هر مرعوبانه، که آن نه ست،ين نيريش جان از ريغ به یابد کين نام و... ديشمار
 گونه نيا. بروند موش مثل کرد، مومو و ساخت را گربه مثل مقابل، طرف

 را اشخاص نيچن ايدن خيتار در. ستين وطن و اسالم با یهمدرد قابل احساسات،
 و شرف یادعا کس هر که است یروز امروز. اند دانسته تيانسان عالم ننگ
 در به غش و غل یب امتحان بوته از داده امتحان ديبا دارد، یپرست وطن و تيماسال

 : اند فرموده عقال چنانچه د،يآ
  انيم به ديآ تجربه محک گر بود خوش

 باشد غش او در که هر شود یرو هيس تا
 قوه و حول به »دارد جرمن قنسول تيحما فالن،« که دهند یم انتشار ها یسيانگل

 اگر...بترسانند را بنده تشر، به خواهند یم. ندارم باک و شهياند چکسيه از ،یخداوند
 و کنم بلند هنگامه خودم تا دييبفرما اجازه ندارند یهمراه که ديا شده وسيمأ مردم از

 »شوم کار به دست
 یا فرامنطقه و یمل دگاهيد بودن دارا و دشمن اتيروح و تيموقع شناخت

 و کينزد خودمان که یصورت در کنند، ادهيپ دوار توانند ینم هم بوشهر به...« 
 هر شناسم یم را) ها یسيانگل( را ها نيا یخوب به بنده که چرا م،يباش ها آن مواظب

 یخال بصره االن بود، شده یبهمن قلعه در شانيا عساکر به یا حمله الجمله یف نه،يآ
 دييرماف مالحظه خوب..شود یم حمل ها آن جهت بوشهر از مخارج و قوه. بود

 کي آلمان، دولت طرف کي. ستين فراهم رانيا یاهال یبرا امروز از بهتر یروز
 گريد. اند آورده روس و سيسرانگل بر کارها چه یعثمان و شياتر دولت طرف

  »!...م؟يبترس ها آن از ديبا ماها که دارد یعضو چه سيانگل
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  یخود یروهاين تيوضع و تيموقع شناخت

 هم بنده و کنند ینم یهمراه و مساعدت چندان کار نيا در دممر که دانم یم... « 
 نامه نيهم در موجود قرائن از... [است شانيا یسو به نظرم که اند کرده پابست
ً  مردم، از منظور که شود یم روشن  و فيطوا و ليقبا از یبرخ سران متوجه عمدتا

 یب که رويپ یايرعا و معتقد عوام نه است، بوده نفوذ یذ ونيروحان یبعض و نيخوان
... ندارند یهمراه که ديا شده وسيمأ مردم از اگر.] داشتند قوم سران از تيتبع شک
 چشمان آب جهاد در ما نيد انيشوايپ و علماء تمام جنگ در نجف و کربال در االن
 تمام حکم ورود به کردند یم اليخ که داشتند ما از یکل یدهايام و خورند یم خود
 قيطر به( هللا الحمد. شود یم کار به دست بهانه یب نگستان،ت و دشتستان اهل

 ديس حاج یآقا خدمت حال به تا چنانچه. شدند وسيمأ طرف نيا از) تأثر و استعجاب
 جواب یکل به خدا جانب ام کرده عرض ضهيعر ده) بوشهر یعلما از( نيغالمحس

  » ...اند نکرده
  

  آن قبال در عيتشج و جييته و دشمن اتيجنا از مقدس خشم

 چرا! مينيبنش آسوده و مينکن یکار چيه خودمان اگر دارند حق س،يانگل و روس... «
 ديس منبر به احترام و شمال در) ع( ثامن امام مقدس بقعه به احترام نوع همه که

 خوب یکارها) دلوار همان(دلبار دمان بمباران در. کردند جنوب در)ع(الشهدا
 »...ما به تف ما، به تف!! کردند

 ملت و هنيم و نيد به عشق و سوز سراسر نامه شود، یم مالحظه که یطور به
 و قيعم یليتحل ستهيشا که است یمهم و فيظر نکات بردارنده در ،یعل سيرئ

 و محتوا در ،یو یاجتماع تيموقع و یزمان برهه به توجه با و است قيدق یغور
 به نامه، نيهم که نمود اادع یخوب به توان یم. است فرد به منحصر کالم، صراحت

 کننده ميترس و یعل سيرئ حرکت یها زهيانگ و تيشخص ینما تمام نهيآ ،يیتنها
 ،یعل سيرئ اراده و عزم.(است ثارگرانهيا اميق نيا در گرانيد تيوضع و تيموقع

 به توان یم ليذ مطلب از را او یدوست وطن حس و بوده اسالم به مانيا از منبعث
: است شده نقل ت،يآدم زاده رکن نوشته یتنگستان رانيدل تابک در. افتيدر یخوب
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 سال رمضان ماه لياوا در ،یدشت نيحس خالو اتفاق به که یسفر در یعل سيرئ
 ،یکازرون دمحمرضا ديس حاج با مالقات ضمن داشته بوشهر به یقمر یهجر١٣٣٣

 دوست وطن و مؤمن و درستکار تجار جمله از که بوشهر مبارز ونيروحان از یکي
 بخواهند ها یسيانگل اگر که کند یم ادي سوگند ديمج هللا کالم به شانيا منزل در بود،

 نيآخر تا و ميبرآ مدافعه مقام در ند،ينما تجاوز وطن خاک به و تصرف را بوشهر
 ريغ اگر و نکشم آنان با زيست و جنگ از دست است، ختهينر نيزم بر من خون قطره

 از رسول و خدا و باشم) قرآن( تو به نيکافر و نيمنکر شمار در کنم، رفتار نيا از
  .)باشند زاريب من

 سيانگل یقوا توسط بوشهر اشغال

 تنها نه کاکس، نامه به پاسخ در ،یبرازجان نيحس دمحم هللا تيآ شد، ذکر که یطور به
 آن یدوست اظهار و یاسالم یکشورها یسرپرست بر یمبن سيانگل دولت یادعاها
 ها یتنگستان مورد در آلمان کنسول کاتيتحر عهيشا نيهمچن و یسالما ملل با دولت

ً  که نمود، رد را گريد فيطوا و  گونه هر اقدام، صورت در داشت اعالم صراحتا
 و یدشت و تنگستان وريغ مردم س،يانگل یقوا یسو از مناطق اشغال و حمله

 و ،یو تيمسؤول از خارج یا حادثه هر بروز و رفت نخواهند ذلت بار ريز دشتستان
 ً  به ها یسيانگل ،یالديم١٩٩۵ مارس ماه در. است انگلستان دولت عهده به صرفا
 یسيانگل هيعل آنان کيتحر و ها یتنگستان با بوشهر در آلمان یکنسولگر ارتباط بهانه
 و کنسول ستمان،يه دکتر یريدستگ و آلمان خانه کنسول محاصره به اقدام ها،
 خود که نمودند هندوستان به آنان ديتبع و) ونکهاوس( هتجارتخان سيرئ زنهوت،يهرآ

 . بود رانيا یطرف یب آشکار نقض
 یسيانگل یروهاين هيعل یکاتيتحر و ديگرد انيرانيا خشم ختنيبرانگ موجب امر، نيا

 در ،یناگهان حمله کي در ،یدلوار یعل سيرئ١٩١۵ هيژوئ١٢ در. گرفت صورت
 یا عده و بوشهر در سيانگل کنسول بينا منصب، صاحب کي زنگنه، تنگک یحوال

 .رساند هالکت به را یهند سرباز
 موجب ها یسيانگل به یبرازجان نيحس دمحم خيش شکن دندان پاسخ و حوادث نيا وقوع

 نيبد. گردد اشغال ايتانيبر یقوا توسط بوشهر ،یالديم١٩١۵ اوت هشتم در که شد
 وريغ یمذهب و یمل اساتاحس ران،يا کشور خاک ميتحر به یعلن تجاوز با سان
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 گنجد، ینم مقال نيا در ماجرا یکل شرح چون ختنديبرانگ را خطه نيا مردان
 ً  یم یدلوار یعل سيرئ ديشه نقش برجسته نکات و یاجمال یبررس به ضرورتا

  .ميپرداز
  

  یعل سيرئ پاسخ و ها یسيانگل ديتهد و عيتطم

 پراکنده یها یريدرگ با و رداختپ مقابله به یعل سيرئ ها یسيانگل بوشهر، اشغال با 
. ديگرد آنان یها برنامه انجام از مانع دشمن، یروين به مکرر یها خونيشب و

 یم یعل سيرئ را خود دشمن نيتر سرسخت و دلوار را خطر کانون که ها یسيانگل
 یخنث در را خود یشگيهم استيس و جذب را یو ع،يتطم با نمودند تالش دانستند،
 به حلقه که را یداود اتيح درخانيح لذا کنند، اجرا عيتطم قيطر از خطرات نمودن
 ندگانينما. کند اعزام یعل سيرئ نزد را خود اتباع نفر دو نمودند وادار بود آنان گوش

 وعده ها یسيانگل که داشتند اعالم یعل سيرئ به و کردند متيعز دلوار به درخانيح
 چهل س،يانگل یقوا هيعل اميق زا یخوددار و یطرف یاربياخت صورت در اند داده

 یطرف یب چگونه«: داد پاسخ صراحت با یعل سيرئ. بپردازند شما به پوند هزار
» !است؟ گرفته قرار یجد خطر معرض در رانيا استقالل که یحال در کنم، ارياخت

 قاطع پاسخ) ٣٠،صیاستعمار ضد مبارزات در رانيا جنوب: مراديعل ،یفراشربند(
 باعث داشت، او تيمسؤول احساس و استقالل ،یآگاه مان،يا از نشان که یعل سيرئ

 سيرئ به یسيانگل مقامات طرف از زيآم یتهد نامه و ديگرد یسيانگل فرماندهان خشم
 اقدام و اميق سيانگل دولت ضد بر چنانچه«: بود شده اعالم آن در که شد نگاشته یعل
 تان التينخ و رانيو تان یاه خانه صورت نيا در. ميينما یم جنگ به مبادرت ديکن
 و انهدام و است کوه ما خانه«: نوشت پاسخ در یعل سيرئ» .کرد ميخواه قطع را

 در. است ريکب یايتانيبر یامپراتور وامکان قدرت طهيح از خارج ها آن بيتخر
  .کرد خواهم مقاومت امکان حد نيآخر تا د،ينما جنگ به اقدام دولت آن که یصورت

  
 اميق جلودار یعل سيرئ
 مؤثر از نشان حساس، برهه آن در ها یسيانگل توسط یعل سيرئ ديتهد و عيتطم 

 قاطعش و حيصر پاسخ و داشت سيانگل یقوا نظر در یو تيموقع و تيشخص بودن
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 سيرئ. بود هنيم و نيد دشمنان برابر در او یقو اراده انگريب شنهادها،يپ آن رد در
 و فيطوا سران به اميپ ارسال به سو کي از خود، شکن دندان پاسخ دنبال به یعل

ً  گريد یسو از و نمود اقدام همجوار مناطق انيکدخدا  تحت یروهاين تيتقو به شخصا
 یعل رزايم جمله از بوشهر، کسبه و علماء با یو ارتباط. پرداخت خود امر

 حرکت ديگرد موجب ،یبهبهان یمهد ديوس یکازرون دمحمرضا ديس ،یکازرون
 ارتباط نيا. رديگ قرار يیشناسا مورد آنان یها برنامه و نظر تحت یسيانگل یروهاين
 ها یسيانگل خشم) ١٣٣٣ رمضان ١٠( هيژوئ ١٢ در یسيانگل یروهاين به او حمله و
 یزير یپ را یعل سيرئ قمع و قلع و دلوار به حمله نقشه ها آن و زديانگ یم بر را
  . کنند یم

  یمردم اميق یريفراگ و دلوار جنگ

 چهار از مرکب س،يانگل یجنگ ناوگان ،یقمر یهجر١٣٣٣ سال شّوال ومد روز
 یم لنگر دلوار ساحل در »اسپکل و الورنس ن،ياود جنو،« یها نام به یجنگ یکشت

  یهند و یسيانگل انينظام تعداد ن،يمورخ نوشته به. اندازد
 را هربوش نيمجاهد اميپ یعل سيرئ ناوگان، حرکت از قبل. است بوده نفر هزار پنج
 نوزادان، شود، یم مطلع دشمن یروين الوقوع بيقر حمله از و کند یم افتيدر

 خود انيتفنگچ و دهد یم انتقال دلوار اطراف یها کوه به را سالخوردگان و کودکان
 و شود یم آغاز ها یسيانگل توپخانه توسط روستا بمباران. دينما یم دفاع آماده را

 جنگ. کند یم نفربر یها قيقا توسط یخشک به يیروهاين انتقال به اقدام دشمن،
 مبارزان دست به یهند سربازان از یاديز تعداد. رديگ یدرم نيطرف نيب یبيمه

 دستور به مبارزان ها، یسيانگل توپخانه آتش یريگ شدت با شوند یم کشته یتنگستان
 دشون یم ادهيپ ساحل در دشمن یروهاين و کنند یم یکيتاکت ینينش عقب یعل سيرئ
 سوزاندن و بيتخر و انهدام به یا انهيوحش طور به ها آن گردند یم روستا وارد و

 شب و پردازند یم مقابله به شب تا نيمجاهد. پردازند یم التينخ قطع و منازل
 حمله و خونيشب مورد را ها یسيانگل مواضع متهورانه، اتيعمل کي یط هنگام،

 رنديگ یم قرار مخمصه در یوهند یسينگلا یروهاين تن به تن نبرد با. دهند یم قرار
 کشته ها یسيانگل اتيعمل فرمانده دار و ريگ نيا در. شوند یم متحل یاديز تلفات و
 و کند یم فيتضع شدت به را دشمن یروهاين هيروح فرمانده، رفتن نيب از. شود یم
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ً  آنان، توپخانه يیسو از  به د،ينما یم بمباران را یسيانگل یروهاين مواضع اشتباها
 بعد، روز ظهر تا حداکثر ها یسيانگل دشمن، یروين اديز تعداد رغميعل که یطور

 ساحل عجوالنه و نموده هيتخل را روستا فاحش شکست با نداشته مقاومت تاب شتريب
 یتنگستان شجاعانه اتيعمل. گردند یبرم خود یها یکشت وبا ندينما یم ترک را دلوار

 یم انتقال ساحل به شبانه یجنگ یها یکشت ازکنار را قيقا چند که بود حد بدان ها
 منفعالنه س،يانگل یقوا سان نيبد. شوند یم اقدام نيا متوجه ها یسيانگل وصبح، دهند

 . کنند یم ترک بوشهر یسو به را ساحل
 موجب ،یتنگستان نيمجاهد هيروح تيبرتقو ،عالوهیسيانگل یروهاين شکست

 بخش مسرت خبر. گردد یم نيمجاهد یزرويپ یجهان و یا منطقه عيوسانعکاس 
 دشتستان، ،یدشت به را اميق شعاع و چديپ یم همجوار درمناطق سرعت، به ،یروزيپ

 در الملل نيب جنگ و فارس کتاب سندهينو. کشاند یم رازيش و آباد روزيف کازرون،
 خان یعل سيرئ از یمکتوب«: سدينو یم دلوار جنگ خصوص در کتاب، اول جلد
 نيچن آن از یفراز که.] است بوده یکازرون یعل رزايم عنوان به نامه[ بود دهيرس

 در هيژوئ١٢ روز نبرد به اشاره[ یخشک جنگ در که نيا از پس ها یسيانگل:...است
 منصب صاحب کي و کنسول نائب شدن کشته موجب که است زنگنه تنگک یحوال
 آن یجنگ یکشت فروند چهار شدند، مغلوب ها یدلوار با] شد یهند یا عده و سيانگل
 گلوله را دلوار االتصال، یعل ،یمتوال روز چند انداخته، سنگر دلوار مقابل در ها

 را ها گلوله از یکي ما و افکندند دلوار به توپ گلوله هزار از متجاوز و کردند باران
 از چون و داشت وزن] زيتبر من یس بايتقر[ بوشهر من چهار و ستيب م،يکرد وزن

 سلطان نفر کي یفرمانده تحت ینفر هزار عده کي نبردند، دهيفا هم کار نيا
 و مذکور منصب صاحب شدن تلف از پس و کردند جنگ به شروع و ادهيپ یسيانگل

 یزخم شيب یمعدود ما از. شدند پناهنده یکشت به و کرده فرار هيبق قشون، از نصف
 نيا دانم ینم گريد ،اند شده مغلوب ايدر و یخشک در آنان که حال. اند نشده تلف و

 جز آوردند، حمله جا هر از هست، که یزيچ. کرد خواهند حمله طرف کدام از مرتبه
 در سيانگل نيمقتول اجساد. داشت نخواهند چاره شوند، منکوب و مغلوب که نيا

 .دينيبب آورده، فيتشر ديباش ليما اگر افتاده، یباغ گوشه در دلوار خارج
 یدلوار یعل امضا
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 ،یکوتاه چاه خان نيحس خيش و تنگستان ضابط خان خضر زائر دلوار، جنگ از پس
 به ها یتنگستان از یبانيپشت و ها یسيانگل با مقابله یبرا را خود یجمع ابواب
 یروستا زين یعل سيرئ یروهاين تجمع مرکز. نمودند متمرکز یکش پهلوان یروستا

 .گرفت انجام نبرد ادامه یبرا یزير برنامه شيآرا نيبد و بود گرگور
 یروزيپ عنوان به ها یتنگستان یروزيپ خبر که نيا نبرد، نيا گريد اتيخصوص از

 یجهاد حرکت ارتباط و اميق یدئولوژيا نيمب امر نيا و شد مطرح کفار بر نيمسلم
 به که است یدلوار یعل سيرئ ات،يعمل رهبر یمذهب یاستراتژ و علماء با نيمبارز

 من نصر« پرچم نيراست مجاهد آن مبارزه سنگر بر نيمطلع و سانينو خيازتار نقل
  . است بوده نصب »بيقر فتح و هللا
  

 یدلوار یعل سيرئ یريگ جهت و یآلمان واسموس نقش ام،يق یريگ اوج
. شد یديجد مرحله وارد یسيانگل اشغالگران هيعل یمردم اميق دلوار، جنگ از پس

 یقوا شکست و یعل سيرئ یبرره به یتنگستان رانيدل مانيا از برخاسته مقاومت
 کشور یمرزها از خبر نيا یزود به و دهيچيپ کشور و منطقه سراسر در یسيانگل

 پرداخته خود امکانات و روهاين یآور جمع به یمحل حکام و ليقبا سران. رفت فراتر
 طرح یاجرا صحنه و یزير برنامه و روهاين تجمع محل و کانون تنگستان منطقه و
 و نيمتفق با کشورش بودن ريدرگ علت به زين یآلمان واسموس. ديگرد یاتيعمل یها
 و شتافته نيمجاهد کمک به ها یسيانگل توسط هند، به بوشهر از آلمان کنسول ديتبع
 . ديگرد مستقر تنگستان در

 با مقابله و آمدند گرد چغادک در هم خضرخان زائر و خان نيحس خيش یروهاين
 داشتند یمردم اميق و حرکت تخطئه در یسع ها یسيانگل. شد هماهنگ اشغالگر یقوا
 حرکت نيا نمودند تالش داده، قرار زيدستاو را نيمبارز نيب در واسموس وجود و
 که را یعل سيرئ امر، نيا. دهند نسبت واسموس کاتيتحر به را یمذهب  -   یمل

 که حد بدان نمود، حساس بود اميق استقالل خواستار و اوضاع متوجه ارانهيهوش
 نهيهز از استفاده با وجه چيه به را خود امکانات و آذوقه هيته ،یو امر تحت یروهاين

 ابواب ،یعل سيرئ خواهرزاده نامور دمحم حاج گفته به و رفتنديپذ ینم واسموس یها
   یم خطاب یاجنب زين را او و دانستند ینم استفاده قابل را واسموس سفره و یجمع
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 ابتکار گذاشتند ینم زين اميق سران هيبق چند هر ديآ یبرم شواهد و قرائن از. کردند
ً  و باشد واسموس دست به عمل  شبرديپ در او یها مساعدت و اطالعات از صرفا

 موضع یتر عيوس نشيب با یعل سيرئ شخص اما جستند، یم سود مبارزه اهداف
 فارس جيخل و رانيا به ینظر کتاب در یبوشهر زاده ینور لياسماع. داشت یري

 در....«: سدينو یم برازجان به یآلمان واسموس ورود مطلب و دلوار جنگ به راجع
 بندر »جنو« به موسوم ها یسيانگل یجنگ یکشت که شود یم مطلع واسموس جا، نيا

 یعل سيرئ و ها یسيانگل نيب یخورد و زد و نموده بمباران بوشهر کينزد را دلوار
 که بود نيا یدلوار خان یعل سيرئ با جنگ و دلوار بندر بمباران بسب شده، واقع
 بوشهر در یآلمان بازرگانان با او که بودند آورده دست به یا مراسله ها یسيانگل

 سيرئ خواستگاه به م،يده قرار توجه مورد را فوق نوشته اگر» .است داشته مکاتبه
 و اميق یعمل و یفکر تقاللاس بر هيتک و واسموس با رابطه ميتنظ بر یمبن یعل

 یم یپ نيمجاهد نيب واسموس حضور به نسبت ها یسيانگل استفاده سوء از یريجلوگ
 ادآوري یعل سيرئ شخص از زين قبالً  را یديد سعت و و یاريهوش نيچن سابقه. ميبر
 نيحس دمحم خيش به یو نامه در اول یجهان جنگ زمان در که طور همان. ميشد

 قنسول از تيحما یفالن که دهند یم انتشار ها یسيانگل....«: که است آمده یبرازجان
 »...ندارم باک و شهياند چکسيه از یخداوند قوه و حول به. دارد جرمن

 را واسموس برابر در یعل سيرئ مستقل یريگ ميتصم اراده که یموارد از یکي
 یکز کوه به نيکم یبرا اتباعش و خان نيحس خيش که است یموقع دهد، یم نشان

ً  چون و روند یم  از یکي شود، یم کيشل یريت امر تحت یروهاين یسو از اشتباها
 و رديگ یم بد فال به را موضوع نيا خان نيحس خيش رسد، یم قتل به یجمع ابواب

 بخشد، ینم یسود زين مراجعت عدم بر یمبن واسموس اصرار. دينما یم مراجعت
 نيحس خيش یروهاين به بوده مقرر که اتباعش و یعل سيرئ راه در تنها و کهي لذا

 خيش بازگشت ه،يقض شرح با واسموس. شود مانع را او تا ستديا یم وندديبپ خان
 مراجعت خواستار و رساند یم یعل سيرئ اطالع به را شيروهاين و خان نيحس
 و اتيعمل یاجرا به اقدام و نهد ینم یوقع یعل سيرئ اما گردد، یم یعل سيرئ

 ابواب از یکي درخصوص مورد نيا نمونه. [دينما یم نظر ردمو صحنه در حضور
 در اتباعش مورد در واسموس اصرار که افتاد اتفاق زين خضرخان زائر یجمع
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 »یکز کوه« انشيتفنگچ و یعل سيرئ نيکم محل به یوقت و افتادين کارگر صحنه
 در یلع سيرئ د،ينما صحنه ترک به یراض ليقل عده به توجه با زين را او تا رفت

 غلت لهيقل فئه من کم«: فرموده قرآن در خدا ديگو یم غضب و خشم حالت با جواب
 تمرکز محل( یکش پهلوان یروستا یراه را واسموس بعد و »هللا باذن رهيکث فئه

 به هيتک و او مانيا دهنده نشان که آن بر عالوه امر نيا. کند یم) نيمجاهد یروهاين
 روشن همه از. هست زين واسموس نظرات به جهتو عدم انگريب است، یمذهب امور

 شانيا که یپاسخ و نوشته یبرازجان نيحس دمحم خيش به واسموس که است یمکتوب تر
 یمردانگ و شجاعت شرح از پس مکتوب، نيا در واسموس. است داشته ارسال

 :سدينو یم نيريسا و یدلوار یعل سيرئ
 ها آن با دهند اجازه که کردم دعااست خان نيحس خيش و خضرخان زائر انيآقا از...«
 در شما بودن نديگو یم و نکردند قبول وجه چيه به شوم، رهسپار جنگ دانيم به
 ما ديباش آسوده اهرم در و ديهست مهمان و یاجنب شما. ندارد یلزوم جنگ دانيم

 به واسموس نديبگو ها یسيانگل بعدها که برد مينخواه جنگ دانيم به را شما هرگز
 دهند اجازه که ديکن هيتوص نيمجاهد به خواهشمندم. کرد یم جنگ و داد یم ميلتع آنها
 را یعل سيرئ شجاعت جواب، در نيحس دمحم خيش» ...شوم حاضر جنگ در من

 : نوشت واسموس به و کرد ديتمج رانيدل اتحاد از ستود،
 کرده نيمجاهد از که يیتقاضا به راجع. شد واصل فهيشر مراسله واسموس، یآقا«
 شما. است نيمجاهد با حق قسمت نيا در شد معلوم اند، نکرده اجابت ها آن و ديا

 هم ما. است دور زبانيم انصاف از خورد و زد دانيم در حضور و ديهست ما مهمان
ً  و ديکن توقف اهرم در سرکار که ميموافق ها آن دهيعق با  چغادک به رفتن از عجالتا

 یبيآس شما به جا آن در نکرده یخدا ديشا که نيا بر عالوه رايز. ديينما نظر صرف
 خواهش پس. گردد ینم حاصل یمهم جهينت نيمجاهد بر نفر کي شدن اديز از برسد،

 کانين یخو یمقتضا به که ديده اجازه ما به و ديباش مهمان شهيهم که کنم یم
 قربانگاه به را زيعز مهمان و مينده کف از را ینواز مهمان مستحسن صفت ش،يخو

 حرکت انتساب و واسموس کيتحر عاتيشا وضوح به ها یريگ موضع نيا[» .ميبرن
 .کند یم رد را آلمان کنسول به نيمجاهد یمردم

 اشغالگر یقوا هيعل مبارز یروهاين جيبس و یمردم جهاد شدن ريفراگ مدت طول در



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٢٢٦                                        ٦ج

  

 با توأم ،یعل سيرئ حضور با یجنگ اتيعمل همواره ،یعل سيرئ شهادت زمان تا
 سيحضوررئ خان، نيحس خيش و خضرخان زائر وجود با و بود یروزيپ و تيموفق

  .بود نيمجاهد یبرا یتوجه انيشا یدلگرم و پشتوانه مبارزه یها درصحنه یعل
   

  یدلوار یعل سيرئ یرزم یها کيتاکت

ً  و ینظام کيکالس آموزش عدم رغميعل   ،یمحل مرسوم یها آموزش یريفراگ صرفا
ً يقي موضوع نيا. بود برخوردار یرزم یباال نبوغ و تعداداس از یدلوار یعل سيرئ  نا

 يیتوانا و یجسم یآمادگ از تيحکا ،یو یعال هيروح و یقو اراده و مانيا بر عالوه
 یرزم خاص علوم و ینظام آموزش مراکز که گذشته در. داشت زين او یبدن یها
 الزم تجارب کسب به منوط یدفاع یها یآمادگ نداشت، وجود یمحل یروهاين یبرا
 یحکومت قلمرو توسعه و یارض یدعاو و یقوم یها یريدرگ در یمحل حکام. بود
 اختالفات تيموقع و برخوردها نيا نهيزم چه هر لذا نمودند، یم هيتجر کسب که بود

 با متناسب یآمادگ به ريناگز زين افراد آن داشت، وجود شتريب افراد یبرا یا منطقه
 یو تيموقع و داشت يیکدخدا عنوان که یدلوار یلع سيرئ. بودند خود تيموقع
 یا منطقه حکومت اجزاء از یکي قتيحق در و بود یا منطقه درون قدرت شامل
 نبود برخوردار یحسّاس چندان موضع از رفت، یم شمار به تنگستان یضابط تحت

 با هم آن باشد کرده افتيدر تجربه براساس را یجسم و یروح یباال یآمادگ نيا که
 جاديا کمتر یستيبا نهيزم نيا یعل سيرئ بودن سال جوان و پدرش بودن زنده به جهتو

 او یستگيشا وضوح، به ،یو یجسم یآمادگ و یروح قدرت الوصف مع باشد، شده
 در را یو که بود اتيخصوص نيهم و داد یم نشان منطقه یضابط از فراتر یحت را

 در و دفاع رهيدا مرکز در یغيلتب تالش بدون و داد قرار یمردم اميق امور مصدر
 یرهبر مقام در را او یستگيشا خ،يتار و گرفت یجا دشمنان هيعل تهاجم همه رأس

 . نمود امضاء نهضت
 اشاره ليذ موارد در توان یم را یعل سيرئ یرزم یها کيتاکت و اتيخصوص

 :نمود
 مندش یقوا تيوضع یابيارز و دشمن یروهاين تيموقع از مستمر اطالعات کسب - 

 . خود یروهاين تيموقع ميتنظ جهت
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 .دشمن هيروح شناخت به توجه با وقفه بدون متقابل پاسخ و عيسر هجوم  - 
 یرهبر به یتنگستان یروهاين حمالت دراغلب: زيوگر جنگ یرزم کيتاکت یاجرا ـ

 نيمجاهد قلت به توجه با کيتاکت نيا یاجرا. شود یم مالحظه روش نيا ،یعل سيرئ
 نبرد وهيش نيتر مطلوب یجنگ نابرابر طيشرا و تيموقع و دشمن یروين کثرت و

 . است بوده
 و طيمح با ها یسيانگل کامل يیآشنا عدم خاطر به: دشمن به خونيشب اتيعمل یاجرا ـ

 که بوده نيمبارز موفق یها روش از خون،يشب اتيعمل منطقه، یعيطب عوارض
 دلوار جنگ در آن یها نمونه و است بوده همراه دشمن یمقرها قمع و قلع با شهيهم
 تنگک و یبهمن در یسيانگل یروهاين استقرار محل به مکرر یها خونيشب نيهمچن و

 یقوا در دلهره جاديا و هيروح ديشد فيتضع باعث روش نيا. است مالحظه قابل
 .ديگرد یم زين دشمن

 یدستپاچگ عدم و یخونسرد حفظ: بردن در مناسب یها روش اتخاذ و نفس به اتکاء ـ
. شد یم ها یريدرگ در موقع به و درست روش اتخاذ موجب یعل سيرئ یسو از
 یروزيپ جهينت در و افراد هيروح تيتقو باعث برخوردها اغلب در و تيخصوص نيا

 . گشت یم آنان
 و یپراکندگ که بود یا گونه به یژگيو نيا: اتيعمل تيهدا در یفرمانده قدرت ـ

ً يدق را اتيعمل انجام و آغاز و آمد ینم وجود به افراد نيب در یردرگمس  تحت خود قا
ً  روها،ين گريد نيب در تيخصوص نيا. نظرداشت  و مبارزه کوران در خصوصا

ً  آنان در ضعف نيهم و داشت وجود کمتر ،یريدرگ  الزم و نهيبه یبردار بهره بعضا
 . نداشت یپ در را روهاين از
 یاجرا در سرعت و یرزم یآمادگ: اتيعمل شروع در یودارجل و یقدم شيپ ـ

 یسوار اسب و یراندازيت در مهارت. بود یعل سيرئ بارز اتيخصوص از اتيعمل
 .نمود یم او کار تيفيک به یانيشا کمک زين
 ادوات نيتأم و هيته نظر از چه ،ینيب شيپ نيا: یجنگ امور در الزم ینيب شيپ ـ

 سيرئ یرزم یها برنامه در یخوب به حاصله، جينتا و اتيعمل تبعات چه و یجنگ
 دلوار یروستاها یاهال جنگ، وقوع لياوا در که است شده نقل. شد یم مالحظه یعل
 فارس جيخل یها نينش خيش به گندم یاديز مقدار ،یعل سيرئ دستور به یعامر دمحم و
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 یاديز تعداد درمقابل، و نموده حمل داشتند یتجار روابط جا آن با که قطر جمله از
 اوج با که شد یم ینيب شيپ رايز نمودند، تنگستان منطقه وارد و هيته فشنگ، و تفنگ

 منطقه به نيمجاهد توسط اسلحه ورود مانع دشمن، یجنگ یها یکشت جنگ، یريگ
 . شد خواهند یجنگ

: یهند افراد به کمتر یرسان بيآس در تالش و یسيانگل کشتارافراد در تقدم دستور ـ
 طرهيس تحت کشورشان بودن مستعمره ليدل به یهند افراد که بود معتقد یعل سيرئ

 لذا است، اکراه و اجبار یرو از جنگ یها دانيم در حضورشان و بوده ها یسيانگل
 خود هدف ن،يمجاهد و شود یخوددار آنان کشتن از االمکان یحت که بود دستورداده

 .دهند قرار یسيانگل افراد ینابود را
 اسراء با یعل سيرئ برخوردجوانمردانه: درجنگ یورفتارانسان اصول تيرعا ـ

ً  نيمجاهد درهمه هيروح نيا.بود وعام خاص زبانزد دشمن یها یوزخم  خصوصا
 یا ژهيو یرادمنش از خصوص نيدرا یعل سيرئ کنيول. داشت وجود نهضت سران

 یمبن ها یسيانگل درخواست به اميق سران عدمپاسخ ليازدال یکي.برخورداربود
 درخواست بودکه اميق سران یجوانمرد هيروح نيهم ،یآلمان واسموس نمودن ميبرتسل

 یترازو در را آن و دانستند یم یانسان و یشرع نيومواز یاسالم اصول خالف را
  .شمردند یم ننگ خود یبرا خيتار قضاوت

   
  یدلوار یعل سيرئ یزندگ و نسب سلسله

  یعل سيرئ نسب  -   الف
 و احمددمحم یها نام به برادر سه قبل سال٢٠٠ حدود د،يآ یبرم اقوال زا که چنان آن

 اجداد هياول و یاصل محل خصوص در[ لرستان نورآباد هيناح از دمحمدمحم، و دمحم حسن
 یو یاين مهاجرت مبدأ که نيا جمله از دارد وجود زين یگريد اقوال یعل سيرئ

 انتساب و لرستان مبدأ آمده عمل هب یبررس با. است بوده کازرون اي یممسن نورآباد
 نسب و اصل مورد در البته. است صحت به مقرون یاريبخت التيا به یو یخانوادگ
 از چه آن. است شده ارائه سانينو یجغراف و نيمورخ از مختلف نظرات ها یتنگستان
 از یا شعبه(پارس نژاد از ها یتنگستان که نيا ديآ یبرم سانينو یجغراف یها نوشته

 بحر منطقه از یليدال به یساسان روانيانوش یپادشاه زمان در که هستند) نيآر دنژا
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 هجرت تنگستان به منطقه آن از بعداً  و اند شده داده کوچ ها یاريبخت خاک به خزر
 را تنگستان مردم نيمورخ از یبعض). است کترينزد صحت به هينظر نيا.(اند نموده

 یتنگستان زين یبرخ. اند دانسته االصل یرانيا و لر نژاد از که فهيطا دو یکي جز به
 اختالفات و یقوم یها یريدرگ دنبال به.] اند شمرده عجم و عرب از یمخلوط را ها

 سواحل به آنان. شوند یم کشور جنوب یراه و نموده وطن جالء یا فهيطا و یمحل
 در و کنند یم انتخاب سکونت محل عنوان به را تنگستان هيناح و دهيرس فارس جيخل
 ،یعل سيرئ خواهرزاده نامور، دمحم حاج یآقا گفته به. افکنند یم اقامت رحل جا آن

 در دمحم و تلخ چاه یروستا در حسن و نديگز یم یسکن دلوار یروستا در احمد
 قلعه در اقامت اوان همان در حسن معلوم، قرار از. ابندي یم اسکان یگلک یروستا
. شود یم کشته خان عمال دست به تلخ چاه یکينزد در واقع تنگستان، قلعه به موسوم

 یسهو عهيشا ابتدا که است شده گفته کنيل و ست،ين مشخص چندان یو قتل علت
 شده تيتقو اذهان در آن یتعمد جنبه شتريب زمان، گذشت با و شده مطرح قتل بودن
 ت،اس نشده نقل یو از پس یمشخص سلسله که ديآ یم وجود به یاوالد دمحم، از. است

 عوض،:بيترت به آن شود،اخالف یم محسوب یعل سيرئ ششم جد که احمد اما
 رشادت، و استعداد ليدل به. هستند یعل سيرئ و دمحم زائر ن،يغالمحس زائر ،یعال
 مرجع خود زمان در هرکدام و داشته یسيرئ و يیکدخدا سمت یهمگ یعل سيرئ اباء
 یم کشورمرسوم در یخانوادگ منا که آن از پس. اند بوده مردم امور فتق و رتق

 آنان انتساب که کنند یم انتخاب خود یبرا را »یاحمد«ليفام احمد، فرزندان شود،
 .سازد یم انينما »احمد« به را
 خانم مادرش. است »یامتين« به مشهور فهيطا از زائردمحم، فرزند ،یعل سيرئ

. است تنگستان غکبا اهل یفوالد فهيطا از دمحم زائر فرزند ،یدخترعل)نيشه(یشاه
 زاديپر پدرش مادر چون داشت یشاونديخو کينزد قرابت یگلک هيقر یاهال با یو

 ممکن. [است بوده یگلک هيقر ساکن ،یممست به معروف فهياحمدازطا حاج دختر خانم
 ینسب یشاونديخو قرابت خاطر به ،یممست و یابتين فهيطا دو نيا نيب وصلت است

 اطالع چند هر. برساند دمحم، دمحم ششم، جد به را یممست هفيطا اتصال و باشد بوده زين
 انبارک، یروستاها یاهال با نيهمچن یو] است امدهين دست به رابطه نيا در یقيدق

 .باشد داشته یسبب و ینسب یشاونديخو نسبت اهرم، و چغادک تلخ، چاه باغک،
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 احتمال، یدشاونيخو ارتباط اجداد ،یعل سيرئ مهاجرت مبدأ از که خصوص نيا در
 امده،ين دست به یروشن مورد باشد، شده جادديا یعل سيرئ خانواده با بعد سنوات در

 که یاريبخت سرحدات از یافراد مواقع، یبرخ در نامور، یآقا اظهار به بنا کنيل
 اظهار و تعلق ابراز اند، آمده یم تنگستان سواحل به اسلحه فروش و ديخر جهت
  . اند نموده یم یعل سيرئ پدر دمحم زائر ادهخانو با یليفام کينزد نسبت

  
  یعل سيرئ پدر دمحم زائر  

 
 به قاجار شاه سفراحمد در یعل سيرئ شهادت از پس که بوده دلوار یکدخدا دمحم زائر

 است گرفته نيالد شجاع لقب شاه احمد طرف از و دهيرس یو حضور به بوشهر
 مرحوم و شده ادهيپ بوشهر بندر در یکشت لهيوس به اروپا از بازگشت در شاه احمد[

 مدال و داده قرار خاص تفقّد و اعزاز مورد را او رفته،يپذ حضور به را دمحم زائر
 بودن دارا ليدل به دمحم زائر.]است نموده اعطاء داريد نيهم در زين افتخار) نشان(

 تنگستان ینواح مردم عموم اکرام و احترام مورد حسنه، اتيخصوص و صفات
 ً  یانسان ستهيشا رفتار خود تيرع با دمحم زائر. است بوده یساحل نطقهم خصوصا

 نه او. است بوده چارگانيب و مستمندان مرجع و ملجاء شيخو اتيح طول در و داشته
 ینم قرار فشار تحت را ردستانيز ن،يخوان و انيکدخدا گريد روش خالف بر تنها

 و کرده یم یستادگيا ضعفاء به نسبت گرانيد یتعد و ظلم برابر در مجدانه که داده،
 از مردم نيب در سبب نيبد و دهيورز یم کامل اهتمام ان،ينوايب از یريدستگ به نسبت
ً  وضع اموال، يیدارا نظر از یو. است بوده برخوردار اريبس یمعنو نفوذ  نسبتا

 است بوده یبار و یمسافر) یکشت(بوم و احشام باغ، یدارا و داشته یمناسب و خوب
 از. است داده یم قرار پوشش تحت زين را فقراء و نموده یم ارتزاق قيطر نيا از و

 حوزه اتيمال و نموده یم یخوددار زمان آن در مرسوم یراهدار حق و اتيمال اخذ
ً يمستق تنگستان، ضابط اتيمال وصول نيمأمور لهيوس به او یسرپرست  یم افتيدر ما

 بوده باال بلند و ديرش و متناسب یماندا یدارا یجسمان نظر از دمحم زائر. است شده
 یزير برنامه محل را خود منزل ،یقو اراده و همت با تنگستان اميق انيجر در. است

ً  و داده قرار نيمجاهد یجنگ تدارکات و  انيکدخدا به يیها نامه ارسال با شخصا
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 یهماهنگ و یبانيپشت عمالً  و کرده دعوت جنگ در فعال شرکت به را آنان همجوار،
 اثر بر دلوار جنگ در یو. است نموده یم تيهدا و یسرپرست را جنگ تدارکات و

 نيآخر تا آن، رغميعل کنيل و شد، یزخم پا هيناح از ها یسيانگل توپخانه بمباران
 .نمود نقش فاءيا خود فرزند یقو پشتوانه عنوان به یعل سيرئ یزندگ لحظات

. بود عام و خاص زبانزد ینيد فرائض به عمل و یمذهب ديتق لحاظ از دمحم زائر
 و عادات از. شد یم منعقد قرآن قرائت و یخوان روضه جلسات او منزل در همواره

 سرپرست یب و ريفق یها خانواده به مستمر یدگيرس و یسرکش او حسنه یها سنت
 اصالح در. بود یاهال با مداوم ارتباط جاديا و ها خانواده یعموم وضع استفسار و

 موجب ات،يخصوص نيا مجموعه. بود اختالفات رافع وستهيپ و قدم شيپ نيالب ذات
ً ينت و شد یم او خانواده با مردم یقلب ونديپ  یاهال با یو محبت و تيميصم صفا، جتا

 .بود مؤثر یعل سيرئ از جنگ زمان در مردم غيدر یب تيحما و یبانيپشت در منطقه
 با ازدواج ثمره که بوده سلطان و گل، سبزه ن،يشه یها نام به زن سه یدارا دمحم زائر
 نام به دختر پنج و ريام و نيحس غالم ،یعل سيرئ یها نام به پسر سه خانم نيشه
 آمده عمل به قيتحق در. [است بوده نهيمد و یريخ فاطمه، خان،يپر نه،يسک یها

 یعل سيرئ و نيحس غالم یها نام پسربه دو یدارا یعل سيرئ که بودند معتقد یبرخ
 زائر دوم، همسر از]. دانند یم یعل سيرئ را او پسر تنها فقط زين یبعض است بوده
 سلطان سومش زن از. شد دارا زاد،يپر و فاطمه خا،يزل یها نام به دختر سه دمحم

 . است داشته شهربانو نام به دختر کي نکيجائ اهل قاسم فرزند
 که نامور یقاآ اظهار به بنا ندينما یم فوت یسالگ٧و۶ سن در ريام و نيحس غالم
 در نيحس غالم داند، یم) یعل سيرئ و نيحس غالم( دوپسر یدارا را دمحم زائر
 ،یعل سيرئ از ريغ است، مشخص چه آن. دينما یم فوت و رفته آوار ريز یکودک
 . است نمانده دمحم زائر از یگريد پسر
 تنهام شد، ديشد تأثر و اندوه دچار یعل سيرئ گداز جان شهادت از پس دمحم زائر

 تا و ديگرد او یبردبار و تحمل موجب یو ینيد تعبد و استوار مانيا و یروح قدرت
  . داشت ادامه یو یزندگ ق. ه١٢۵۶ حدود تا یعني دالر آن شهادت از بعد سال٢٣
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  یدلوار یعل سيرئ یزندگ

 به توجه با که شده متولد دلوار یروستا در یقمر یهجر١٢٩٩ سال در یعل سيرئ
 ٣۴ ديشه آن افتخار با عمر طول یقمر یهجر١٣٣٣ سال یعني یو شهادت سال
 : از بودند عبارت که کرد ارياخت زن چهار خود اتيح طول در یو. است بوده سال

  انبارک یروستا اهل خسرو، دختر) رالنساءيخ(یريخ ـ١
 دلوار یروستا اهل ن،يعبدالحس فرزند) رالنساءيخ( یريخ ـ٢
 اهيس تل یروستا ،یبه فهيطا از آغا، فاطمه ـ٣
 دلوار یروستا اهل صفر، دختر نه،يمد ـ۴
 یپسر چهارم ازهمسر فقط نشده فرزند یدارا وسوم دوم همسراول، از ،یعل سيرئ
 انتخاب( »یديشه« شهرت بعداً  که شده دارا »بهادر« به موسوم نيعبدالحس نام به

 و نمود خابانت خود یبرا.) است بوده پدرشان شهادت مناسبت به »یديشه« شهرت
 یها نام به فرزند سه) خود عمه دختر(توانا عبدالرضا دختر دهيزب با یو ازدواج از

 اتيح ديق در سيفرنگ و نيحس غالم که شد حاصل اندام گل و سيفرنگ ن،يحس غالم
 حاج« همسر و اتيح ديق در اکنون که است »اندام گل« شانيا بازمانده تنها و ستندين

 . است بوده نکيجائ اهل »توانا کرم
 مکتب به تيطفول اززمان خود دوره هم کودکان گريد چون زين یعل سيرئ

 بوده يیروستا درمناطق زمان آن تيترب و ميوتعل مرکزآموزش تنها خانه مکتب[خانه
 یها حوزه مگر نداشته وجود یخاص آموزش و ميتعل مرکز آن از ريغ به. است
 مانند ديجد مدارس اي یدشت و ازجانبر بوشهر، مانند مناطق یبرخ مرکز در هيعلم

 و بوده منطقه هر مرکز در هم آن که گريد محدود مدارس اي بوشهر سعادت مدرسه
 خواندن قرآن،به یريازفراگ پس و رفته.] اند بوده یآموزش امکانات نيا فاقد روستاها

 و پرداخته آن امثال و حافظ وانيد ،یفردوس شاهنامه ،ینظام خمسه ،یسعد اتيکل
 خانه کتب معلم نزد در زين را انشاء و امال و کتابت دوره منطقه مرسوم سنت ابربن

 بردخون یروستا در و بوده ینيبحر اصالتا که دمحم خيش و نيعبدالحس خيش مرحوم
 پدر دمحم، زائر مرحوم دعوت به مذکور وخيش البته. است گذرانده اند داشته یسکن

 . دندبو نموده سيتأس را خانه مکتب یعل سيرئ
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 گندم یا چهره و متناسب و متوسط یاندام با د،يرش یعل سيرئ ،یجسمان نظر از
 یدارا و باک یب و شجاع مان،يا با و اراده با قاطع، و مصمم یروح نظر از و گون

 دوره در و بوده فعال و جوش و پرجنب یکودک دوران از. است بوده لهجه صراحت
 کسب یکوهنورد و یسوار اسب ،یندازرايت درامر را الزم یها مهارت ینوجوان
 . است نموده

 ،یخلق خوش و سلوک حسن ليقب از يیها یژگيو یدارا ،یاجتماع روابط نظر از
 از یريدستگ وبر بوده وسخاوت یشناس قدر انصاف، و صالح اعتماد، و تعهد

 و ینيد تعبد و ديتق. است دهيورز یم تمام اهتمام مستمندان به یدگيورس درماندگان
 و قرآن ضيف مجلس همواره یو منزل و عام و خاص مشهور ،یعل سيرئ یهبمذ

 و علم و یخوان کتاب محفل و)ع( نيمعصوم ائمه یوعزادار یخوان نوحه مراسم
ً . است بوده ادب  قرآن، با و آورده یم یجا به شهيهم را شب نماز بوده، موذن شخصا
 علماء یبرا و داشته مرمست ارتباط منطقه، ونيروحان با. است داشته یدائم انس

ً  بوده، قائل خاص احترام  آقا و یاهرم یالهد علم جناب ،یبالد هللا اتيآ با خصوصا
 . است بوده سيجل هم و داشته آمد و رفت یبرازجان نيحس دمحم خيش و یدشت ینق یعل
 حدود که بوده رمضان مبارک ماه در دادن یافطار پدرش، و او حسنه یها سنت از

 و نظارت و اند داده یم یافطار روزه همه را مستمند ريفق مردم از نفر۴٠ یال٣۵
ً  را یزبانيم  سر بر یافراد شب، کي اگر که یطور به اند، داشته عهده بر شخصا

 استفسار ها آن احوال از و فرستادند یم آنان دنبال به نبودند، حاضر یافطار سفره
 خانواده به نيهمچن. باشد یم خودتان سهم و حق یافطار نيا گفتند یم و کردند یم

 گفتند یم باد مبارک را دهينورس قدم و زدند یم سر شدند، یم فرزند یدارا که يیها
 داشت یم ابراز دمحم زائر و گرفتند یم نظر در تومان ده مبلغ پسر، نوزاد هر یبرا و

 دختر نوازد جهت و شد خواهد یعل سيرئ یبرا رزمنده و یتفنگچ کي پسر، نيا که
 . نمودند یم منظور ینيريش زين

 یسرپرست تيوموقع طيدرشرا یو گرفتن قرار ليدل به ،یعل سيرئ یاجتماع یزندگ
 وارد سرعت به و گرفت شکل ینوجوان دوران همان از دلوار، منطقه يیکدخدا و

 قوه نيا ،یکوتاه مدت در ،یدرون استعداد و قوه به توجه با شد یبالندگ و رشد مرحله
 نمود، ممتاز را یو االقران نيب او برجسته فضائل و ليخصا جموعهم و ديرس فعل به
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 و انيکدخدا گريد با یجوار هم روابط جاد،يا و یمردم امور هيکل عمالً  که یطور به
ً  پدر، اتيح زمان در را یا منطقه و یمحل نيخوان  به نظر و ديگرد دار عهده شخصا
 یم افزوده ارانشي و وستاند برحلقه روز به روز ،یو یجوانمرد و شهامت تيدرا

 و نفوذ که یفيالطوا ملوک ستميس وجود و یزمان طيشرا آن در بود یعيوطب گشت
 داشت، یفرد یها یستگيشا و ها یژگيو با یميمستق رابطه حاکم، هر یارض قلمرو
 همجوار مناطق انيکدخدا و نيخوان یها شيگرا ريمغا و محسود یعل سيرئ وجود
 رانيدل زيست ودشمن یمردم اميق شد، اشاره فصل آغاز در چنانکه و شود واقع

 رشد و شتابدار یبالندگ موازات به و ديگرد موجب یعل سيرئ یرهبر به تنگستان
 سران گريد تيموقع تا رفت یم که اجانب، با نبرد عرضه در او یتيشخص عيسر

 و تيعموق جاديا با را شهرت و قدرت موازنه و دهد قرار خود الشعاع تحت را منطقه
 شد مبدل یتوز نهيک به زين حاسدان حسادت کند، تمام یو نفع به یا فرامنطقه گاهيجا

 از سوءاستفاده با سياستعمارگرانگل تيعفر یطانيش و یمنياهر استيس االمر وخر
 ازروزنه ،یاجنب نهيک ريت و آورد فراهم را آزاده ريدل آن شهادت موجبات ط،يشرا نيا
 بر را شيابد گاهيجا اسلحه، مگسک کوتاه نوک و نيطنپر را شهرتش تيص تنگ ديد

 . نمود نييتع یآزادگ عيرف قله
 را یو نسب سلسله نمودار ،یعل سيرئ خانواده شتريب یمعرف منظور به جا نيا در

  :ميا نموده ميترس
  

  آن انعکاس و یعل سيرئ شهادت

. ه١٣٣٣ شوال٢٣ روز یالديم١٩١۵ سپتامبر سوم شب در ،یعل سيرئ   
 قرار گلوله اصابت مورد تنگک، محل در سيانگل یروهاين به خونيشب انيجر در ق

 دارد وجود یمختلف اقوال ديرش سردار نيا شهادت تيفيک مورد در. شد ديشه و گرفت
 گورک به یعل سيرئ جسد حال هر به. ستين آن مقال یجا مبحث جازيا به بنا که

 اکثر حضور با و یخاص مراسم یط نيتکف و ليتغس از پس و شد داده انتقال سادات
 زائر پدرش که »گپ مل« یآباد به و عييتش جوار هم مناطق و تنگستان منطقه یاهال
 یمحل در و شود یم داده انتقال اند داشته حضور جا آن در یو انيتفنگچ و دمحم

 امانت رسم به است، مدفون جا آن در که یا امامزاده جوار در »بند کله« به موسوم



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٢٣٦                                        ٦ج

  

 در و دهند یم انتقال اشرف نجف به را یو تابوت بعد، ماه شش. گردد یم ینگهدار
 . سپارند یم خاک به السالم یواد قبرستان

 و یدشت تنگستان، بوشهر، مناطق یتمام در بالفاصله ،یعل سيرئ شهادت خبر
 هينيحس و مساجد هيکل در. دنديگرد عزادار و پوش اهيس یاهال عموم و ديچيپ دشتستان

 نيحس دمحم خيش مرحوم برازجان، در. ديگرد برگزار یخوان روضه و عزا لسمجا ها
 مردم. ديرس تهران و رازيش به مؤلمه حادثه نيا خبر. گرفت ختم مجلس یبرازجان

 ها یتنگستان مساعدت به مصمم ،یعزادار ضمن و شدند جمع ليوک مسجد در رازيش
 یسيانگل با مقابله به را مردم و نمود راديا خطابه منبر، بر نيالواعظ اءيض. دنديگرد

 .کرد جييته ها
 اميق بود، داده یطرف یب اعالم ظاهر به که آن با وقت، دولت زين تهران در«

 یمستوف خان حسن رزايوم نمود اعالم حق وبه مردانه یاميق را ها یتنگستان
 هيکل یبرا بود، کرده طبع نيژالت به که یاوراق در وقت، الوزراء سيرئ الممالک،

 آن و کرد شيستا را انيتنگستان و انيدشتستان اميق و فرستاد خارجه وزارت ندگانينما
 احجافات جهينت یاجنب هيعل را ها آن اميق و ستود یمردانگ و یجوانمرد به را ها

 ختم او یبرا تهران شاه مسجد در شد، ديشه یعل سيرئ که نيهم و دانست اجانب
 ]۵ص اول، الملل نيب جنگ و فارس: نيسح دمحم ت،يآدم زاده، رکن[» .گذاشت
 نيبهاءالد خيش فرزندش و یمحالت جعفر خيش اله تيآ جمله از ون،يروحان و علماء،

 اکابر، و اعاظم و ونيروحان گريد و یاهرم مجتهد یمرتض ديس هللا تيآ راز،يش در
 و آمدند دلوار به یعل سيرئ پدر دمحم زائر به تيتسل جهت کينزد و دور مناطق از

 . نمودند یهمدرد ابراز
 به نسبت مردم شيپ از شيب انزجار و تنفر موجب ،یعل سيرئ گداز جان شهادت

 از پس ها یسيانگل چند هر. ديبخش وسعت را جنگ ودامنه شد یسيانگل اشغالگران
 در جنوب سيپل ليتشک با و نمودند اشغال را برازجان ن،يمجاهد یروهاين اضمحالل

 رانهيدل مقاومت اسطوره اما. دادند قرار یخود افراد یرو در رو را نيمجاهد راز،يش
 در و رفت فراتر رانيا کشور یازمرزها جنوب، مردم ثارگرانهيا یها یوجانباز

 قهرمان سيتند یداريپا و مقاومت نيا عيرف قلعه بر و ماند ادگاري به ابد تا خيتار قلب
 . گرفت قرار هنيم و نيد جانباز سرباز عنوان به یدلوار یعل سيرئ آزاده،
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 عشق به شد زنده دلش که آن ردينم هرگز
  )٢( ما دوام عالم دهيجر بر است ثبت

  
 کوتاهی چاه حسين شيخ نامه زندگی

 شيخ: سايت دانا در بارۀ  زندگينامه شيخ حسين خان چاه کوتاهی اينگونه  آورده است
 خاک به ها ليسیانگ تجاوز با که است جنوب خوانين ازجمله کوتاهی چاه خان حسين
 سراسر در که توزی کينه دشمنی برابر در مبارزه اول جهانی جنگ ميانه در ايران
 را بودن خيالی بی و آرام زندگی بر را بود خوردار بر فراوان قدرت و نفوذ از ايران

  خالو دلواری، علی رئيس ازجمله جنوب درکنارسايرمبارزان و داد ترجيع
 از »اسالم ساالر« به ملقب خان، حسين شيخ به وفمعر کوتاهی، چاه حسين شيخ 

 در بريتانيا هجوم برابر در تنگستان نيروهای فرماندهان و ايران جنوب جنبش فعاالن
 .بود دلواری رئيسعلی نزديک همرزمان از و اول جهانی جنگ
 در) خورشيدی ١٢٣۵( قمری ١٢٧٣ متولد احمد، شيخ فرزند خان حسين شيخ
   نقش محلی تحوالت در که بود دموخ خاندان از بوشهر ستانشهر حومه کوتاه چاه

   برابر در ريشهر قلعه نبرد ماجرای در دموخی حسين شيخ وی بزرگ پدر. داشتند
 چاهکوتاه نواحی حاکم پدرش. داشت شرکت) قمری( ١٢٧٣ درسال ها انگليسی تهاجم

 رازجانیب السلطنه وغضنفر اهرمی خان خضر زاير بردخونی، حسين بود احمدی و
 دريغ ومالی جانی کوشش هيچ از متجاوز های انگليسی راندن بيرون برای... و

  .گرفت را پدر جای خان حسين شيخ او از پس و.نکرد
 

 ها انگليسی با جنگ
  

 چون علمايی جهاد اعالن و انگليس تهاجم از عمومی انزجار بدنبال خان حسين شيخ
 و اهرمی خضرخان زاير با همراه برازجانی دمحمحسين شيخ و اهرمی مرتضی سيد

 شيخ. شد قسم هم بيگانه نيروهای عليه جنگ در شرکت برای جنوب خانهای ديگر
   نيروهای خروج ،)بوشهر حاکم(موقرالدوله عزل را جنوب خانهای هدف خان حسين
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 جنگ زمان در خان حسين شيخ. کرد اعالم ها آلمانی بازگشت ازبوشهر، انگليسی
 بود چاهکوتاه ضابط قمری ١٣٣٣ سال در انگليس توسط بوشهر اشغال و اول جهانی

 پس ها دشتی و ها تنگستانی نبرد. جنگيد اشغالگران با تنگستانی مبارزان صف در و
 مجاهدين بعضی شدن کشته با و يافت ادامه چندی تا دلواری رئيسعلی شدن کشته از
 از خالوحسين جمله از تعدادی شدن اسير و حسينخان يخش فرزند عبدالحسين جمله از

 .رسيد سرانجام به مجاهدين سران ديگر
 فرديک« جمله از انگلستان کنسول افراد شيراز، ژاندارمری افسران آن پی در 

 اهرم به خضرخان وزاير خان حسين شيخ نزد اسارت به را شهر آن در »اکنورد
 .بودند خود افراد سازی آزاد و حمله درصدد ها انگليسی فرستادند،

 اسرا مبادله و آزادی برای تنگستان سران و ها انگليسی بين مذاکراتی آن بدنبال
 در ق. ١٣٣۴ شوال هفتم/ م. ١٩١۵ اوت هفتم تاريخ در قراردادی و گرفت صورت

 بوشهر، در انگليس کنسول مقام قائم تريور، ماژور امضای به ُچغادَک بَْست سر محل
) اسالم ساالر( کوتاهی چاه خان حسين شيخ و) اسالم امير(اهرمی انزايرخضرخ و
 استرداد و اسرا مبادله) نامه صلح( قرارداد اين مفاد مهمترين از. رسيد انجام به

 بنادر در های آلمانی آزادسازی دشتی، خالوحسين جمله از ودشتی تنگستانی اسرای
 جمله از ها انگليسی توسط گستانتن اهالی شده توقيف اموال دادن تحويل فارس، خليج
 گرفته بوشهر در که کوتاهی چاه خان حسين شيخ پول تومان هزار دو دادن پس

 استرداد تنگستانی، مجاهدين متقابال و ها انگليسی توسط بوشهر آزادراه افتتاح بودند،
 از پس تلگراف خط حفظ شاهی، راه امنيت برقراری انگليسی، اسرای از نفر هشت
 و خالوحسين آزادی ازای در خارجی اسرای سرانجام و. شدند متقبل را آن تعمير

  .شدند مبادله دربند تنگستانی اسرای
 

 اول جهانی جنگ از پس  
 سرکوبی به ايران جنوب پليس قالب در ها انگليسی نيز اول جهانی جنگ از پس

 .دادند ادامه مجاهدان
 شيخ منطقه، در آهن راه ثاحدا طرح و شيراز جاده بازگشايی درجريان ق١٣٣۶ در

 کشيدن در انگليسيها ازاهداف که برازجانی، دمحم وشيخ زايرخضر و خان حسين
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 کنسولگری از ای ودرنامه خطرديدند در را ايران استقالل داشتند، اطالع آهن راه
 است بوده ايران دولت با معاهده طبق آهن راه احداث که دهد پاسخ تا خواستند انگليس

 ُچغادک در آنان با نبرد قصد به مجاهدان ندادند، پاسخی انگليسيها نچو و خير يا
 نشينی عقب به ناچار خويش، همراهان از ای عده خيانت اثر بر ولی، شدند مستقر
 شيخ و کردند تصرف نيز را کوتاه چاه چغادک، تصرف از پس انگليسيها. شدند

 ربيع در وی کردند نشينی عقب به وادار بود، برده پناه کوتاه چاه به که را، خان حسين
 و شد پناهنده بوشکان بلوک منطقه در فارياب قلعه به ناچار قمری ١٣٣٨ االول
 ضابطی کوتاه،  چاه ازتصرف پس ها، انگليسی. بود مشغول ها انگليسی وگريزبا جنگ

ّ  شيخ به را آن  .سپردند حسين، شيخ برادر کوتاهی، چاه عبد
 در. کردند بمباران را مواضعش هواپيما با و تعقيب را ينحس شيخ ماه چند ها انگليسی

  .بود نمانده وی با کسی تفنگچی معدودی جز به زمان، آن
  

  
 اخگر احمد و خضر خالو و حسين شيخ مجاهدين، نامه قسم

 
 شيخ شهادت و آخر نبرد

 در اما برآمد کوتاه چاه تصرف درصدد ق١٣٣٨ شوال- رمضان در خان حسين شيخ
 قوای با نبرد آماده و کرده سنگربندی کوتاه چاه کيلومتری دو ودر نشد قموف امر اين

 .شد انگليس
 اتفاق به قمری ١٣٣٨ شعبان در وی است آمده متفاوت تاريخی با منابع بعضی در

 نزديکی در باغی به مرکز، از تکليف کسب و تلگرام ارسال برای ازيارانش تن چند
 را همراهانش و وی جنوب پليس و گليسیان تفنگچيان آنجا در. رفت کوتاه چاه

 يک و سوار ۵٠ پياده، ١٠٠ شامل ها انگليسی قوای. کردند حمله آنها به و محاصره
. آوردند هجوم خان حسين شيخ به دم درسپيده و کرد حرکت شبانه اتريشی توپ عراده

 پس. گرفت انجام جنوب پليس افراد و انگليسی مون کاپيتان فرماندهی به عمليات اين
 خزعل، شيخ پسرش جمله از همراهان، همه با خان حسين شيخ مقاومت مدتی از
 شهيد تاريخ ديگر منابع بعضی در. شدند شهيد درگيری اين در) ق١٣٣٨ شعبان(
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 ژوئن ٢٩( ش١٢٩٩ تير ٨ با است برابر که قمری ١٣٣٨ شوال ١٢ آنها شدن
 .است شده نقل ،)م١٩٢٠

 
 ازشهادت پس

 اين. کرد ايجاد بوشهر مردم ميان در زيادی اندوه و هيجان حسين، شيخ شدن  شهيد
 بيگانه، ضد روحيه تقويت و خان حسين شيخ درمورد عمومی وهيجان جنبش

 از دم بوشهر در خود کنسولگری ازطريق و نمايد می برآشفته سخت را ها انگليسی
 طور به و علنی را او نعش نيستند مجاز] بوشهر مردم:( [اينکه و زنند می مخالفت
 .نمايد عتبات روانه يا و سازند مدفون و آورده را او مخفيانه يا کنند؛ وارد احترام

 نيز تهران در که شد باعث بوشهر مردم پرستانه ميهن های خواسته و جريانات اين
 اين چاپ با سرخ شفق نشريه و انقالب عصر نشريه دوران، آن جدی روزنامه دو

 در بيگانگان دهد می اجازه که محلی مقامات کفايتی بی از را خود تاسف وارده نامه
 .کردند ابراز نمايند، مداخله حد اين تا کشور داخلی مسائل
 در مرد بزرگ اين شهادت از بعد چهارسال حدود در که شد باعث مسائل همين
 به چاهکوتاهی خان حسين شيخ بزرگ فرزند خان دمحم شيخ خ،١٣٠١ ماه دی تاريخ
 جسد پدرشان، پيکر گذاشتن ازامانت سالی ازچند پس احتماال انشبرادر ساير همراه

 جوار در و بوشهر زاده امام در پرستانه، وطن و خردمندانه عملی ابتکار در را وی
 ها انگليسی با بوشهر مردم های جنگ ترين سخت از يکی که جايی کزی کوه شهدای

 و تحسين مورد بوشهر اهالی جانبه همه حمايت با عمل اين. نمايند دفن داده رخ آن در
 هزار هفت حدود صرف با سابقه بی اقدام يک در بوشهريها و گيرد می قرار تعقيب

 امام فقير کودکان برای کالسه چهار مدرسه يک بنای نيز و مرقد ساخت با تومان،
 شيخ شهيد برای را باشکوهی جنازه تشييع زمينه محل، آشاميدنی آب تامين و زاده

 .کردند فراهم کوتاهیچاه خان حسين
 گنبد کنار اکنون هم خزعل شيخ فرزندش و چاهکوتاهی خان حسين شيخ ی مقبره 

  .دارد قرار بوشهر شهر توابع از امامزاده درکوی واقع عبدالميهمن، امامزاده
 شيخ و عبدالحسين بنام آنها دوتای که ماند جا به فرزند هشت خان حسين شيخ از

   عبدالرسول شيخ وی فرزندان ديگر.شدند کشته نگليسیا نيروهای با درجنگ خزعل
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 حسين. باشد می خيرالنساء بنام دختری و ناصر صالح، خان، منصور خان، دمحم خان،
 او سرشناس های نوه از) خان عبدالرسول فرزند دو( چاهکوتاهی سيروس و

  )٣(.باشند می
  

 اسناد روايت به( سيانگل استعمار با مقابله در كشور جنوب یمردم یها واكنش
 )مجلس

  
 با درمقابله كشور جنوب یمردم یها واكنش« مهدی احمدی درمقالۀ خود بنام

 : می نويسد»  )مجلس اسناد روايت به(سياستعمارانگل
 ، خود یواقتصاد یشيالج سوق تيموقع ليدل به رانيا یجنوب بنادر و فارس جيخل

 استعمار ی دهيپد ظهور با ژهيو به. است بوده قدرتمند یهاكشور توجه مورد همواره
 همواره كه گران استعمار نيازا یكي و ديگرد یا دهيعد تجاوزات دستخوش منطقه نيا

 . است انگلستان ، دوخته منطقه نيا به طمع چشم
 عباس شاه سلطنت ی دوره به فارس جيخل در سيانگل یاستعمار و یاسيس نفوذ مقدمه

 ازبندر ها یپرتغال طرد به موفق آنها یكمپان یجنگ ناوگان كه گردد یم باز اول
 یها كرانه در تجارتخانه سيتآس ی اجازه آن دنبال به و شد هرمز ی رهيجز و عباس

 هنگام زود شدن كشته هيافشار ی دوره در آن از وبعد. آوردند دست به را فارس جيخل
 پوشانده عمل ی جامه حساس ی طقهمن نيا در یو اتين به تا نداد یمجال شاه نادر
 جيخل یآبها بر رانيا تيحاكم یسيانگل عمال خان ميكر ی دردوره هرچند. شود

 توانستند آن از بعد یاسيس مرج و هرج ی دوره در یول شناختند تيرسم به را فارس
 .  دهند گسترش منطقه نيا در را خود نفوذ
 جيخل ی منطقه وارد را خود یاروهين توانست انگلستان دولت هيقاجار ی دوره در

 بوشهر در. . .  و مارستانيب ،ینظام استحكامات خانه، كنسول جاديا با و كند فارس
 یمركز حكومت اگرچه. دهد قرار جنوب ی منطقه در خود گاهيپا بعنوان را شهر نيا

 جنوب در سيانگل استعمار مقابل در یمستحكم موضع نتوانست خود ضعف ليدل به
 با مبارزه به و شده نيخشمگ كه بودند ونيروحان و علما ، مردم یول دهد نشان ازخود

 . نكردند غيدر یكوشش چيه بذل از راه نيا در و پرداختند آنها
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 در منابع و اسناد بر هيتك با و یليتحل – یفيتوص ینگرش با حاضر مقاله در نگارنده
 استعمار با بلهمقا در كشور جنوب یمردم یها واكنش یبررس به تا است آن یپ

 همواره كه است یامر گانهيب یها كشور از انزجار كه دهد نشان و پرداخته، سيانگل
 . است گرفته قرار توجه مورد مردم یسو از

  
 رانيا جنوب در سيانگل حضور یخيتار نهيشيپ

 یمسکو یتجار شرکت طرف از که سيانگل دولت یتجار و یاسيس ی ندهينما نياول
 یآنتون شد رانيا وارد ق ه ٩٧٠/  م ١۵۶٢ نوامبر در اول بطهماس شاه زمان در

 بود آن از پس و  نگرفت قرار یچندان توجه مورد یليدال به یو یول بود نسونيجنک
 جيخل به ینيزم راه از که   گرفت نام سيانگل فرد نياول عنوان به یوبرين جان که

 جمله از که گرفت تماس بازرگانان گريد با لندن به دربازگشت یو.  کرد سفر فارس
. بود ق ه ٩٨٩/  م ١۵٨١ در لوانت یکمپان ريمد نياول ازبورن ادوارد آنان ی

 به را خود تجارت گرفتند ميتصم یوبرين یخبرها دنيشن با لوانت یکمپان بازرگانان
 اتفاق به یوبرين که بود/ ق ه٩٩٠ - ١/  م ١۵٨٣ در و بخشند توسعه وهند رانيا

 آنجا در یا تجارتخانه ؛ انيونز مانند تا شد هرمز عازم گريد بازرگانان از یگروه
 ها یپرتغال یسو از و ، متهم  یمذهب انحراف و یجاسوس به گروه نيا یول کنند ريدا

 کي جاديا یبرا دوره نيا در ها یسيانگل تالش بيترت هر به.  شدند یزندان و ريدستگ
 دنديرس جهينت نيا به آنان و نشده رو روبه یچندان اقبال با فارس جيخل به ینيزم راه
 در که است اجياحت یقو یا هيبحر یروين به پرتغال ی سلطه به دادن انيپا یبرا که

 یشرق هند یکمپان و سيانگل یشرق هند یکمپان ی لهيوس به روين نيا یکوتاه مدت
 و کردند یم یهمکار هم با ها یپرتغال شکست یبرا ابتدا در چه اگر شد نيتآم هلند

 .   آمدند در سرسخت یرقبا صورت به پسس
 شرق در ها یسيانگل نينخست حضور یچگونگ درخصوص عرب محقق نيام دکتر

 و برافراشتند بادبان لندن از یکشت چهار ق ه ١٠١٠/  م ١۶٠١ سال در: " سدينو یم
 انگلستان یتجار دفتر بار نياول یوبرا آمدند هند انوسياق به النکاستر یفرمانده تحت

 از مملو ق ه ١٠١٢/  م ١۶٠٣ سال در یهمگ ها یکشت نيا. کردند سيتآس را
 به انگلستان که بود بيترت نيا وبه بازگشتند لندن به شرق نادر و متيق گران یکاالها
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 ."  نهاد پا شرق
 یشرق هند یکمپان طرف از لياست چارير که بود ق ه ١٠٢۴/  م ١۶١۵ سال در

 پارچه یکشت نياول و کند افتيدر اول عباس شاه از را رانيا با تجارت فرمان توانست
 تجارتخانه یسيانگل یکمپان ديرس رازيش به آنجا از و جاسک بندر وارد سيانگل از
 یازيامت مقابل در که داشت انتظار عباس شاه. کرد ريدا اصفهان و شهر آن در يیها
 مه ٣ در.  کنند یاري هرمز از ها یپرتغال اخراج در را او دهد یم ها یسيانگل به که

 حکمران خان یامامقل کمک به یسيانگل یقوا که بود ق ه ١٠٣١ رجب ٣/م١۶٢٢
 مور داد سر که بود آن از بعد.  دهند شکست را ها یپرتغال توانستند و آمده فارس
 ق ه ١٠٣۶/م ١۶٢٧ در اول چالز یسو از سيانگل یرسم ريسف نياول عنوان به کاتن

 . درگذشت برد سر به رانيا در که یکوتاه مدت در یول شد فرستاده رانيا دربار به
 فرانسه و هلند با يیها رقابت رانيا در سيانگل یشرق هند یکمپان حضور ادامه در

 کند حفظ رانيا در را خود دلخواه تيموقع هيصفو ی دوره انيپا تا توانست یول داشت
 برقرار فارس جيلخ یآبها بر را خود ی سلطه زدهميس/  یالديم نوزدهم قرن در و

 انيم در"  است برخاسته آن شيستا به تمام فصاحت با کرزن لرد که یا سلطه.  کند
 یم برقرار عدالت و قدرت با را قانون که ايتانيبر قدرتمند یمايس ؛ گروها ی همه

 ."  دارد حضور ؛ سازد
 بود یمتعدد نوسانات یدارا رانيا در سيانگل یتجار یها تيفعال هيافشار ی دوره در

 تيفعال هرچند  یول رفتيپذ یم صورت یمسکو شرکت ندگانينما قيطر از شتريب
 بود  رو روبه یکمتر تيموفق با یجنوب ینواح در ، بود ريچشمگ رانيا شمال در آنان

 از که بود آن یپ در و داد ینم نشان ها یسيانگل به یخوش یرو نادر زمان نيا در. 
 . آورد عمل به ممانعت ها یسيانگل با جنوب فرمانداران تماس

 بوشهر وقت حاکم نصر خيش به نادرشاه که آورده یا نامه خود کتاب در نييرا 
 تماس از که دهد یهشدارم نادر درآن و نگاشته یسينفرانگل کي با یو تماس  ۀدربار

 .   نشود مذاکره نآ ريجزا و فارس جيخل مسائل ی درباره و شود زيپره ها یسيانگل با
 فارس جيخل یساحل ینواح خاصه رانيا سراسر یآشفتگ و مرج و هرج نادر قتل با
 یکشورها گريد تجارت بر آن راتيتآث و یداخل ینابسامان ليدل وبه گرفت بر در را

 از بعد که رزايم ميابراه دوره نيا در.   افتي گسترش ها یسيانگل تيفعال ، یخارج
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 انيياروپا با یخوب رفتار بود، هافتي اقامت دراصفهان شاه، عادل خود برادر قتل
 شتم و ضرب آماج بار نيچند بود، مستقر دراصفهان که سيانگل ی ندهينما و نداشت

 حاکم ،یالر خان رينص اتيتعد علت به نيهمچن. گرفت قرار یحکومت مآموران
 یمرکز مآموران به نسبت د،يرس یم هم بندرعباس به یو قدرت ۀحوز که الرستان،

 یها سال در شرکت یروسا دربندرعباس، یشرق هند یسيلانگ شرکت یتجار
 درسال و دادند انتقال بصره به عباسربند از را خود مقر ١١٧۵ تا ق ه ١١٧۴
 از رانيا در را خود یتجار تيفعال گرفتند ميتصم آنها که بود ق ه ١١٧٧/  م ١٧۶٣

 .   رنديگ سر
 رانيا مختلف بنادر تيوقعم یبررس از بعد عباس بندر در یکمپان ی ندهينما دوگالس
 گزارش در یو  نمود شنهاديپ یشرق هند یکمپان یندگينما سيتآس یبرا را بوشهر

 در و شود یم محدود ايدر به جهت سه از که کرده یمعرف یشهر را بوشهر خود
 مناسب مخارج.  دينما دفاع خود منافع و تيموقع از تواند یم یندگينما ازين صورت

 تختيپا روزگار دران که رازيش به آن بودن کينزد و یندرب شهر نيا در اقامت
 برخوردار یا ژهيو تياهم از را بوشهر که بود یگريد ليدال از بود هيزند دولت

 .   ساخت
 آنجا از شد تحول دستخوش يیاروپا یها قدرت با رانيا مناسبات خان ميکر ظهور با

 به دولت نيا و شد فراهم سيگلان تيفعال ديتجد یبرا نهيزم بود تجارت طرفدار او که
 یبازرگان یآتيه منظور نيهم به.  پرداخت بوشهر در یندگينما اي تجارتخانه سيتآس
 مذاکره مآمور فورد درن توماس و سيپرا آندرو اميليو یها نام به ندهينما دو همراه به
 حاکم سعدون خيش با ، خان ميکر با داريد از شيپ ، آتيه نيا. شدند خان ميکر با

 ايتانيبر تجارت بود ليما خان ميکر که آنجا از و کردند امضاء یقرارداد بوشهر
 مزبوررا قرارداد ق ه ١١٧٧ سال محرم در ؛ ليدل نيهم به ؛ ابدي رونق دوباره
 یندگينما صورت از بوشهر در انگلستان یندگينما قرارداد نيا انعقاد با.کرد بيتصو

 نينش خيش به مرور به که درآمد یاسيس مرکز کي صورت به یتجار شرکت کي
 تيفعال بعد یزمان اندک یول.  انداخت یم هيسا زين فارس جيخل یعرب سواحل یها
 ینم انگلستان که داشت اظهار صراحت به و شده خان ميکر یبدگمان موجب آنان یها

 هيفور در وسرانجام. آورد چنگ به ريتزو و مکر با هندوستان مانند را رانيا تواند
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 تمام و ليتعط را بوشهر در سيانگل یندگينما داد دستور ق ه ١١٨۶/  م ١٧۶٩ سال
 یآشفتگ ق ه ١١٩٣ در خان ميکر مرگ با یول. کنند اخراج رانيا از را آنان اتباع

  . افتي یشتريب شدت فارس جيخل یها
 

  هيقاجار دوره در رانيا جنوب در سيانگل حضور

 دول با که کرد یم اقتضاء چنان یوبجن یايآس و هند در سيانگل یاستعمار استيس
 داشتن دست و يیايجغراف تيموقع لحاظ از که ، رانيا مخصوصآ هندوستان مجاور

 از شيب نيهمچن و داشت انهيخاورم در که یقدرت و عظمت و هندوستان معابر به
 قيطر از و سازد برقرار یدوست روابط بود، انگلستان توجه مورد کشورها ريسا

 علت به که بود زمان نيهم در. ببرد شيپ را خود یاستعمار مقاصد دوستانه روابط
 رانيمد که شد سبب امر نيهم د،يگرد خطر دچار انگلستان اعتبار ناپلئون فتوحات

 ضعف به توجه با خودرا یاستعمار تيموقع تا نديبرآ درصدد یشرق هند یکمپان
 ليدل نيهم به. ندينما تيتثب شتريب هرچه یحکومت دستگاه یخبر یب و قاجار نيسالط

 سفارت به انگلستان وپادشاه هندوستان یفرمانفرما طرف از ملکم جان سر که بود
 در ملکم.  ديرس بوشهر بندر به ق ه ١٢١۵ یالثان عيرب لياوا در یو شد مآمور رانيا
 اساس بر که برساند امضاء به شاه یفتحعل با را یقرارداد که شد موفق تيمآمور نيا

 به اتيمال پرداخت بدون فارس جيخل در داشتند حق یهند و سيانگل انبازرگان آن
 امثال و ،سرب ،آهن فوالد ، قماش مانند سيانگل یکاالها و بپردازند تجارت و کسب

 باربه سه ملکم دوره نيدرا. کنند رانيا وارد یگمرک عوارض پرداخت بدون را آنها
 به رانيدرا سيانگل یاستعمار نفوذ شگستر یازاتيامت نيچن انعقاد جهينت که آمد رانيا
 . بود جنوب ژهيو

 محاصره ی بهانه به انگلستان دولت که بود ق ه ١٢٣٣ محرم ٩/ ١٨٣٩ مارس ٢در
 تصرف به شهر و شد بوشهر سواحل یها آب وارد قاجار شاه دمحم توسط هرات ی
 هرات اوزبهتج گونه هر: داد اميپ رانيا شاه به لردپالمرستون درآمد یسيانگل یروهاين

 دمحم شد خواهد یتلق مزبور کشور هيعل خصمانه اتيعمل ی  منزله به انگلستان نظر از
 .  داد انيپا هرات ی محاصره ناچاربه به شاه

 یروهاين یطلب باتوسعه درمقابله جنوب یاهال یمردم یها واکنش از نمونه کي
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 تلنديم توماس که یگاموهن افتاد اتفاق ها سال نيدرهم استعمار با مبارزه و یسيانگل
 و رفت نشانه او طرف به یرانيا سرباز کي شود بوشهر وارد ساحل درکنار خواست
 جلو یگريد یسيانگل حال نيهم در کند یريجلوگ سکو به او ورود از که خواست

 که یمردم که شد سبب امر نيهم ديکوب مشت سرباز یا لهيتيف تفنگ به محکم و رفته
 ها سيانگل به سنگ، پاره و چوب یها تکه با و شده نيمگخش بودند شده جمع آنجا

 بوشهر یاهال شد سبب که بود ناو فرمانده حامل قيقا ملوانان اقدام وتنها کنند حمله
 سرباز کي زشدن کشته منجربه آمد شيپ آنها نيب که یريدرگ یول کنند ینينش عقب

 مجتهد حسن، خيش که بود زمان نيدرهم. شد گريد تن چند شدن یزخم و یرانيا
 خان باقر یرهبر با آنجا مردم و صادرکرد جهاد حکم متجاوزان هيعل بوشهر
 که بردند حمله سيانگل یندگينما دفتر در مستقر یسيانگل سربازان به یتنگستان
 تصرف به بوشهر گريد بار و کرده رونيب شهر از را یسيانگل یروهاين توانستند

 حالت به بوشهر در سيانگل یکنسولگر م ١٨۴١ سال تا خيتار آن از.  درآمد مردم
 ليدل به یمرکز دولت هرچند که بود نيا ی دهنده نشان اتفاق نيا.   درآمد ليتعط

 مردم نيا یول نداشت را یخارج یروهاين با مبارزه يیتوانا بودن زبون و ضعف
 . دادند یم نشان قيطر هر به استعمار به نسبت را خود مخالفت همواره که بودند

 سربازان تاز و تاخت ی عرصه بوشهر خصوص به کشور جنوب که گريد بار کي
 گريبارد که بود)  ق ه ١٢٧٣/  م ١٨۵۶( شاه نيناصرالد ی دوره در درآمد یسيانگل

 نيا ذکر در یخورموج نگار عيوقا که گرفت صورت هرات ريتسخ ۀبهان امربه نيا
 قتيدرحق که افغانستان وراتام زيدستاو به ١٢٧٣ درسنه: "است آورده نيچن واقعه
 و مخاصمه به جهازات بادبان چند ی بهانه به و راننديا دولت ی مهيقد تيرع جزو

 فوج دوازده ده به مشحون که جهاز فروند چهار و پنجاه بيقر.  افراشتند مجادله
 در را بوشهر بندر غفلتآ ، بود کالم ماال استعداد و توپخانه و نظام ادهيپ و سواره
 یکشت و یجنگ یها یکشت روز چند از پس. "  انداختند محاصره و خاطرهم ششدر

 نيا.  رساندند بوشهر یها آب به زين را سيانگل دوم لشکر یسيانگل بر سرباز یها
 دانيم وارد خود و نشده یمرکز حکومت طرف از کمک منتظر جنوب مردم زين بار

 و یتنگستان خان باقر زمان نيا در.  پرداختند نبرد به یسيانگل یها روين با و شدند
 به و شده بوشهر وارد شبانه که بودند دوم خان شاه احمد اش برادرزاده و خود پسران
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 چاه و تنگستان مردم یها کمک وجود با یول.  شتافتند بنادر، حاکم یگيابيدر کمک
 تختيپا از که یکمک نيهمچن و پرداختند گانهيب یروهاين با نبرد به داوطلبانه که کوتاه
 به گريد بار بوشهر اسلحه لحاظ از یسيانگل سربازان تفوق ليدل به بود دهيرس

 همان ، نمودند مقاومت یسيانگل یروين مقابل در که یکسان و درآمد آنها تصرف
 نيحس خيش و یتنگستان خان باقر و داشتند یا لهيتيف یها تفنگ که بودند ها یتنگستان

 نيا در]  خان حسن و[ خان احمد یعني انخ باقر پسران مخصوصآ و یکوتاه چاه
 هالک را سيانگل سپاه از تن ٧۴٠ و نمودند ابراز یا العاده فوق رشادت جنگ

 به را واقعه انيجر ، بنادر حاکم یگيابيدر  خان ینعليحس  جنگ نيا در.  ساختند
 او و داد گزارش ، جنوب بنادر و فارس یوال ، الدوله ديمو رزايم طهماسب شاهزاده

 به و فرستاد برازجان و یدشت به را خود فرمان ريز سربازان از يیواحدها الفاصلهب
 را بزرگ یها دولت که کن ابالغ یسيانگل لشکر سران به: "  که نوشت یگيابيدر

 چشم عهدنامه نيچند طيشرا از و کنند عهد نقض یموجب یب که نبود قانون بر هرگز
 ناگاه که است ترکمانان روش نيا ، کنند جنگ آهنگ عهد نقض از بعد و بپوشند

 . "  زنديدرآو دشمن و دوست با کنند خبر آنکه یب و زنديبست
 از را ، خان باقر آنان دوست وطن فرمانده و یتنگستان سربازان یريدل و رشادت

 سيانگل لشکر یسو آن از اما:" افتيدر توان یم آمده خيالتوار ناسخ در که یشرح
 ادهيپ هيبحر مراکب از بوشهر بندر یفرسخ دو لهيحل در یثانال عيرب نهم دوشنبه روز
 به توپ عراده یس و سوار هزار و سرباز فوج شش با چهارشنبه روز. . .  شدند

 زدن سربر وقت و شدند رهسپار ، است بوشهر یفرسخ کي که یبهمن ی قلعه جانب
 بوشهر از خان باقر دم دهيسپ هنگام که روز همان نيا و آمدند قلعه کنار به آفتاب
 جن که بود اسودهين راه رنج از هنوز و ديبرس
 با یکوتاه چاه نيحس خيش و ، پسرش ، خان احمد و خان باقر و گشت وستهيپ گ

 یجنگ رانيش چون و  نشدند نگران عدو وکثرت عدد قوت به یتفنگچ صد چهار
 یها یکشت و گرفت دنيبار تفنگ و توپ ی گلوله هيرو دو از. کردند رزم آهنگ
 توپ و شد ستادهيا یبهمن ی قلعه برابر در کرده عبور ايدر از زين یسيانگل بزرگ

 برجنگ ازبحرو بالجمله گشت گشاده قلعه یسو به پوند شش و شصت یها
 مهين تا آفتاب سربرزدن هنگام واز  ستادنديبا استوار او مردم و خان باقر درانداختند
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 ريشمش با انيرانيا که افتاد تنگ چنان جنگ نيزم و بود مشتعل حرب رانين روز ی
 از تن چهل و هفتصد. . .  دنديبگذران غيت با را یجمع و درآمدند زانيانگر یرو به

 ادتيز بر و  داشتند مآخوذ توپ عراده پنج و درافکندند خاک به را سيلشکرانگل
 زين افتهي جراحت ومردم شدند وسردارتباه ميحک و مهندس مردم از تن پنجاه نيازا
 مقتول او سپاه از کس شصت و خان باقر شاوندانيخو از تن دو و هفتاد.  داشتند اريبس

  . " گشت
 و رود یم الملک شجاع نزد به خان باقر خوردند شکست ها یتنگستان باالخره یول

 و زن یها زبان سر بر ترانه نيا تا شود یم کشته جنگ در یو فرزند خان احمد
 : افتديب یتنگستان و یدشت مرد

 است زار الله احمد خون از نيزم               است بهار دشتستان که آمد خبر 
  است هزار ودشمن تن کي احمد که                        يیکجا رشيپ مادر یا اال 

 حکمران يیايتانيبر مقامات دستور به بوشهر بندر بر ايتانيبر یروهاين تسلط از پس
 در و فرستادند یبمبئ به یجنگ رياس عنوان به را وا همراهان از تن هفت و یرانيا

 یحت که شدند مسلط شهر بر چنان ها یسيانگل و شد قرار بر ینظام حکومت بوشهر
 . نمودند نييتع آنجا یبرا زين یحکومت مقررات

 که افتي گسترش چنان بعد به زمان نيا از رانيا در انگلستان یاستعمار دولت نفوذ
 بانک ازيامت ، رانيا در اتيدخان فروش جمله از یا دهيعد زاتايامت شدند موفق آنان

 و آب نيا بر شتريب چه هر و کنند افتيدر هيقاجار دولت از را. . .  و یشاهنشاه
 .  کنند یانداز دست خاک

 و علما نيا داشت تسلط یجنوب ینواح بر سيانگل یاستعمار دولت که ها سال نيا در
 چيه و بودند شقدميپ استعمار هيعل یمردم اعتراضات با هموراه که بودند ونيروحان
. دادند ینم دست از یاجنب ضد احساسات ابراز جهت مردم قيتشو یبرا را یفرصت

 یشناورها محموالت هيتخل از گمرک کل ريمد که یموقع م ١٩٠۶ هيفور در مثآل
 علما به بالفاصله مردم ، کرد یم یريجلوگ یخصوص یباراندازها در یمحل

 لغو را دستوراتش تا ساخته وادار را گمرک ريمد توانستند زين آنها و کردند، همراجع
 ی وهيش یمحل افراد با رفتار در که بوشهر گمرک ريمد سنز نيه ويمس نيهمچن. کند

 به شود ختهيانگ بر او هيعل مردم یدشمن که شد باعث گرفت یم شيپ در یسخت
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. درگرفت یا تشاله یشناورها نکارکنا و گمرک کارمندان نيب یکشمکش که یطور
 دامنه خصومت جهينت در که کردند تيحما شناورها کارکنان از ونيازروحان یبعض
 م ١٩٠۶ در سنز نيه ويمس و یگيابيدر انتقال سبب امر نيهم و شد یزير یپ یدار
 یروهاين با مقابله یبرا یمحل یروهاين که بود ها سال نيهم در و.   شد بوشهر از

 و کنند حمله آنها به ها راه در که کردند یم یسع آنها به زدن ضربه و یسيانگل
 م ١٩٠۶ در خود ساالنه گزارش در کاکس یپرس سر چنانکه سازند وارد یخسارات
 از که ، هند ارتش یجمع یرد.  اف.  یا سروان سپتامبر ماه آغاز در: " آورده

 بآيتقر و ، شد واقع ديتهد مورد راه نيا نيب در بود مشهد عازم تهران و رازيش قيطر
 کنار کنار در ، بود کسونيد شرکت یکاالها حامل که یکاردان ، احوال نيهم مقارن
 ی نقطه در.  شد برده سرقت به هم محموالتش و ، گرفت قرار تعرض مورد تخته

 که نقل و حمل ی رهيدا یجمع ، یهند ی جوقه سر ، نهيآبگ پل ، به موسوم یگريد
 ١٠ یرآس و ديگرد متوقف یساعت چند داشت عهده به را رقاط رآس ١٠٠ یتصد
 . "  شد مطالبه او از باج یشاه

 قرارداد گرفت انجام هيروس کمک به که رانيا در سيانگل اتيجنا نيبزرگتر از یکي
 تختيپا پترزبورگ در اتابک السلطان نيام یريوز نخست زمان در که بود م ١٩٠٧

 ، هيروس شمال ، ی منطقه سه به رانيا آن ساسا بر که ديرس امضاء به ، هيروس
 مستر زمان نيهم در.   شد ميتقس طرف یب ظاهرآ ی منطقه کي و سيانگل جنوب

 در که یا مقاله در بوده آشنا رانيا اوضاع به براون ادوارد قول به که سيانگل نچيل
 در یشرم یب و یگستاخ تينها با نوشت یامپراتور يیايآس مجله ليآور ماه ی شماره
 مانيپ نيا که ميباش دواريام مييايب: "  سدينو یم نيچن آمده بر رانيا ملت ريتحق صدد

 یدرست  شالوده یرو از بلکه و کرده یرهبر هيروس با یبهتر مناسبات به را ما ديشا
 رانيا با روابط یبهبود به ليتما ترسم یم من.  برهاند ینگران و ترس از را ما

 هيروس احترام به که یافتيض در که است یا مرده روح نندما رانيا چه ؛ بشود مشکل
 و گرفت اوج جشن نيا نشاط یوقت.  باشد شده ظاهر ، ميا ساخته پا بر قرارداد نيا در
 آثار که کوچک ملت نيا گردد، یم مبادله گريکدي یسالمت به افتاده دور به ها جام
 از شيب او انتظارات کم دست و است ساخته توانگر و منور را جهان او هوش و هنر

 دهيچيپ ،  افتاده مرگ و اتيح انيم ، بود شده تعهد باشد شده امضاء قرارداد نيا نکهيا
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 افتاده ما یپا به چارهيب و تنها باشد شده داده شرکت نکهيا بدون ، ميا انداخته کنارش
 . "   است
 ١٩٠٧ داد رقرا انعکاس ی درباره نيالمتکلم ملک یزندگان درکتاب زاده ملک دکتر

 ، ايرنيپ حسن و خارجه وزارت لهيوس به رانيا دولت: " سدينو یم نيچن رانيا در
 معاهده نيا به ، بود هيروس دردربار  رانيا ريسف زمان آن در که ، رالدولهيمش

 و حق خالف بر که را معاهده نيا تيرسم عدم یمل یشورا مجلس و کرد اعتراض
 بعد. " نداد یجواب اعتراض نيا به یکس یول نمود ماعال ، بود رانيا استقالل و عدالت

 سيانگل استعمار هيعل کشور جنوب یعموم افکار گريد بار که بود قرارداد نيا از
 هرسال که یشرق هند يیايدر یروين کل فرمانده وارندر ژاژ سر که يیجا تا شد جييته
 ١٩٠٧ رسالد سيانگل رمختاريوز درخواست کردبه یدارميد بندرعباس بوشهرو از
 تيکو ، بصره ، مسقط بنادر از تنها و گذاشت کنار را بنادر نيا از دارخوديد برنامه م
  .نمود داريد نيبحر و

 یريگ شکل و ش ١٣٢۴ یالثان یجماد ١۴در تيمشروط فرمان صدور از پس
 شدند برخوردار یشتريب یآزاد از. . . و ها وروزنامه ها انجمن ، یمل یشورا مجلس

 یخارج یها کشور نفوذ بردن سوال ريوز اتيوال حاکمان نقد به توانستند و
 زين کشور جنوب در ها روزنامه و ها انجمن دوره نيا در.  بزنند دست  درمملکت

 که سازند وادار را یدولت یرسم مقامات تا کردند یم یسع و ، گرفته یرونق
 و باشند اشتهد انهيجو یآشت یموضع کمتر یسيانگل یروهاين با رفتارشان برخالف
 پارلمان به تلگراف و نامه ارسال قيطر از را خود یصدا که آمدند یم بر درصدد

 .  برسانند چاپ به آنها هيعل یمقاالت یمحل یها روزنامه در نکهيا اي  برسانند یمل
 سيانگل استعمار نفوذ برابر در را کشور جنوب یمحل مردم موضع کاکس یپرس سر

 درک قابل یخوب به مطلب نيا فارس جيخل ی منطقه در" :  کند یم انيب گونه نيا
 یايتانيبر نفوذ ، بوده آشنا آن با مردم ی توده که یخارج آشکار نفوذ تنها که ، است

 و غاتيتبل نيا تمام فشار که است نيا آن  یعيطب بازتاب اکنون نيبنابرا ، است ريکب
 یرانيا ونيمل عوامل ذشتهگ سال در ضمنآ. . .  کند یم ینيسنگ ما دوش بر اتينشر
 یها دخالت از او تا آورند فشار یمحل حکمران بر تا بردند کار به را توانشان تمالم
 جهينت در که ؛ کند یريجلوگ متصالح سواحل و نيبحر اتباع از تيحما در سيانگل
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 . "    وستيپ وقوع به مورد نيا در هم یاديز سر و درد پر یها رخداد
 اول یجهان جنگ زمان تا ريصغ استبداد و مشروطه نقالبا از پس یها سال در

 از روز به روز. . .  و بوشهر یبندر گارگران ، یمحل یروهاين ، تجار یتينارضا
 در یسيانگل یروهاين رايز شد یم شتريب مناطق آن در یسيانگل یروهاين حضور

 بودند شده باعث نيهمچن و کردند یم یستادگيا یمحل یاسالم و یمل یروهاين برابر
 رازيش و بوشهر در که شبانکاره ی تجارتخانه مانند یمحل یها تجارتخانه که

 وزارت به يیها ضهيعر آنها هرچند.  افتديب ازرونق بود ها تجارتخانه نيازمعتبرتر
 را خود یدادخواه باالجبار و ماند یم یباق پاسخ بدون یول نگاشتند یم رانيا خارجه

 تلگراف در آنها.  ديرس یم جهينت به کمتر که تادندفرس یم یمل یشورا مجلس به
 :  کنند یم انيب گونه نيا را خود رنج و درد خود یها

 ييیاعتنا یب یکل به ميينما یم عرض خارجه لهيجل وزارت به ضهيعر چند هر". . . 
 پناه ميکن کجا به رو باشد یم چه نيب نيا در زدگان فلک ما فيتکل پس. . .  ندينما یم
 . . . "  ميببر هک به
 یسيانگل و یکارگزار یها وستم ظلم از چقدر شبانکاره سادات ورثه داشت عرض" 
 یسيانگل چه هر نموده یهست از را ما ميباش نموده عرض زدگان فلک ما حق در ها
 ملت ما مگر باشد یم چه ما گناه و ريتقص آخر ندينما یم رفتار نديگو یم آنان به ها
 صراحتآ یکارگزار شده چه مگر ديبنما ما با یهمراه یکارگزار دينبا ميستين رانيا
 که کند یم عقب خارجه وزارت ندارند یطلب ها یسيانگل که ميدان یم که ديگو یم

 یک به را حال غرض و ميينما کجا به رو ما پس. . .  ميينما ها یسيانگل با یهمراه
 ديبنما ها خارجه با یهمراه که یصورت در است دولت مآمور یکارگزار مييبنما

 . . . "   گذشت خواهد چه ما بر که است معلوم
 با که یسيانگل تاجران که بود دهيرس يیجا تا یسيانگل یروهاين اجحاف و ظلم نيهمچن
: " . .  نمودند ینم پرداخت یدرست به را مردم حق کردند یم معامله ینواح آن مردم

 فوق که یمبلغ است یسال چند رانيا حب] خوانا نا[چارهيب تيرع از نفر کي یفدو. 
 از. . .  طلبکارم یسيانگل تاجر دکسن مستر از شد یم مييتوانا و حوصله و قوه

. . .  الوزراء محتشم مرحوم بعد و الملک واثق مرحوم جناب به بدوآ کنون تا ١٣١٩
 یا دهيفا چيه. . .  ام کرده تيشکا و تظلم کرارآ خارجه امور وزارت به نيهمچن
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 "    بوشهر از یبهبهان رينص حاج. . .  امدهين لحاص
 یها یکارگزار که شود یم استنباط جهينت نيا گريد اسناد و فوق یاسناد به توجه با

 تسامح یمحل مردم به نسبت نکهيا یجا به و نداشتند ازخود یاريواخت قوه چيه گمرک
 یروهاين جانب شتريب و کرده یريگ سخت آنها به نسبت دهند نشان خود از یشتريب

 .    نمودند یم تيرعا را یسيانگل
 با کرد یم کشور یجنوب سواحل وارد یديجد یروهاين سيانگل دولت که یهنگام
 خبر دولت به ونيروحان و علما و یمحل یها روين توسط عيسر یليخ که نيا به توجه
 ورود از و دهدا انجام عيسر یاقدام بتوانند آنها که آمد یم شيپ کمتر یول   شد یم داده

 یمحل یها روين نيا یا مواقع نيدرچن. کنند یريجلوگ ینواح آن به یسيانگل یروهاين
 بر را مردم یرهبر نقش و ستادنديا یم یخارج یروهاين مقابل در بودندکه یمذهب و

 تايآ ،یبالد عبدهللا ديس هللا تيآ مانند یکسان افراد نيا ی جمله از گرفتند یم عهده
 تن چند و یالر نيعبدالحس ديس هللا تيآ ،یدلوار یعل سيرئ ،یاهر یمرتض ديس
 استعمار هيعل مبارزه دانيم در قدم یموثر نحو به ها سال نيا یط که بودند گريد

 تلگراف از یکي در مثآل.  کردند ینم غيدر یفداکار و کوشش چيه بذل از و گذاشته
 یم ارسال یمل یشورا مجلس هب علما گريد و یبالد عبدهللا ديس هللا تيآ که يیها

 يیجا تا یحت و کرده اعتراض یجنوب ینواح به سيانگل قشون ورود به نسبت کنند
 دفع و مملکت اداره توان که یصورت در کنند یم شنهاديپ دولت به که روند یم شيپ

 در را)  ونيروحان و علما(  عتيشر خادمان ندارند را یخارج یها روين حمالت
 .  دهند قرار انيجر

 
  یريگ جهينت

 باز اول عباس شاه سلطنت ی دوره به فارس جيخل در سيانگل استعمار حضور مقدمه
 و عباس بندر از ها یپرتغال طرد به موفق آنها یکمپان یجنگ ناوگان که گردد یم

 را فارس جيخل یها کرانه در تجارتخانه سيتآس ی اجازه توانستند و شد هرمزۀ ريجز
 جيخل در سيانگل یروهاين زين هيزند و هيافشار ی دوره در دچن هر.  آوردند بدست
 را خود نفوذ و اورنديب دست به یچندان ازاتيامت نتوانستند یول داشتند حضور فارس

 . کنند مستحکم
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 نيا پادشاهان زوال و ضعف از توانست سيانگل دولت که بود هيقاجار ی دوره در
 رکهنيپ نيوا آورد بدست یا دهيدع ازاتيوامت کرده، را استفاده تينها سلسله

 فارس جيخل ی منطقه به م ١٩١۵ و م ١٨۵۶و م ١٨٣٧ یها باردرسال استعمارسه
. نمود مرج و هرج و یآشفتگ دچار را بوم و مرز نيا یجنوب وصفحات آورد هجوم
 نيا یول بود ناتوان یاستعمار یروهاين با مقابله از یمرکز دولت بار سه هر اگرچه
 سيرئ ، یالر هللا تيآ ، یبالد هللا تيآ چون یافراد تيحما با که دندبو جنوب مردم

 توانستند یاهر هللا تيآ و یکوتاه چاه خان نيحس ، یتنگستان خان باقر ، یدلوار یعل
 وطن و ناموس یفدا را خود مال و جان و کرده یستادگيا یخارج یروهاين مقابل در

 استعمار ی سلطه ريز کشور جنوب خاک از وجب کي که ندادند اجازه و کنند خود
  )۴.(برود
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  :مآخذ و حاتيتوض ◀

  
قاسم  ديس   سندهينو» و مقامت جنوب ايتانيبر  یتجاوز نظام«   یدلوار یعل سيرئ -  ١
    ٩٣ – ١٠٢، صص  ١٣٩١ –دانش  سيپرد –، نشر  ینيحس اي
 یعل سيرئ سالگرد  نيهشتادمنژادبه کنگره  یموسو یعلديس یقاآ مقاله توسط نيا - ٢ 

  ۵٢شماره  اران،يشاهد  ماهنامه  .ارائه شده بود یبحث وبررس یبرا یدلوار
 سايت دانا  –منبع   -  ٣
 روايت به( انگليس استعمار با مقابله در كشور جنوب مردمی های واكنش«مهدی احمدی  -  ٤

 مؤسسه  مطالعات و پژوهشهای سياسی  –منبع  »)مجلس اسناد
  
  

 یفرالسلطنه برازجانغضن

   
 ١٣٠٨-١٢۵٢(یملقب به غضنفرالسلطنه برازجان یخان برازجان دمحم رزايم

جنوب در  اميگذاران ق ريبرازجان و از تاث یشاعر، وال ب،ي، اد)یديخورش
 .بود ايتانيمقابل هجوم بر

 نيحس خيش یرسان یاريو  نياقدامات مهم غضنفر السلطنه اتحاد با مجاهد از
 نيحلقه مقاومت مجاهد نيدر آخر یخضر خان اهرم ريو زا یهخان چاه کوتا

سپتامبر / ق١٣٣۶ حجهيذ( یسيانگل یروهاين هيعل» سربست چغادک«در نبرد 
خود  یقتصادنبرد از تملک ا نيدر ا یو] ١.[بود ینفر تفنگچ صديبا س) م١٩١٨

 کيمسترچ. شرکت داشت زين یبرازجان نيدمحمحس خينبرد ش نيدر ا. نمود نهيهز
از غضنفرالدوله خواستند دست از  یگيب ايدر بوشهر همراه با در سيکنسول انگل

رو به  نيمجاهد یروهايپس از آن ن. جنگ بکشد که او نظر آنها را رد کرد
 سيو پل ها یسيچاهکوتاه، اهرم و برازجان بدست انگل جياضمحالل رفتند و بتدر

 یزهايجنگ و گر مجبور به نيجنوب مورد هجوم قرار گرفت و سران مجاهد
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اکتبر  ٢٣( یقمر ١٣٣٧محرم  ٢١در . نامنظم و پناه بردن به کوهها شدند
 یغضنفرالسلطنه به اردو. برازجان را اشغال کردند سيانگل یقوا) م١٩١٨

تحت  رازيش-جاده بوشهر جيبتدر. وستيپ -سکانيگ-لرده  یخود در کوهها
فارس  یصدق به سمت والکار آمدن م یبا رو یو] ٢.[در آمد ها یسيکنترل انگل

رضاخان  هيبا شورش عل یاما بعلت هماهنگ افتيخود را باز تيدوباره موقع
 یدمحمخان به لرده که مکان رزايم] ٣[.قرار گرفت یمورد غضب حکومت مرکز

 خونيشب سيانگل انيبود رفت و شبها به سپاه رازيجاده ش کيو نزد یکوهستان
به  یمردان و زنان لرده ا. لرده شد عازم یدفع و یبرا سيقشون انگل. زد یم

آماده نبرد شدند که از آن دالوران  سيانگل انيبا سپاه رزادمحمخانياز م یبانيپشت
 – نيحس سيرئ -بازيعل یمشهد –ملک  سيو فرهاد فرزندان رئ یتوان حاج یم

سلطان و گل عنبر را  – یجان –سوگل  –نظام و از زنان جنگجو – غالمرضا
با . کنند یرا تار و مار م یسيانگل پيت کيشش تا نه زن  نيه بدر لرد. نام برد

 ]۴.[شد دهيکش ابيموضع دمحمخان جنگ سپس به قلعه رودفار رييتغ
 ۴اول در  یپهلو یخلع سالح جنوب توسط حکومت مرکز استياعالم س بدنبال
 زيقتل غضنفرالسلطنه ن یفوج گارد نادر تيبا مامور یديخورش ١٣٠٨آذر 
آرامگاه شاه  یکيدر نزد یديخورش ١٣٠٨اسفند  ٢در شب  یوشد و  بيتصو

رمضان مطابق  ٢٢در شب  نيهمچن یقتل و] ۵.[پسرمرد دشتستان کشته شد
نقل شده  یاز گماشتگان دولت پهلو یکيتوسط  یديخورش ١٣٠٨بهمن  اخراو

 .است
  :منابع

 
، )اول یدر جنگ جهان رانيجنوب ا تياز جنبش روحان یاسناد(وائح و سوانح ل

، )١٣٧١( یمرکز بوشهر شناس: بوشهر ،یبوشهر یعبدهللا مجتهد بالد ديس
 .١۶٣ص
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فارس، چاپ  جيقم، هفته نامٔه خل ،ی، احمد دشت»جلد اول« ران،يجنوب ا جنبس
 ٣۶٣-٣۵٩ص . ١٣٧٩اول، 
فارس، چاپ  جيقم، هفته نامٔه خل ،ی، احمد دشت»جلد اول« ران،يجنوب ا جنبس
 ٣٧٢ص . ١٣٧٩اول، 

 یخبر گاهيپا» اول یجنگ جهان« یاسالم رانيوشهر است، دارالحماسه اب نجايا
 »کوگانا«جنوب کشور  یليتحل
سال شهادت  نيمجموعه مقاالت کنگره بزرگداشت هشتادم( یدلوار یسعليرئ
  )١٣٧٣٩(بوشهر ی، چاپخانه علو)یدلوار یسعليرئ
  
 دانشنامٔه آزاد ا،يپد یکيو ازبه نقل : منبع   
  
  
 ايران مردم مبارزات تاريخ در دلواری علی رئيس قيام« ی نژادسيد علی موسو◀

 »استعمار عليه
 

 منابع
 تابش، چاپ تهران، اول، الملل بين جنگ و فارس: حسين دمحم آدميت، زاده، رکن ـ١

 .١٣۴٩ ماه دی سوم، چاپ
 ،)تقی دمحم سيد گيالنی، داعی فخر ترجمه(٢جلد ايران، تاريخ: سرپرسی سايکس ـ٢

 .١٣٧٠پنجم چاپ کتاب، دنيای تشاراتان تهران،
 ايران، در آلمانی ياالرنس واسموس جاسوسی های فعاليت: سرپرسی سايکس ـ٣

 .وحيد انتشارات تهران، حسين، نوری، سعادت ترجمه
 تهران، استعماری، ضد مبارزات در ايران جنوب: مراد علی بندی، فراش  -  ۴

 .١٣٧۶ اول چاپ انتشار، سهامی شرکت
 تنگستان، مبارزه مردم مسلحانه انقالب تاريخ از ای گوشه: مراد علی ندی،ب فراش ـ۵

 .انتشار سهامی شرکت. تهران استعمار، عليه دشتستان و دشتی
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 جلد علمی، انتشارات تهران، مشروطيت، انقالب تاريخ:  مهدی زاده، ملک ـ۶
 ٣و٢و١
 چاپ شروه، رنش دلواری، علی رئيس زندگی بر تحليلی: رضا غالم نژاد، حاجی ـ٧

 ١٣٧١بوشهر اّول،
  شفاهی منابع

 نامور دمحم حاج با مصاحبه ـ٨
 توانا کرم خدا ـ٩

 )علی رئيس مرحوم نوه(اندام گل خانم ـ١٠
 پور عالی کرم حاج ـ١١
  رضائی عباس ـ١٢
 
 استعمار با مقابله در كشور جنوب مردمی های واكنش«احمدی : پی نوشت ها  

  »)مجلس اسناد روايت به( انگليس
 
 آسيای مطالعات گرايش ؛ تهران دانشگاه تاريخ ارشد كارشناسی دانشجوی] ١[ 

 قفقاز و مركزی
 ؛ اول جهانی جنگ ابتدای از ايران خارجی روابط ؛ مهدوی هوشنگ عبدالرضا] ٢[

 ۴١ص ، ١٣۵۵؛ اميرکبير: تهران ؛ دوم چاپ
 تهران ، دهمپانز چ ، عزيزی مبيز کا: ت ، صفوی عصر ايران.  سيوری راجر]  ٣[
 . ١٠٩ ص ، ١٣٨۵ ، مرکز نشر: 
 ؛ قاضی سعيد مير علی: ت ؛ فارس خليج در ها انگليسی منافع.  امين عبداالمير] ۴[

 ١ ص ؛ ١٣۶٧ ؛ آژنگ:  تهران
 ١٢٢ -  ١٢١ صص صفوی عصر ايران]  ۵[
 زيبا چاپخانه:  تهران ؛ دوم چاپ ؛ ٢ جلد ؛ ايرانيان دريانوردی.  رايين اسماعيل] ۶[
 .۶۴٠ ص ؛ ١٣۵۶ ؛
 نشر و ترجمه بنگاه:  تهران ، سعيدی دمحم:  ت فارس، خليج.  آرنولد ويلسون] ٧[

 ٢١١ -  ٢١٠صص  ، ١٣۴٢ ، کتاب
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:  تهران ، سری ابوالقاسم: ت ؛ هلند و ايران تجاری اختالف.  فلور ويلم] ٨[
 ١٨٢ ص  ، ١٣٧١ بهار ، توس انتشارات

 و افشاريه ی دوره در ايران اجتماعی – سياسی تحوالت تاريخ.  شعبانی رضا] ٩[
 ١٨۶ -  ١٨۵ صص  ، ١٣٨٣ تابستان:  تهران ، پنجم چ ، زنديه

          م١٧۴٧ سالهای بين ايران تاريخ( زند خان کريم.پری. ر جان] ١٠[
 ٢٢۴ ؛ص ١٣٨١ ؛ آسونه انتشارات: تهران ؛ ساکی دمحم علی: ت)م١٧٧٩

 ٢٠٨ ص  ، اول جهانی گجن ابتدای از ايران خارجی روابط] ١١[
 ص ؛ زنديه و افشاريه ی دوره در ايران اجتماعی –سياسی تحوالت تاريخ] ١٢[

١٨٧ 
 ؛ فرامرزی حسين  کوشش به فارس؛ وخليج زند خان کريم. فرامرزی احمد] ١٣[

 ٧ ص ؛ ١٣۴۶ ؛ نا بی ، تهران
 صص ؛ زنديه و افشاريه ی دوره در ايران اجتماعی – سياسی تحوالت تاريخ]  ١۴[

١٨٨  -  ١٨٧ 
:   تهران ؛  دوم چاپ قاجار؛ سلطنت ی دوره در ايران.  شميم اصغر علی] ١۵[

 ؛ص ١٣٨٣ ؛ زرياب
 ٧١ ص قاجار سلطنت ی دوره در ايران ؛] ١۶[
 ، اسالمی انقالب اسناد مرکز:تهران ، ايران جنوب پليس.  راضی منيره] ١٧[

 . ٣۴ ص ، ١٣٨١
 – شروع انتشارات:بوشهر ، زنگنه حسن:ت. داد گرنی – کلی.  بی.  جی]  ١٨[

 . ٣ ،ص ١٣٨٧ ، لبک نی مطالعات
 سيد:  تحقيق و تصحيح ، االخبار نزهت.  خورموجی نگار حقايق جعفر ميرزا]  ١٩[

:  انتشارات و چاپ سازمان اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت:  تهران داود، آل علی
 . ٧۶ ص ،١٣٨٠ ، اسالمی شورای مجلس اسناد ومرکز کتابخانه

 سعادت  حسين: ت ، ق ه ١٢٧٣ سال در وانگليس ايران جنگ. ،هنت کيتن] ٢٠[
 . ۶٣،ص١٣۶٢ ، کتاب دنيای: تهران  ، نوری

 .٢٣۴ ص ،  شميم] ٢١[
 قائم جهانگير اهتمام به ، التواريخ ناسخ.  سپهر الملک لسان تقی دمحم ميرزا]  ٢٢[
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-  ٢۵٠ ،صص ش١٣۵٣اسالمی، فروشی کتاب انتشارات:تهران جلدچهارم، مقامی،
٢۵١ 

: ت ، ايران و فارس خليج حوزه در کاکس پرسی سر مآموريت.  گريوز فليپ]  ٢٣[
 . ۴٧ ص ، ١٣٨٠ ، ديد به نشر:  تهران ، زنگنه حسن

(  بوشهر در انگليس کنسول سر کاکس پرسی سر ساالنه های گزارش]  ٢۴[
 کوشش به ،  زنگنه حسن:  ت ،)  ق ه ١٣٢٣ – ق ه ١٣٢٩/  م ١٩٠۵ – م١٩١١

 شناسی، بوشهر مرکز همکاری با پروين انتشارات:  بوشهر ، مشايخی عبدالکريم
 . ١۵ ص ، ١٣٧٧ بهار

 ٣٢ ص ، همان] ٢۵[
 ٢۵ ص بوشهر، در انگليس کنسول سر ساکس پرسی سر ساالنه های گزارش] ٢۶[

 ۴۶ ص ، گريوز ، ک ن وهمچنين
 ۵٠٠ ص ، قاجار سلطنت ی دوره در ايران] ٢٧[
 . ۵٠٣ ص ، قاجار سلطنت ی دوره در ايران] ٢٨[
 علی نسبی شرکت:  تهران المتکلمين، ملک زندگانی.  زاده ملک مهدی] ٢٩[

 . ٢٢٨ ص ،١٣٢۵ ارديبهشت شرکاء، و اکبرعلمی
 . ٣٩ص دربوشهر، انگليس سرکنسول کاکس سرپرسی ساالنه گزارشهای]٣٠[
 ۴٩ ، ۴٨ صص ، همان]  ٣١[
 ٣٢ دان جزوه ، ١۶٣ ، کارتن ، ٢ دوره ، اسالمی شورای سمجل اسناد مرکز] ٣٢[
 . ٧ پوشه ،
 همان]  ٣٣[
 همان]  ٣۴[
 ، ٣٢ دان جزوه ، ١۶٣ کارتن ، ٢ دوره اسالمی، شورای مجلس اسناد مرکز]  ٣۵[

 . ١ پوشه
 همان]   ٣۶[
 ، ٣٢ دان جزوه ، ١۶٣ کارتن ، ٢ دوره اسالمی، شورای مجلس اسناد مرکز] ٣٧[

 . ٢و۶ پوشه
 ، ٣٢ دان جزوه ، ١۶٣ کارتن ، ٢ دوره اسالمی، شورای مجلس اسناد مرکز] ٣٨[
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 .١ پوشه
 ، ٣٢ دان جزوه ، ١۶٣ کارتن ، ٢ دوره اسالمی، شورای مجلس اسناد مرکز] ٣٩[

  ١١ و ١پوشه
  
   آدرس به سند نمايشگاه بخش در مقاله اين استناد مورد اسناد «

http://ir psri.com/Show.php?Page=ViewDocument&DocumentID=809&SP=Farsi   

  »باشد می دسترس در
  

  : منابع
 کتاب نشر و ترجمه بنگاه:  تهران ، سعيدی دمحم:  ت فارس، خليج.  ويلسون ، آرنولد - 
، ١٣۴٢ . 
 ، قاضی سعيد مير علی: ت فارس، خليج در ها انگليسی منافع. عبداالمير امين، -  

 .١٣۶٧ آژنگ،:  تهران
 علی: ت )م١٧٧٩  -  م١٧۴٧ سالهای بين ايران تاريخ(زند  خان کريم.ر پری،جان - 

 .١٣٨١ ؛ آسونه انتشارات:  ،تهران ساکی دمحم
 سيد:  تحقيق و تصحيح ، االخبار نزهت. جعفر ميرزا ، خورموجی نگار حقايق    - 

:  انتشارات و چاپ سازمان اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت:  تهران ، داود آل علی
 .١٣٨٠ ، اسالمی شورای مجلس اسناد مرکز و هکتابخان

 زيبا چاپخانه:  تهران ؛ دوم چاپ ؛ ٢ جلد ؛ ايرانيان دريانوردی. اسماعيل ، رايين  -  
 .١٣۵۶ ؛
 .١٣٨١ ، اسالمی انقالب اسناد مرکز:تهران ، ايران جنوب پليس. منيره ، راضی  -  
 تهران ، پانزدهم چ ، یعزيز کانمبيز: ت ، صفوی عصر ايران.  راجر ، سيوری  -  

 . ١٣٨۵ ، مرکز نشر: 
 و افشاريه ی دوره در ايران اجتماعی – سياسی تحوالت تاريخ. رضا شعبانی،  -  

 . ١٣٨٣ تابستان:  تهران ، پنجم چ ، زنديه
 زرياب:   تهران ؛  دوم چاپ قاجار؛ سلطنت ی دوره در ايران. اصغر علی ، شميم  - 
 .١٣٨٣ ؛
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 ؛ فرامرزی حسين ک کوشش به ؛ فارس خليج و زند خان کريم . احمد ، فرامرزی -  
 . ١٣۴۶ ؛ نا بی ک تهران

 – شروع انتشارات:بوشهر ، زنگنه حسن:ت. داد گرنی –.  بی.  جی ، کلی  -  
 . ١٣٨٧ ، لبک نی مطالعات

:  تهران ، سری ابوالقاسم: ت ؛ هلند و ايران تجاری اختالف. ويلم ، فلور -   
 . ١٣٧١ هارب ، توس انتشارات

 – م١٩١١(  بوشهر در انگليس کنسول سر کاکس پرسی سر ساالنه های گزارش  -   
 ک کوشش به ،  زنگنه حسن:  ت ،)  ق ه ١٣٢٣ – ق ه ١٣٢٩/  م ١٩٠۵

[  شناسی بوشهر مرکز همکاری با پروين انتشارات:  بوشهر ، مشايخی عبدالکريم
 .١٣٧٧ بهار

: ت ، ايران و فارس خليج حوزه در کاکس پرسی سر مآموريت.  فليپ ، گريوز -  
 .١٣٨٠ ، ديد نشريه:  تهران ، زنگنه حسن

 ، مقامی قائم جهانگير اهتمام به ، التواريخ ناسخ. تقی دمحم ميرزا ، سپهر الملک لسان - 
 . ش١٣۵٣، اسالمی فروشی کتاب انتشارات:  تهران چهارم، جلد

 ، ٣٢ دان جزوه ، ١۶٣ ارتنک ، ٢ دوره اسالمی، شورای مجلس اسناد مرکز -  
 . ١١ ، ٧ ، ۶ ، ٢ ،١ پوشه

 اکبر علی نسبی شرکت:  تهران ، المتکلمين ملک زندگانی.  ه مهدی ، زاد ملک -   
 .١٣٢۵  ارديبهشت شرکاء، و علمی

 ؛ اول جهانی جنگ ابتدای از ايران خارجی روابط.  ،عبدالرضا مهدوی هوشنگ -  
 .١٣۵۵؛ اميرکبير: تهران ؛ دوم چاپ

 سعادت حسين: ت ، ق ه ١٢٧٣ سال در انگليس و ايران جنگ.  کيتن ، هنت -  
  .١٣۶٢ ، کتاب دنيای: تهران نوری،
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           فصل پنجم     

 سيانگل استعمار با مقابله و جنوب مردم: اول یجهان جنگ
 مقابله و جنوب مردم: اول جهانی جنگ«بابانسب تحت عنوان حيدر و عبدلی كرامت

 : می نويسند»  انگليس استعمار با
 یاسيس مداخله با كردند تالش سيانگل و روس یدولتها اول یجهان جنگ انيجر در
 در. كنند تيتقو مجلس و دولت در را خود به وابسته عوامل رانيا یداخل امور در
 به اول، یجهان جنگ سال دومين در بريتانيا یاستعمار دولت مداخالت نيا جهينت

 خطه نيا یمواصالت یراهها كشورو جنوب یشهرها در تيامن و آرامش دايجا بهانه
 ١٢٩۴ بهمن ٢٧در. گرفت رانيدرا جنوب سيپل ليتشك و یانداز راه به ميتصم

 با س،يانگل استعمار وكارگزاران ها چهره نيازمشهورتر سايکس سرپرسی ژنرال
 و شد عباس ندرب وارد انگليس استعمار اهداف پيشبرد برای جنوب پليس تأسيس هدف

 جنوب سيپل سيتأس دنبال به. داد ليتشك را مزبور سازمان سال، همان اسفند ٢۶ در
 و یمحل سران توسط یمتعدد یها اميق و شورشها ١٩١۴  -  ١٩١٨ یسالها فاصله در

 در كه رانيا یجنوب ینواح در ژهيو به كشور مختلف نقاط در یمذهب ونيروحان
 . وستيپ وقوع هب بود ها یسيانگل تصرفات طهيح
 

   جنوب سيپل ليتشك
 فكر به آن از قبل یحت و كرد منعقد هيروس با را ١٩٠٧ قرارداد كه یزمان از سيانگل

 رانيا یداخل مواضع و هيروس رقابت اما. بود رانيا جنوب در ینظام سلطه
 استعمار. داد ینم سيانگل رابه اجازه نيا )رانيا درجنوب سیيضدانگل احساسات(

 جامه خود اليام به كردند تالش یژاندارمر تيتقو و سيتأس با ابتدا یسيگلان گران
 یجد مخالفان به) یژاندارمر( روهاين نيا اول یجهان درجنگ اما. بپوشانند عمل
 در و پاشاند هم از را یژاندارمر ،یمال كمك قطع با زين سيانگل. شدند ليتبد سيانگل
 ینظام يیروين سيتأس طرح هيروس با توافق با ١٩١۵ ازقرارداد پس و جنگ یاثنا

 .  كرد یزير یپ را یسيانگل افسران نظارت تحت
 سر و الملک قوام خان هللا حبيب مذاکرات در رانيا جنوب سيپل نام به یسازمان تشکيل
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. بود شده مطرح النهرين، بين و فارس خليج در سيانگل سياسی نماينده کاکس، پرسی
 محدود نيروی يک وسيله به سايکس پرسی سر دش قرار مذاکرات، اين مبنای بر

 دست از را شيراز بتواند وی تا کند کمک الملک قوام به مهمات، و پول و نظامی
 و ليتشك شنهاديپ ها یسيانگل بار نياول ق،.  ه ١٣٣٤ در.  سازد خارج ژاندارمری

 توق یالوزرا سيرئ به را رانيا جنوب سيپل یتيامن و ینظام یروين افتني تيرسم
 یجنوب ینواح در سيانگل رديبپذ رانيا دولت اگر گفتند و دادند؛) فرمانفرما( رانيا
 . كرد خواهد افتيدر یمال كمك دهد، ليتشك رانيا جنوب سيپل نام به یارتش رانيا

 نيا ش. ه١٢٩۴ مرداد ١۶ دوشنبه روز در جنوب سيپل یروهاين فرمانده كسيسا
 كار یرسم طور به بندرعباس در ش. ه١٢٩۴ اسفند ٢۶ در یو.  داد ليتشك را روين

 .  كرد آغاز را خود
 را ها سیيانگل ن،يمتفق هيعل و نيمتحد نفع به ژاندارمری افسران ریيگ موضع واقع در
 را جنوب سيپل ديبا و ندارد همخوانی آنها اهداف با ژاندارمری که رساند جهينت نيا به

 .  دهند ليتشك
 و درآورد استخدام به را ژاندارمری سابق راتنف شيراز به ورود از پس سايکس

 م١٩١٨ سال اوايل تا را انگليسی و هندی و ايرانی از اعم جنوب، پليس افراد شمار
 ماهرانه جنوب سيپل یبرا افراد استخدام در كسيسا.  رساند تن هزار ١٠ حدود به

 ليقبا افراد یريكارگ به و استخدام ماهرانه یها یريگ بهره نيا از یكي. كرد یم عمل
 از اي رفت؛يپذ یم انجام صورت دو به استخدام نيا. بود نامنظم یروين حكم در ،یمحل
 التيا ها، يیقشقا ها، یاريبخت چون ليقبا عمده رهبران از یبعض با توافق قيطر

 خود یروهاين آنها صورت نيا در كه خوزستان اعراب رهبر خزعل خيش و خمسه
 در كه كوچك یها گروه و افراد قيطر از اي و گرفتند؛ یم كار به انگلستان جانب از را
 یروين هسته كه یسيانگل داران درجه و افسران نظر ريز ستيبا یم آنها حالت نيا
 يیروهاين جنگ، انيپا در. كردند یم فهيوظ یفايا بودند آورده وجود به را شاهنگيپ

 انگلستان دولت تبعه فرن كي كه جا هر در بودند، شده ليتشك رياخ یالگو اساس بر كه
 مشهد، دزفول، شوشتر، اهواز، در روهاين نيا. داشتند حضور عمالً  داشت وجود

 سيپل اداره نحوه.  داشتند حضور جاها ريسا و كرمانشاه كرمان، ستان،يس همدان،
 . بود انگلستان ینظام التيتشك از گرفته الگو كسيسا ژنرال توسط جنوب
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 جنوب سيپل ليتشك علل

 سيپل ليتشك به اقدام اول یجهان جنگ یها سال در عمده ليدل سه به انگلستان دولت
 : نمود جنوب

 بخش در ها  یعثمان و ها یآلمان ژهيو به یسيانگل ريغ یها یخارج نفوذ با مبارزه. ١
 .رانيا جنوب

 و یتداركات و یتجار یها كاروان تردد یبرا رانيا یجنوب یها راه تيامن نيتأم. ٢
 . ها یسيلانگ ینظام

 .داشت قرار انگلستان سلطه تحت كه رانيا ینفت یها دانيم تيامن نيتأم. ٣
 ليتعط یمل یشورا مجلس كه كردند جنوب سيپل سيتأس به اقدام یزمان ها یسيانگل
 ١٢٩۴ آبان ٢١ در سوم مجلس. داشت قرار چهارم و سوم دوره نيب فترت در و بود

 خارج به یاسيس و یفكر فعاالن گريد و جلسم ندگانينما از یانبوه مهاجرت متعاقب
 با همراه گسترده مهاجرت نيا. بود شده ليتعط اول یجهان جنگ یاثنا در كشور از

 یبازگشائ با دولت مخالفت با توأم وهراس ینگران ،یاسيس احزاب یوفروپاش انحالل
 یناش یاقتصاد و یاجتماع یها یآشفتگ بروز و تيازمشروط یسرخوردگ مجلس،

 یاقتصاد و یاسيس عرصه در را سيانگل مداخالت كه بود یعوامل ،یجهان نگج از
 از پس. گرفت شكل »جنوب سيپل« یشرائط نيچن در. كرد ديتشد رانيا یاجتماع و

 اكتبر انقالب وقوع یپ در رانيا از یروس یروهاين خروج جنوب، سيپل ليتشك
 در خود یها نقشه و اهداف بيتعق در را ها یسيانگل كه بود یگريد عامل ،١٩١۶

 .  ساخت تر مصمم رانيا
 ديگر و کازرون بوشهر، شيراز، يزد، عباس، بندر کرمان، یها شهر در جنوب پليس

 شيراز در. داشت قرار ايرانی مبارزان حمله مورد مکرر بطور ايران جنوبی نواحی
 هتوسع و تثبيت خدمت در را مرکزی دولت امکانات تمامی فارس، یوال فرمانفرما،

 نيرو اين. آورد در آن فرمان تحت نيز را فارس ژاندارمری و داد، قرار جنوب پليس
 شناسائی الدوله وثوق دولت از ١٢٩۶ فروردين در توانست امنيت برقراری شعار با

 جنوب نفتی مناطق و بنادر تمامی سال اين در جنوب پليس. کند کسب نيز رسمی
 يک اهواز در تنها. کرد تصرف را اقعر در بصره و فاو بنادر همچنين و ايران
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 برای انگليسی افسران فرمان زير هندی، پياده سربازان از نفری هزار ١٢ نيروی
 حضور از فراوانی صدمات مناطق اين مردم. بودند مستقر نفت های لوله حفظ

 . شدند متحمل جنوب پليس نيروهای
: نمود یم ساده ها یسيانگل نظر از داشت وجود روين نيا یريگ شكل در كه یمفهوم

 برقرار جنوب در را آرامش و نظم شد، یم یژاندارمر نيجانش ستيبا یم روين نيا
 وجود به توازن قزاق گاديبر برابر در و شد یم دشمن یها تيفعال از مانع كرد، یم
 تمام به لذا كردند، یم اداره را آن ستيبا یم یسيانگل افسران نكهيا به نظر. آورد یم

 نمود یم ساده چنان روين نيا ليتشك فكر. نمود یم اعتماد قابل ها یسيانگل یبرا یمعن
 كرده یسازمانده را آن ها یسيانگل بشناسند، تيرسم به را آن انيرانيا آنكه از شيپ كه

 بگو بروز موجب جنوب سيپل و رفتيپذ انيپا یانگار ساده نيا كه ديينپا یريد. بودند
 هم انگلستان یرسم مقامات نيب بلكه ران،يا و نگلستانا نيب تنها نه شد؛ یتند یمگوها
 و یاسيس اي ینظام است یواحد نكهيا آن، ارزش و كاربرد رو،ين بر نظارت به راجع

 یبردار بهره آن از و نيتأم را آن یتداركات یازهاين و یفرمانده آن بر ديبا ینهاد چه
 بود، شده زده محك رانيا در كه ها روش از یليخ مثل. درگرفت مجادله و بحث كند

 وجود به یشتريب یها یگرفتار كند، حل را یمشكل بتواند آنكه از شيپ هم جنوب سيپل
  .  آورد

  
 استعمار هيعل آن سواحل و رانيا جنوب مسلمان مردم یضداستعمار مبارزات

 اول یجهان جنگ در سيانگل
 خود یروهاين جوالنگاه به را رانيا جنوب سيانگل شد، آغاز اول یجهان جنگ یوقت
 یدوسو در عرب یرؤسا انيم در شيخو تيثيح بردن باال یبرا سيانگل. كرد ليتبد
 كه خوزستان ینفت یها حوزه از محافظت زين و خود یتجار منافع حفظ و فارس جيخل
. كرد اعزام سمت آن به يیها روين بود، كرده یگذار هيسرما درآن رهيل ونيليم دو

 گره هم به را نيالنهر نيب و رانيا سرنوشت ن،يالنهر نيربد یسيانگل یروهاين استقرار
 مركز بوشهر. داد یكيولجست ینظام یبُعد فارس جيخل به جبهه، نيا بازشدن .زد
 تيمركز فارس، جيخل غرب و شرق به نسبت رايز بود؛ یتداركات جبهه نيا تيهدا

 شمار به جنوب یبندر شهر نيآبادتر و بنادر حكومت مركز عالوه به و داشت
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 شهرعالوه نيا در آنان. بود ها یسيانگل دست در آن یاقتصاد اتيح و رفت یم
 افسر و سرباز یتعداد با یبزرگ پادگان ،یاسيس ومراكز یاقتصاد عيوس ساتيبرتأس

 .  بودند كرده سيتأس یسيوانگل یهند
 ها یسيانگل یبرا را فرصت نيبهتر مركز از جنوب بودن دور و رانيا دولت ضعف

 قرار بهانه را یتجار یها جاده بودن امن نا و جنوب یها آشوب آنها. بود كرده مفراه
 دولت یوقت و كند برقرار حدود آن در را نظم خواستند یم رانيا دولت از ابتدا داده،

 یروين و سرباز مرتب طور وبه شدند یم عمل وارد خود بكند یكار توانست ینم
 به كه بود یحد به دربوشهر سيانگل حضور و نفوذ.  كردند یم بوشهر وارد ینظام

 .داشت كامل رواج آن در یسيانگل زبان اوبن، اوژن ۀگفت
 یتداركات مركز به آن، ینظام استحكامات و ها روين تيتقو و جنگ آغاز بوشهربا

 بوشهر از ران،يا نقاط ريسا در سيانگل ینظام یازهاين یحت و شد ليتبد سيانگل
 . شد یم نيتأم

 در خود حضور دوم و اول های سال خالل در ايران جنوب پليس كه است نيا تيواقع
 و ايالت به خود قدرت دادن نشان و نسبی آرامش ايجاد منظور به ايران، جنوب
 جنوب مردم با یا پراکنده یها درگيری به دست منطقه، روستاهای ساکنان و عشاير
 ابعاد در یونابسامان یمنناا جاديا ايران، جنوب پليس اقدامات از یكي. زد ايران

 رفع یبرا توانا یروين تنها ط،يشرا آن در بودكه فكر نيا القاء یبرا گوناگون،
 به رانيا یجنوب مهين و فارس در آنان. است جنوب سيپل یروين مردم، مشكالت

 اي و كردن رهيذخ و معمول متيق برابر چند به اجناس، ريسا و جو گندم، دنيخر
 یحت مردم ط،يشرا نيا در. كردند اقدام شهر، در یقحط جاديا یبرا آنها، سوزاندن

 مسلمان مردم مقابل، در یول  شدند یم اره خاك و ذرت آرد خوردن به مجبور
 دشت منطقه مبارز سران از یكي نامه در. داشتند مبارزه یبرا یقو اريبس یا زهيانگ

 :است مدهآ نيچن سيانگل استعمار با مبارزه مورد در الملك فتح به ارژن
 دولت هيعل ما كه ديكن یم انتقاد شما. است رانيا استقالل حفظ شورش، یبرا ما زهيانگ

 از دسته آن. است سيانگل و هيروس اشغال در روزها نيا رانيا اما م،يكرد اميق رانيا
 و اسالم از كه اند كرده را كار نيا خاطر نيبد اند شده متحد كه فارس یها خان و سران

... و برانند رونيب مانياجداد و آبا نيسرزم از را انياجنب و كنند استحر كشورشان
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 هيروس و سيانگل پول با كه آمده ما یاسالم افتخار و شرف و عزت سر بر چه
 خود مقامات از و ميبسپار انياجنب دست به را محبوبمان كشور و ميشد وسوسه
 امام زعامت تحت ريگرمس یها خان كنند؟ خدمت یخارج سربازان رنظريز ميبخواه
 از تا بكوشند دارند بدن در جان كه یزمان تا كه اند كرده ادي وحدت سوگند زمان
 نيا انجام زمان تا ما برانند رونيب رانيا از را آنها و رنديبگ انتقام روسها و ها یسيانگل

 .  نشست مينخواه یپا از خود مقصد
 دشت دآباد،يسع در مردم. بود افتهي سازمان هم و پراكنده هم جنوب مردم مبارزات

 روزآباد،يف و راهدار چنار احمدآباد، خ،يش ده ان،يزن خان گمبان، و زيرين ارژن،
 افراد از ای عده. م١٩١٨ مه دهم در. بودند كرده ناامن جنوب سيپل یبرا را منطقه

 اتهام به که افرادشان از تن سه بازداشت به اعتراض در قشقايی ايل شوری دره
 جنوب سيپل مقرّ  به بودند، شده دستگير جنوب پليس اموال از االغ رأس سه سرقت

 پشتيبانی با) جنوب سيپل( آر. پی. اس افراد از ای دسته. کردند حمله انيزن خان در
 از پس. آورند وارد آنها به خساراتی و کنند متفرق را مهاجمان توانستند یهند قوای

. درگرفت فرمانفرما و قشقايی ايلخان هالدول صولت ميان تندی مکاتبات حادثه اين
 اگر و کند می اطاعت دولت اوامر از خود، اقدامات کليه در بود مدعی الدوله صولت
 بر را ها قشقايی ويژه به جنوب ايالت همه ندارد، دريافت دولت از ديگری دستور

 نخواني و علما دولت، به نيز مشابهی های نامه. دارد وامی جنگ به جنوب پليس ضد
 خطرناک بسيار اوضاع. رفت می شمار به جنگ اعالم نوعی به که نوشت محلی
 عليه جهاد به را مردم خطابه و وعظ اعالميه، با شيراز علمای که ويژه به بود؛

 پيگيری از صولت منع برای فرمانفرما های کوشش و کردند می تشويق ها انگليسی
 .  نينجاميد ای نتيجه به اقداماتش

 قحطی، مانند داشتند؛ نقش فرمانفرما و الدوله صولت یريدرگ در یمختلف عوامل
 عوامل از. الدوله صولت و فارس والی فرمانفرما ميان تضاد ارزاق، کمبود و گرانی

 تمايل که بود ايرانيان از ای عده ميان در ناسيوناليستی احساسات وجود ديگر، مهم
 اين از پس که خصوص به ند؛ساز آزاد خارجی های دخالت از را کشورشان داشتند
 انگلوفيلی افراد که جايی تا يافت؛ گسترش روز به روز ضدانگليسی احساسات وقايع،
. واداشت ها انگليسی به نزديکی در بيشتر احتياط و حزم به نيز را فرمانفرما چون
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 بسيار) جنوب سيپل( آر. پی. اس نظر از که الدوله صولت با جنگ دوم قسمت
 موجود نيروی که ويژه به بود؛ ايالت توسط شيراز در قوا اصرهمح بود، خطرناک

 به. نداشت تهاجمی عمليات برای چندانی قدرت آن اطراف و شيراز در جنوب پليس
 را.آر. پی. اس حمله قدرت حدی تا ايرانی، سربازان وفاداری به نداشتن اعتماد عالوه

 کوشان، و جنت یها تاکستان و دبلن ديوارهای با های باغ عمليات، اين در. کرد می فلج
 به ايالت شوال، و رمضان/ژوئيه و ژوئن ماه طول تمامی در.داشتند مهمی نقش

 محل به سپس و کردند می خورد و زد آر. پی. اس با و خزيدند می ديوارها نزديک
 ادامه وقفه بی ماه دو که عمليات اين. كردند یم ینينش عقب برفی کوه پای در خود

 . بود کرده تنگ ها انگليسی بر را عرصه داشت،
 شيراز، در ها انگليسی اقدامات الدوله، صولت تدريجی شکست و ضعف دليل ترين مهم

 نيز الدوله  صولت با نبرد مرحله آخرين. بود ايالت رؤسای ميان انداختن تفرقه يعنی
 از يه،ژوئ ٢۴ در خود مانده باقی افراد با صولت. داد رخ آن اطراف و آباده در بيشتر
 ٢۴و٢٣ در باألخره و خورد شکست بود، شده اعزام او جنگ به که ايرانی قوای
 .  کرد نشينی عقب فارس جنوب سوی به مجدد شکستی با. م١٩١٨ اکتبر

 و عمليات ۀمنطق با هندی و انگليسی نيروهای آشنايی را برخوردها اين فايده سايکس
ً  که رگيريهاد اين. کند یم ذکر ايرانی عشاير مبارزات نحوه  یها مجازات با توأم غالبا

 و ايالت چادرهای کشيدن آتش به روستا، تخريب اموال، ۀمصادر قبيل از سخت
 آنکه جای به و بخشيد معکوس کامالً  یا نتيجه بود، روستاييان چهارپايان توقيف
 و ايالت انقياد و اطاعت به و شود جنوب پليس از مردم وحشت و ترس موجب
 سازمان برخوردی و مقابله برای آنان عزم و هماهنگی و اتحاد به د،بينجام عشاير

 ايران جنوب از انگليسی قوای اخراج انگليسی، نيروهای با شده یزير برنامه و يافته
 سپتامبر  -  ١٩١٨ مه/ ١٣٣۶ ۀذيحج تا رجب از. ديگرد یمنته جنوب پليس انحالل و

 شيخ، ده زنيان، خان اتعملي شامل که گرفت صورت متعددی درگيريهای ١٩١٨
 آباده راهدارو چنار الدوله، صولت توسط شيراز ۀمحاصر زنيان، خان پاسگاه شورش

 و نظم ايالت ومبارزات خوردند شکست الدوله صولت رهبری به قشقاييها. بود
. شد تبديل برنامه بدون و پراکنده درگيريهای به و داد ازدست خودرا يافتگی سازمان
 آن از پس. گرديد محکوم فيروزآباد در اقامت به و عزل ايلخانی قامم از الدوله صولت
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 روستاهای ساکنان و ايالت با نبرد به و نمود شاهی راه بازگشايی به اقدام جنوب پليس
 چغادک، عمليات بود جمله آن از که پرداخت راه اين مسير در فارس خليج ۀحاشي
 خضرخان وزاير کوتاهی چا خان حسين شيخ با مکرر مبارزات کازرون، سرده

 ايران از جنوب پليس انگليسی نيروهای خروج زمان تا که خاويز عمليات و اهرمی،
 اهداف پيشبرد جهت در داشت، نظامی ماهيتی آنکه با ايران جنوب پليس. يافت ادامه

 فرهنگی، اقدامات ۀدرزمين. گرفت یم بهره نيز فرهنگی و سياسی اقدامات از خويش
 عنوان به روزنامه اين. شيرازپرداخت در فارس ۀروزنام نتشارا به جنوب پليس

 پرداخت یم نيرو اين نظامی اقدامات توجيه به و کرد یم عمل جنوب پليس سخنگوی
 که یا گونه به را عشاير و ايالت با جنوب پليس درگيريهای ۀدربار اطالعات و

 از فارس ۀوزنامر. رساند یم مردم اطالع به بود، جنوب پليس فرماندهان دلخواه
  .  يافت  انتشار سال چهار مدت به ١٩٢٠ تا ١٩١٧

 
 اول یجهان جنگ در سيانگل استعمار هيعل مراجع و علما واكنش

 استعمار با رانيا جنوب مردم مبارزات از مرحله نيا در كه یا واقعه نيمهمتر
 یهادج مبارزات و یاسيس یتكاپوها به كپارچهي طور به را مراجع و علما س،يانگل

 جهاد یفتوا و شدند دشمنان با جهاد شگاميپ انيروحان و علما گريد بار و واداشت
 سيانگل یاستعمار دولت تجاوزات گسترش و اول یجهان جنگ وقوع كردند، صادر

 انيروحان و علما تالش یمحورها از یكي ،یزمان مقطع نيا در. بود رانيا جنوب به
 و ها یسيانگل با مقابله یبرا را جنوب التيا و رانيا جنوب مسلمان مردم كه بود نيا
 صورت در و داشتند یخوب یرزم یسازمانده التيا رايز كنند، جيبس جنوب سيپل

 را متجاوزان و آورند دست به یانيشا یها تيموفق توانستند یم نبرد، عرصه به ورود
 .برانند عقب

 در نهايا كه شد یم رت تياهم با رفته رفته جهت آن از خطه نيا یعلما نقش واقع در
 سيانگل استعمار هيعل جهاد و مبارزه یفتوا دادن با آنان. داشتند قرار نهضت مقدم خط
 اول یجهان جنگ آغاز از كه یمراجع و علما جمله از. كردند یم یباز را یاصل نقش

 اشاره ريز افراد به توان یم پرداختند، یجهاد اقدامات و یغيتبل یاسيس یتهايفعال به
 ،یرازيش یرزادمحمتقيم ،یالر نيدعبدالحسيس عظام، اتيآ و اسالم حجج :كرد
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 حسن خيش ،یاهرم یالهد علم یدمرتضيس ،یبالد دعبدهللايس ،یزدي ددمحمكاظميس
 .یمحالت دمحمجعفر خيش ،یدشت ینق یدعليس ،یبوشهر عصفور آل
 او قيعم ريتأث و نفوذ و داشت منطقه در یممتاز تيموقع یالر نيدعبدالحسيس هللا تيآ

 جنگ انيجر در سيانگل هيعل رانيا جنوب مردم گوناگون اقشار كيتحر و جييته در
 در را ريتأث نيشتريب سيانگل هياوعل جهاد هياعالم. راستيانكارناپذ اول یجهان

 در يیقشقا ليا قدرتمند رهبر ،يیقشقا الدوله صولت مسلحانه یحركتها كردن مشروع
 احكام از یمتنوع و گوناگون یها نمونه. است داشته دربوشهر ها یتنگستان و فارس
 نيحافظ تهيكم اسناد« ،»اول الملل نيب وجنگ فارس«در ديس توسط سيانگل هيعل جهاد

 سر« گزارش ،»دفتر نيمع یادداشتهاي«،»هيدفاع هيانيب« یخط نسخه ،»استقالل
 .  است آمده دست به ديس یشخص مكاتبات و اسناد و »كسيسا یپرس
 از شيپ           سالها بوشهر ونيانقالب و»يیقشقا الدوله صولت« با»ديس«یجد ارتباط نياول

 ها نامه ارسال با او انقالب یروزيپ انيجر در و بود آمده وجود به تيمشروط انقالب
 یمذهب یاسيس رهبر عنوان به عمالً  ،ینظام گسترده یها تيفعال و گوناگون یامهايوپ

 .  ديگرد مطرح رانيا جنوب
 دولت تجاوزات گسترش و اول یجهان جنگ انيجر در یالر نيدعبدالحسيس هللا تيآ

 الدوله صولت تيتقو جهت در رانيا جنوب مسلمان مردم هيعل سيانگل یاستعمار
 یو. شود نبرد وارد سيانگل با وازاوخواست گماشت همت يیقشقا ليا سيرئ يیقشقا
 . كرد اعالم ینيع واجب مسلمانان رب را گانگانيب با مبارزه صولت، به یا نامه در
 ران،يا جنوب نهضت آغازگر« است آورده ارتباط نيا در بوشهر در یسيانگل وزيبال

 یانقالب یروهاين با او ارتباط. است »یالر نيدعبدالحسيس نام به ادگرايبن يیمال
 توان ینم »ديس« نقش مطالعه بدون كه بود قيعم و كينزد یا گونه به فارس و بوشهر

 را او یسيانگل وزيبال نكهيا. كرد درك را فارس در مشروطه انقالب یقيحق روند
 را آن زين منابع گريد و است درست است، كرده یمعرف رانيا جنوب نهضت گر آغاز

 به سيانگل تهاجم هيعل يیفتوا در یرازيش یرزادمحمتقيم هللا تيآ نيهمچن.  كنند یم دييتأ
 :نوشت نيچن اول یجهان جنگ انيجر در رانيا جنوب

 ميالرح الرحمن هللا بسم
 ممالك از نيمتهاجم دفع و كفره تهاجم از نيمسلم ثغور حراست و اسالم ضهيب حفظ
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 جهت نيهم به. است »انياسالم قاطبه ضهيفر و تياسالم فهيوظ اول« هياسالم
 َ  بالد محكمه قالع و عهيمن حصون كه تيحم با ريعشا و االتيا« خاصه عموما
 كلمه و واحده دي دارند، عهده به كه را یثغور و حدود حراست در هستند هياسالم

 الزمه فهيوظ نيا به اميق در اهتمام و جد كمال با و مال و جان بذل از قهيدق متحده،
 فيتكال اهم از و واجب و فرض اسالم اهل عموم بر كه نديننما یخوددار و قهيمضا

 و ننگ موجب و تياسالم مقام یمناف اممق نيا در تخاذل و یتوان و شانه جل هياله
 و ذلك من نعوذبا. است سلطانه عظم قهار منتقم خداوند سخط و نار دخول و عار

ً يجم كميعل السالم و با اال ۀالقو و الحول  »  .بركاته و هللا ۀ رحم و عا
 یاستعمار دولت هيعل جنوب مبارز مردم قيتشو در علما و مراجع تالش جهينت در

 با و كرده جسارت رانيا جنوب سيپل فرمانده كس،يسا یپرس كه بود سيانگل
 یجنوب ینواح ريسا و رازيش در جنوب سيپل به است نوشته باره نيا در یتوز نهيك
 كشتن كه اند كرده صادر فتوا متعصب، و خشك یمالها و شود یم حمله رانيا

  .است زيجا كنند، یم كمك آنها به كه یكسان و ها یسيانگل
  تيجهن

 ايران جنوب مسلمان مردم یها قيام و جنوب سيپل از که یا فشرده بسيار تصوير از
 دريافت خوبی به توان یم شد، داده اول یجهان جنگ جريان در سيانگل استعمار هيعل

 و استبداد و استعمار عليه نبرد از هيچگاه ايران جنوب سرزمين مسلمان مردم
 در هم ايران جنوب پليس. اند ننشسته پای از یداخل و خارجی ستمگران و غارتگران

 تا تأسيس زمان از و داشت کوتاه عمری رانيا جنوب مسلمان مردم مبارزات جهينت
 توان یم نيرو اين انحالل داليل توضيح در. نکشيد طول سال پنج از بيش آن انحالل

 بيگانه ینيرو حضور با ايران جنوب مسلمان مردم مخالفت: کرد اشاره موارد اين به
 انگلستان دولت از عامه انزجار تشديد اول، یجهان جنگ در كشور داخل در سيانگل
 مبارزات و مقاومت ۀادام انگلستان، و ايران ١٩١٩ قرارداد مفاد انتشار از پس

 نيرو اين حضور روزهای آخرين تا جنوب پليس برابر در ايران جنوب مردم مستمر
 مشكالت و نظامی گزاف یها هزينه به انگلستان مجلس نمايندگان اعتراض ايران، در
 موجب که نيرو اين مخارج پرداخت از ايران دولت ناتوانی و انگلستان دولت یمال

 انحالل و بگيرد نظر در جنوب پليس برای جديدی ۀبودج نتواند انگلستان دولت گرديد
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 . شود قطعی آن
 اداره و شد داده خاتمه ايران در جنوب پليس کار به ١٩٢١ دسامبر ١٢در سرانجام
 نيا یبررس با. گرديد تعطيل بود شده منتقل بوشهر به شيراز از که آن مرکزی
 از نظر قطع مناطق نيا ینبردها تمام در واقعی نيروی افتيدر توان یم سازمان

 مردم شك بدون. اند بوده مردم همواره رسيده، قدرت به شخصی يا و طبقه چه اينکه
 فعاليت بدون و اند كرده بازی اسیيس زندگی در را اساسی نقش رانيا جنوب مسلمان

 اصلی قدرت. است تصور غيرقابل اجتماعی مبارزه چيز هر از قبل و جامعه ها آن
 رانيا معاصر خيتار طول در که یدولت هر. بود خواهند و بوده مسلمان مردم هميشه

 یا بسته در و محدود فرقه هب تبديل داد دست از ها آن با را خود رابطه و بريد مردم از
 تنها دهد یم نشان وضوح طور به تاريخ تجربه. است يکی عدمش و وجود که شده
 بودن مردم همراه و کردن متشکل کردن، آگاه استبداد، و استعمار هيعل پيروزی راه

 پيمود بايد را راه اين. خم و پرپيچ و بسياردشوار ولی پيمودنی است راهی اين. است
 كه ميابي یدرم حاضر مقاله یبررس از كه همانطور. گرفت درس تاريخ هتجرب از و

 ايران، جنوب مسلمان مردم یها یسلحشور و ها ینيآفر حماسه مبارزات، جهينت در
 با كشور ترك به مجبور تينها در دادند انجام كه يیها یگر یوحش تمام با گانگانيب

 ) ١(.شدند یخوار و خفت
 

  جنگ های منطقه کازرون

  
 ايران با كه كس هر با و ندارم وطن عظمت و استقالل جز هدفي من «

 ». كرد خواهم مبارزه بردارد گام ما مصالح مخالفت جهت در و باشد دشمن
  ناصر ديوان 

» مبارزات مردم فارس عليه پليس جنوب « دکتر جمشيد صداقت کيش در کتاب 
اختن به اين قسمت الزم پيش از پرد: آورده است» جنگ  در منطه کازرون«در بارۀ 

  است خاطر نشان گردد که اين بخش از تاريخ  ما با ناصر ديوان  کازرونی 
  .عجين است 

درکتب  فارس و جنگ بين المل اثردمحم حسين رکن زاده آدميت درباره  وی چنين 
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  :آمده است
نامش خواجه عبدهللا فرزند حسنعلی، خود و پدر و ) ناصرلشکر( ناصرديوان
يشه به سمت کالنتری شهرکازرون برقرارو خانواده آنها همواره به اجدادش هم

ناصرديوان دالوری است متوسط القامه، . شجاعت ودالوری نامبردار بوده اند
چهارشانه، شجاع و بردبار، کامالً پای بند ديانت، هميشه مستظهر به الطالف غيبيه و 

لفت با دشمنان ايران بی متوکل علی هللا ، در وطن دوستی ثابت قدم است و درمخا
اختيار، به واسطه صفات حسنه داد و دهش و حسن خلق وبی طمعی که دارد درميان 

مردم کازرون اعتماد وافر به گفتاراو . کازرونيان محبوبيتی به کمال داشته ودارد
مسيحی و تقشسيم  ١٩٠٧پس ازمعاهده . داشتند و مخالفتش را سزاوار نمی دانستند

  بين دولت تزاری روسيه و بريتانيا، انگليسی ها يک عده  جغرافيايی ايران
در بوشهر پياده کردند و قصد رفتن به شيراز را داشتند در آن وقت عده ای از 
احرار بوشهر و مخالفين اجنبی که محرک و پيشوای آنها ميرزا علی کازرونی بود 

که از عبور قشون  چند  تلگراف به ناصر ديوان مخابره  کردند  و او را آگاه ساختند
ناصرديوان در سه فرسخی کازرون با عده کمی تفنگچی با . اجنبی ممانعت  کند

نظاميان انگليس مقيم شيراز به سفيرانگليس در تهران و سفيربه وزير امورخارجه 
لندن گريه و ندبه تلگرافی مبادله می کردند و صفحات کتب آبی انگليس ازاين گريه 

چند سال بعد از واقعه مذکور انگليس ها از خيال قشون  وزاری ها سرشاراست و تا
  .کشی به شيراز منصرف شدند

دومين مصاف ناصر ديوان با دشمنان ايران پس ازقضيه بوشهر به دست اجنبيان و 
قيام تنگستانيان  بود که اين دالورنيز به نوبه خويش مستعد فداکاری شد و شجاعان 

اخت حتی ارباب کسب وحرفت نيز با اوهم آواز کازرون را با خود همراز و انباز  س
ومستعد کارزارشدند و مادامی که ياورعلينقی خان واداره ژاندارمری برقراربود 
ناصرديوان فقط به فرستادن عده ای تفنگچی به مدد مجاهدين دشتستان يا مشاجره با 

  ادت بعضی از منتفذين محلی که با انگليس ها همدست بودند می پرداخت و پس ازشه
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ياورعلينقی خان و انحالل اداره ژاندارمری و تبديلش به پليس جنوب ناصرديوان 
  ...رسماً و به نفسه عليه  تجاوزات اجنبی قيام  کرد و مشغول فداکاری شد

چندين سال پيش : سايکس در بارۀ ناصر ديوان درکتاب خود چنين می نويسد
دراين موقع . ران کازرون، شورشی عليه ژاندارمری کرده بودناصرديوان يکی ازس

وی . اغوا شده بود] الدوله[اين مردبه طوری که بعدها برما محقق شد توسط صولت
خائنانه به پادگان پليس جنوب حمله  برده وآنها را لخت نموده و فرارکرد و درعين 

مردوياغی که پشت نامبرده با قبايل مت. حال فرمانداررا نيزگرفته وحبس نمود
  ] منظوردشتستانی ها و تنگستانی ها:براساس اسنادبريتانيا[بوشهرسکنی داشتند

متصل در ارتباط  بود واين سبب شده بود که موقع باريک  و خطرناک .  هستند
  درابتدا اين شورش به نظرمی ايد که چندان دارای اهميت سياسی نباشد واميد . گردد

وقع را از خطرنجات بخشد، ولی درحقيقت دامنه می رفت که اقدامات فوری م
  .شورش تا وقتی که حقايق تازه ای کشف نشد درتوسعه  بود و نتوانستيم فائق آئيم
 تحرير قلم دردست دشمن است وهمانطورکه درجايی ديگرنوشته ام سايکس در

  .خود بی نظر نبوده است تاريخ 
رش های ساالنه کنسولگری به عنوان مؤخره هم اين نکته را ذکرکنيم که درگزا

به ) خ١٢٩٢ –١٣٠٠/ هـق١٣٣٢ –١٣٣٩. ( م١٩٢١تا  ١٩١۴بريتانيا دربوشهراز 
و سند متنفر بودن . لندن مخابره کرده اند چند  کلمه  ناسزا نثارناصر ديوان شده است

  .انگليسی ها ازناصر ديوان به حساب می آيد
  

  جنگ کازرون  
لمان  متعهد و وطن پرست، ناصرديوان به يُمن وجود رهبراليق، شايسته، مس

هـ ق و به پليس  جنوب از  ١٣٣١درغرب فارس، حمالت مجاهدان  به انگليس ها از 
  .لحظه  تأسيس آن زياد بوده است

خواجه عبدهللا ناصر ديوان، کالنتر موروثی کازرون، عضوحزب دمکرات فارس  
سيد عبدالحسين الری، فتوای بوده و با اکثرعلما وروحانيان ارتباط داشته وآيت هللا 

  .جهاد را شخصاً برای وی فرستاده  که نسخه آن را درصفحات پيش ارائه کرديم
 دراسناد انگلستان نام ناصر ديوان را با فحش و ناسزا همراه کرده و کريستو
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س ايران، ناصر نفرسايکس مؤلف کتاب فعاليات های جاسوسی واسموس يا الر
  .نوب ناميده استديوان را ميرزا کوچک خان ج

  .دراين جبهه  نيزصولت الدوله با نيروهايش شرکت دارد 
اهم حمالت و جنگ های ناصرديوان و قشقائی ها با پليس جنوب به شرح  

  :زيراست
ناصرديوان به ژندارمری . ژاندرمری کازرون را پليس جنوب به دست می گيرد. ١

پليس جنوب قصد . کند حمله می کند و يک عراده توپ و چند مسلسل مصادره می
دارد که در پی آن تمامی کتل  ١٢٩۵حمله به نيروهای ناصرديوان را درچهارم ديماه 

پيرزن توسط نيروهای ناصرديوان تسخير می شود و پليس جنوب شکست می خورد 
 .و کاپيتان ويتکو گل ازپليس جنوب زخمی  می شود

 ٢٠٠ديوان  و واحد پليس جنوب کازرون توسط ناصر ١٢٩۵آذر  ٢۶در.  ٢
نفرافراد جنگجوی وی تسخير می شود و افراد  آن واحد و نيز حاکم  شهر را  از 

  .کازرون اخراج  می کند
کلنل تويک با نيرويی از ژاندارمری وپليس جنوب  ١٢٩۵در چهارم دی .  ٣

سرباز از نيروی صد و  ١۵٠ازيک  دسته از آتشبار  بيست وسوم کوهستانی و 
به انضمام ده سوارو دو توپ کوهستانی ويک گروهان  بيست و چهارم بلوچ

اف هنتر . سرباز پياده پليس جنوب به فرماندهی ليوتنان کلنل  اف ١١٨متشکل از 
جنگ درگرفت و . برای سرکوبی ناصر ديوان و نيروهايش به کتل پيرزن رسيد

نفر کشته شده بود که  ١٠از اين نيرو . نيروی اعزامی پليس جنوب شکست خورد
  .نفر آنها از  پليس  جنوب بودند ٧
توسط  ناصر  ١٢٩۵بهمن   ٢٧تسخير پاسگاه  پليس جنوب دردشت ارژن در .   ۴

  .ديوان
صولت الدوله با پليس جنوب قراردادی منعقد می کند که راه ١٢٩۶درسم  تير

اين قرارداد متذکرشده که ناصر  ۴دربند . بوشهررا کتل  کند وامنيت بدهد - شيراز
  .ش ماه از کازرون تبعيد شودديوان  ش

 ً ، انگليسيان  دمحمعلی خان کشکولی،کالنترطايفه کشکولی ايل قشقايی،به اشاره ضمنا
وی . سعی می کند که نفوذ خود را از شمال تا جنوب دشت کازرون گسترش دهد
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و ميان کتل را تصرف می کند و ) مالکی  ناصرديوان Deris(روستای دريس 
ناصر ديوان روستای شاهپور مالکی . نوب پيشنهاد می کنداشغال آن را به پليس ج

وی را  تصرف می کند و صولت الدوله دمحمعلی  خان را از کالنتری   طايفه  
  .کشکولی  معزول می کند

نيروی ناصرديوان و قشقايی ها در خان زنيان با پليس  ١٢٩٧ارديبهشت  ٢٧در. ۵
  .جنوب درگيرمی شود

درشده و طبق اسناد انگلستان درافسران ايرانی پليس فتوی جهاد درهمين تاريخ صا
  .جنوب تأثيرداشته است

ديوان  صولت الدوله وناصر راهدار درتپه های چنار١٢٩٧ارديبهشت٢٧درهمان.۶ 
وظاهراً پليس جنوب . به همراه نيروها يشان به نيروهای پليس جنوب حمله می کنند

ه می گيرد و دراثر شليک از سالح های پيشرفته خود را در اين درگيری بهر
کشته و  ١۵٠تيربارهای انگليسی تلفات نيروهای ناصرديوان و صولت الدوله 

زخمی ذکر شده  ٢۵نفرکشته و  ۴تلفات پليس جنوب .  زخمی بوده است ٢٠٠حداقل
  .است

پليس جنوب مطلع می شود که آيت هللا عبدالحسين الری  ١٢٩٧در اول خرداد  
  .فتوای جهاد داده است

  :آمار  نيروهای مخالف پليس جنوب به شرح زيربوده است ١٢٩٧پنج  خرداد در 
  نفر ١٠,  ٠٠٠: قشفايی ها 

  .نفر  که ممکن است به آنها افزوده  شده است ١, ٠٠٠: کازرونی  ها 
  موزر ولی متفور دز:  تفنگ مجاهدان 

که از چنار راهدار ( ٣٠٣گلوله از  ۶٠, ٠٠٠بيش از : هافشنگ کازرونی 
  .) مصادره کرده اند

گزارش شده که  در مقرهنگ پليس جنوب خان زنيان  ١٢٩٧در پنجم  خرداد .  ٧
گروهی از ايرانی ها ی پليس جنوب پس از تبانی با کازرونی ها،  درب مقرهنگ را 
به روی کازرونی ها بازمی کنند و کاپيتان ويل و گروهبان کومبر را می کشند و آنها 

زرونی ها کليه اموال اموال   هنگ  پليس جنوب خان زنيان را کا. را قطعه می کنند
  .به غنيمت گرفته و به کازرون می برند
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نفر و تعداد  تلفات و زخمی کازرونی ها  ۶١تعداد تلفات و زخمی پليس جنوب 
  .نفرذکرشده است ۴٠٠
نفر از تفنگداران کازرونی درقلعه خان  ۴۵٠گزارش شده که ١٢٩٧خرداد  ١٢در 

ضمناً ناصر ديوان و پسرش .  نفر از ها سوار هستند  ۵٠ضور  دارند که زنيان ح
  .نيز درميان آنها ديده شده اند

گزارش شده که گروهی ازکشکولی ها وافراد ناصرديوان  ١٢٩٧خرداد  ١۵در. ٨
  .کاروانسرای   چنار راهدار را تسخيرکرده اند

می کند که درجايی ناصر ديوان  با نيروهايش در جبهه های شيراز شرکت .  ٩
  .ديگر از آنها صحبت   خواهيم کرد

پس ازعقب نشينی ناصر ديوان از شيراز، ستون کلنل اورتون به سوی .  ١٠
نيروهای ناصرديوان گردنه کمارج  ١٢٩٧آذر  ٢٧کازرون می رود و در 

)Komarej  ( را سنگر بندی می کنند ورهبری  آنها را شخصی به نام مال عيوض
.  در اين جنگ سه ستون از پليس جنوب شرکت   داشته است. ه استبه عهده داشت

افراد ناصر ديوان  حمله را آغاز می کنند  اما . اينان روستای جميله  را می سوزانند
پليس  جنوب با آتش توپخانه به اين حمله پاسخ  می دهند و گروه تفنگداران پنجاه و 

دادن يک نفرکشته تسخير می کنند و  پنجم کوک قسمتی از پرتگاه گردنه را با ازدست
  .سرانجام جنگ دراين جبهه پايان می پذيرد و کمارج  را پليس جنوب تصرف ميکند

نيروهای ژانرال السمی با صاف کردن جاده و بدون هيچ  ١٢٩٧درهفتم بهمن
  .مانعی وارد کازرون   می شود
ن روستا آ. ميلی جنوب شرقی کازرون می رود ٢٠ناصر ديوان به روستايی در

درهفتم بهمن با هواپيماهای دراختيارپليس جنوب، بمباران می شود و ناصرديوان به 
  .ديوان کوه ها فرار می کند

  
  جنگ تنگ ترکان - بهمن  ١٢٩٨

ناصرديوان وياران نزديکش به شيرازمی .پليس جنوب درکازرون دژی می سازد
دوسال به داراب تبعيد سرانجام ناصرديوان . روند ونزد قوام الملک بست می نشينند

  .می شود
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پليس جنوب برای تنبيه مردم کازرون، بيانيه ای منتشرمی کندکه به هنگام برداشت 
ً  طبق . جو، پنج در صدراز محصول آن به عنوان جريمه ضبط خواهد شد ضمنا

  .اعالميه  ديگری اموال  ناصر ديوان هم مصادره  می شود
  

  جبهه  شيراز
دمکرات فارس بسيارقوی و پرکاربود وپايگاه آقايان همانطورکه گفته شد حزب 

اين فضا به گونه ای بود که يک نفرهندی نيز . علما و روحانيان   نيزبه شمارمی رفت
  .برای مبارزه با استعماربريتانيا به شيراز آمده بوده بود

. اعالميه نويسی و شبنامه پراکنی عليه پليس جنوب در شيراز بسيار متداول بود 
 ً   .وجود چاپخانه  درشيراز نيز کمکی بدين امر می کرد ضمنا

البته وقتی . از سوی ديگر مقر فرماندهی پليس جنوب در ايران، درشهر شيراز بود 
جنگ درجبهه های آباده و سرچهان آغاز می شودوکازرونی ها و قشقائی ها ،  جبهه 

  .غرب  را بر می افروزد، شيراز شعله ور می شود
جنگجويان قشقايی درتپه های شمالی شعر از :  ز عبارتند از مجاهدان در شيرا

حزب دمکرات و  جمله ابيوردی،سلحشوران کازرونی درغرب وجنوب شيراز،افراد
  .روحانيان و علماء

  :اهم فعاليت های مجاهدان  در درجبهه  شيراز عبارتست از 
ار بوده نفر سوار و پياده درچنار راهد  ٣٠٠ناصرديوان با  ١٢٩٧خرداد  ١٩در
( تفنگچی کازرونی درتپه های اطراف مسجد بردی  ٣٠٠ضمناً درهمين زمان . است

نفر کازرونی ديگر در تپه های باالی ابيوردی   ١٠٠درشيراز بوده اند و ) قصردشت
  .در شيراز مستقر بودند

نيروهای کازرونی باغ  جنت در کُشن ومسجد بردی را  ١٢٩٧خرداد  ٢١در
ً  کلنل اورتون که با گروهی از سربازهای هندی . درشيراز تسخير کردند ضمنا

مشغول تمرين ومشق نظامی بودند، باغ جنت و کُشن را هدف توپخانه ومسلسل  
نفر   ٣٠٠قرارداد وحدود ظهرعمليات کازرونی ها را درآنجا متوقف کردند و حدود 

س جنوب يک تلفات پلي.  ازکازرونی ها اين دو نقطه را تخليه وبه سوی شيراز رفتند
  .نفر بوده است ٢٠زخمی و تلفات کازرونی ها 
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  . خرداد گزارش شده که صدها نفردرکُشن و احمد آباد درحال دفاع  بوده اند ٢٢در
  .خرداد کازرونيها، آب قنات های شهر را ازطرف ابيوردی قطع می کنند ٢۴در
حمله  تفنگچی که اکثراً کازرونی بودند، ديشب ١٣٠٠خرداد گزارش  شده که ٢۵

شيراز کرده ) باغ عفيف آباد(سنگينی به پست راجپوت های پليس جنوب در باغ گلشن
  .اند
نفر کشته    ٢٠تا  ١٢تلفات پليس جنوب دوکشته و يک مجروح و تلفات مجاهدان  

را می دادند [مالها ترتيب نا آرامی« ضمناًدرهمين گزارش هاآمده است که. بوده است
  » درساعت نُه بعد از ظهرآرام بوده ]شيراز[اما شهرتحريک می کردند ] ومردم را

خرداد کلنل اورتون گروه کوچکی از نيروهايش را برای دفاع  ٢۶درسحرگاه 
ازشهرشيراز می گذارد  و خودش با اعظم نيروهای هندی و چند واحد پليس جنوب 
وارد صحنه کارزارمی شود و قصدش اين بوده که مجاهدان در امتداد محور مسجد 

باغ  جنت را مشغول سازد وبقيه نيروهايش، ارتفاعات  جنوبی احمد آباد را  - دی بر
ليوتنان کلنل دير وارد عمل می شود و . که در دست کازرونی ها بود، تصرف کنند

تپه ها  را با آتش گلوله توپ و تفنگ تسخيرمی کند و کازرونی ها عقب نشينی می 
  .کنند

ک می رسد که در حقيقت نتيجه ای ندارد وتا از چنار راهداربرای کازرونی ها کم
بامداد همه عقب نشينی می کند وکلنل دير، آنها را تا چنار راهدار تعقيب  ١٠ساعت 
  .می کند

شی  فراشبا خان نفرتفنگچی ناصرديوان به رهبری دمحمابراهيم ٣٠٠بردی درمسجد
اصر ديوان  در نفر از افراد ن ۵٠افزون برآن درگزارش ها نوشته شده که . بوده اند

  .صحنه  جنگ مانده اند
نيروهای مجاهدان درابيوردی بوده اند  که پليس جنوب  با آتش ١٢٩٧در ششم تير  

،  نفر مجروح ١٢نفر کشته و ٧توپخانه، جنگ را دراين جبهه آغازودر نتيجه 
مجاهدان کازرونی  و قشقايی  بعد از جنگ  ابيوردی به .  مجاهدان تلفات داشته اند

  .ج صحنه نبرد را  ترک می کنندتدري
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  اعدام  مجاهدان 
قلعه نظامی پليس  ١٢٠٧ه در سوم خرداد کدرجه دارايرانی  ١١. سه افسرايرانی 

جنوب خان  زنيان را تسليم  مجاهدان کازرونی کرده و  در اثر آن کاپيتان  ويل و 
نوب ، مقر   در پادگان  پليس  ج ١٢٩٧تير   ١۵هبان کومبرکشته شده بودند، دروگر

  .هنديها  تيرباران  شدند
  

  جبهه  فيروزآباد
بنابراين نيرويی با .  پليس جنوب  پيش بينی می کند که بايد مواظب  فيروزآباد باشد 

ول می گرفته و او را برای جانشينی صولت الدوله در نظر  گرفته ( سردار احتشام 
ترتيب زدو و خورد و جنگ، و قوا م الملک به فيروز آباد می فرستد بدين  ) بودند

پس از شکست مجاهدان در جبهه  شيراز و ساير جبهه ها آغاز می شود و فقط 
نيروهای   قشقايی در فيروز آباد جنگ و مبارزه  می کنند و از ساير نيروها  خبری  

  .نيست
  :اهم وقايع  جبهه  فيروز آباد عبارتست   از 

عرب خود با سردار احتشام همراه با  قوام الملک و نيروی ايل ١٢٩٧تير   ٢۴در  
يک واحد نظامی پليس جنوب به فرماندهی يک افسرايرانی پليس جنوب به نام 

پس  از چند روز زد و « ياوردمحم تقی عرب، به سوی فيروز آباد حرکت می کنند و
  .به فيروز آباد می رسند ١٢٩٧دردوم مرداد » خورد سطحی و پراکنده 

نفر از پليس  ٢٠٠احتشام با يک نيروی  ايلی و حدود سردار  ١٢٩٧آبان  ٢٠در
جنوب به رهبری افسران ايرانی در فيروزآبا د قرار داشت و صولت الددوله با حدود 

مهر،  ٢۴در.  تفنگچی در کوه های غرب   فيروز آباد سنگر بندی کرده بودند  ۵٠٠
ی کمک می سردار احتشام از ترس حمالت صولت الدوله  و شکيت  از وی ، تقاضا

  .کند
گزارشی به شيراز می رسد که صولت الدوله ، نيروهای  ١٢٩٧مهر ٢۵در

سرداراحتشام را در فيروزآباد محاصره کرده است و اغلب نيروهايش فرارکرده اند 
لذا پليس جنوب در شيراز تصميم  عاجالنه ای می گيرد و کلنل ارتون با ستونی شامل 



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٢٨٤                                        ٦ج

  

د محاصره کرده است اغلب نيروهايش فرار کرده سه اسواران احتشام را در فيروزآبا
بلوچ و  ١٢۴/  ٣اند سوار برمه، دو دسته از آتشبار سی و هشتم کوهستان ، نيروی 

مهر به سوی فيروزآباد ترک می کند  و  ٢٨رأس قاطربار شيراز را در  ٧٠٠
می رسد ، مطلع می شود که )  Muk(مهر به گردنه موک  ٣٠هنگامی که در 

  .الدوله دو هزار نيرو دارد نيروی صولت
نيروی مزبور به يک تنگ می رسد ، با مقاومت نيروی  ١٢٩٧در روز اول آبان 

صولت الدوله  مواجه می شود وعصر همان روز،  زد و خورد های اوليه  را با هم 
 ١۵پليس جنوب به پيشروی ادامه می دهد و شب را در اسماعيل آباد  در. داشته اند و

  ۵٠٠پليس جنوب تعداد    نيروهای صولت الدوله را بين . باد می مامدمايلی فيروز آ
تلفات نيروی . نفر تلفات پليس جنوب بوده است  ١١نفر تخمين می زند و   ٨٠٠تا 

  )٢(.نفر گزارش  شده است ۴٠صولت الدوله نيز
. باشد مي بريتانيا استعمار با وی جنگهای ديوان ناصر محبوبيت دليل ترين عمده «
 در كه باشد مي ماه هفت از بيشتر مدت به ق.  ه ١٣٣۶ سال در آنها مهمترين كه

 جبهه در شيراز و ارژن دشت زنيان، خان چنگ، قله كمارج، تركان، تنگ كازرون،
 اموالش آن دنبال به كه. جنگيد می اش كازرونی ياران همه همراه به جنگ های

جهان  ١٣٢٠صر ديوان در سال سرانجام نا» .گردد می تبعيد فسا به و شده مصادره
  )٢(.را بدرود گفت 

  
   خواه مشروطه نگار روزنامه يک اطرات

 دريستی،نه اصالح دمحمرضا مرحوم خاطرات: موسی مطهری زاده روايت می کند
 آنجا از بلکه است اول الملل -بين جنگ در فارس تحوالت تاريخ مبهم نقاط مکمل تنها
 .است جنوب تاريخ باب در منبعی است بوده وقايع بطن در خود وی که
 مبهم نقاط مکمل تنها دريستی،نه اصالح دمحمرضا مرحوم خاطرات يعنی پيشرو اثر

 بطن در خود وی که آنجا از بلکه است اول الملل -بين جنگ در فارس تحوالت تاريخ
 وی که اين تر مهم همه از و داشته تنگاتنگی ارتباط جنبش سران با و بوده وقايع

 تاريخ «پيرامون باارزش منبعی تواند می آمده، می حساب به جنبش کریف نيروی
 ذکر خود های يادداشت در اصالح.   آيد شمار به اول جهانی جنگ در »جنوب
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 زمانيکه يعنی است؛ شده تحرير قمری ١٣۴١ سال در خاطرات اين است، کرده
 از را ودخ گرمی فارس انقالبيون حرارت ولی است رسيده پايان به جنگ هرچند
 از مانده باقی انقالبی نيروهای سرکوب به هنوز انگليسی نيروهای و نداده دست
 خود که اصالح روزنامۀ  های ازشماره يکی در وی. دهند می ادامه اول جهانی جنگ

 نکته اين بيان ضمن شمسی ١٣٠٢ سال در داشت، عهده به آنرا مديرمسؤولی
الطبع  تحت جنوب مجاهدين حاالت حاوی صفحه ٢٠٠ بر مشتمل ما تاريخچۀ«که

 پی در آنچه. نشد منتشر گاه هيچ کتاب اين اما پردازد می کتاب فصول ذکر ،به»است
 متأسفانه که است مولف دستنويس نسخۀ اساس بر او خاطرات متن تصحيح آيد، می

  .هست نيز نواقص و ها افتادگی برخی دارای
 

 مقدمه
 استعماری ضد جنبش نمودن فروکش آن عتب به و اول جهانی جنگ يافتن پايان با

 از يکی عنوان به بوشهر و فارس در آمده پيش تحوالت ضبط و ثبت لزوم جنوب،
 اين از آثاری که بود ضرورت همين و داشت تام ضرورتی جوش و  پرجنب نقاط
 اين. بود حرکت اين آغاز آدميت زاده رکن مرحوم قدر گران اثر دو. منتشرگرديد حيث

 سال چندين تا حال اين با داشت قرار »حقيقت و داستان بين مرز در« چند هر اثر دو
 به اول جهانی جنگ در جنوب تحوالت تاريخ منبع ترين مهم عنوان  به جنگ از پس

 اين در فارس وقايع پيرامون شماری بی منابع به اثر دو اين از پس.  آمد می شمار 
 ميان اين در که خوريم یبرم خاص طور  به چه و عام صورت  به چه دوره،

 به اول جهانی جنگ در فارس تحوالت در مؤثر اشخاص های نوشته و خاطرات
 و خاطرات اين اگر. است ای ويژه اهميت دارای همه از بيش اصلی منابع عنوان 

 ثبت از ای عمده بگوييم بايد کنيم، تقسيم خارجی و ايرانی بخش دو به را ها حال حسب
 دارد؛ تعلق خارجی گزارشگران ويژه  به و نويسندگان به ورهد اين در فارس وقايع
 به وقايع از پس ها سال ايرانيان خاطرات و ها نوشته اغلب اندک، اثر چند جز  به زيرا
 به اند، شده نوشته حوادث وقوع زمان در که هم خاطراتی اند؛ درآمده تحرير رشتۀ
 خواننده اختيار در یکاف اطالع حوادث، بطن در نويسندگان حضور عدم دليل
 مرحوم خاطرات يعنی رو پيش کتاب گفت توان می اساس همين بر. گذارد نمی



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٢٨٦                                        ٦ج

  

 در فارس تحوالت تاريخ مبهم نقاط مکمل تنها نه کازرونی، دريستی اصالح دمحمرضا
 سران با و بوده وقايع بطن در خود وی که آنجا از بلکه است اول الملل بين جنگ
 به جنبش فکری نيروی وی که اين تر مهم همه از و اشتهد تنگی تنگا ارتباط جنبش
 جهانی جنگ در »جنوب تاريخ«پيرامون ارزش با منبعی تواند می آمده، می حساب

 .آيد شمار  به اول
 در خاطرات اين است، کرده ذکر خود های يادداشت در اصالح مرحوم که گونه همان
 رسيده پايان به جنگ چند هر که زمانی يعنی است؛ شده تحرير قمری ١٣۴١ سال
 انگليسی نيروهای و نداده دست از را خود گرمی فارس انقالبيون حرارت ولی است
 .دهند می ادامه اول جهانی جنگ از مانده باقی انقالبی نيروهای سرکوب به هنوز

 هادی« عنوان تحت را خود های يادداشت کازرونی، دريستی اصالح دمحمرضا مرحوم
 در وی. بود کرده نامگذاری »انگليس تاريک سياست« يا »دينقاي مهيج و سالکين

 در داشت، عهده به را آن مسؤولی مدير خود که اصالح روزنامۀ های شماره از يکی
 صفحه ٢٠٠ بر مشتمل ما تاريخچۀ« که نکته اين بيان ضمن شمسی ١٣٠٢ سال

 و دپرداز می کتاب فصول ذکر به »است الطبع تحت جنوب مجاهدين حاالت حاوی
 عالی جلد و مطبوع کاغذ و مزين سربی حروف با مجلد اين«: نويسد می انتها در

 طهران در اصالح ادارۀ به رجوع طالبين. قران ١۵ جلد هر قيمت. شد خواهد الطبع
 .»شود

 از پس که شد چنين و نشد کتاب اين چاپ به موفق بعدها ظاهراً  اصالح مرحوم
 از بخشی متأسفانه که آمد دست  به خاطرات يا تاريخچه اين از ای نسخه ها، سال

 ،»مقدمه« شامل که چهارم فصل از بخشی و سوم تا اول فصول يعنی آن ابتدای
 ،»آن حيثيات تمام و بوشهر اول فصول تحت در جزييات« ،»کليات« ،»تاريخچه«
 همچنين و »دشتستان در ما مجاهدت« و »اصالح جريدۀ تأسيس علت« ،»ما مدارج«

 از بعد ما مکاتبات« شامل و خاطرات انتهای به مربوط که ٢٠،١٩،١٨،١٧ فصول
 در ما مناظرات« و »محبس ايام« ،»حيات برای ما کاری محافظه« ،»تبعيد حکم

 .نرسيد جايی به ها آن يافتن برای ما کوشش و شده مفقود است، »وطن ورود
 از برخی فرار و ها انگليسی بند در ايرانيان معرفی و بوشهر تسخير چگونگی اما و

 چگونگی جنبش، سران با واسموس ارتباط ،»حق ندای« جريدۀ انتشار ، ها آن
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...  و جنوب در ها انگليسی دشمن و دوست سران معرفی دلواری، علی رييس شهادت
 .شوند می محسوب کتاب ارزندۀ نکات از که است مواردی

 شاخص های هديگرازچهر يکی معرفی درجهت است کوششی خاطرات، اين انتشار
 عنوان  به وبوشهرکه فارس درخطۀ و جنوب انقالبی درجنبش گمنام اما تأثيرگذار و

 است داشته اهتمام فارس وقايع ثبت به نگاری روزنامه درکسوت جنبش فکری بازوی
  .زمانی دورۀ اين در فارس وقايع مبهم نقاط ساختن روشن نيز و
  
  

 خاطرات کتاب متن

 دريستی اصالح دمحمرضا
 ٣۶ معرکه اين در. نمود باز مجاهدين برای فرار راه و نموده انگليسی سواران با ...

ً  ميادين تمام در ديگر شدند؛ اسير نفر ١٧ وقريب مقتول نفر  .نمودند می مراجعت سالما
 شهيد ايران، بيشه شير رياست به ١٣٣٣ سنه رمضان اول در مجاهدين حملۀ ابتدای

 مرحوم با وقت آن در بوشهر حکومت و بود١ دلواری علی رئيس دشتستان، اول
 ٣مخبرالسلطنه] خان قلی مهدی[ جناب با فارس ايالت و٢موقرالدوله دمحمخان ميرزاعلی
 .بود صالح حکومت

 را بوشهر مرتبه يک و گذارده باالتر قدمی مجاهدين حرکت مقابل در انگليسيان 
 دولت بيرق آن جای به و برداشته را ايران بيرق کرده، جاری نظامی قوۀ و ۴اشغال
 از که کاسب بيچاره مردمان معدودی و الحفظ تحت را موقرالدوله استوار، بريتانيا

 هندوستان به اسارت اسم  به توهين و تحقير کمال با نبود مترتب اثری هيچ وجودشان
 اسامی به خود مجله تبرک و تيمن محض ما و نمودند حبس سال يک مدت و رسانده

 :پردازيم می صيرتق بی اسرای اين
] به[ مشهور تاجر غالمرضا مشهدی مرحوم خرازدرويش،  عبدالحسين آقا] ٣٣[

  اسماعيل  حاجی ولد عبدالحسين آقا بوشهری، تاجر ۵چوبک عبدالرسول آقا عطار،
 از يکی که بهبهانی عبدالکريم يرزا آقام تاجرديری،    دمحمعلی ميرزا  آقا کازرونی، بزاز
 رضا سيد  حاج مرحوم ولد  دمحمحسين سيد آقا بود، دولتی کارهای مصدر هماره و ادبا

 مالحظه قابل بهبهانی   عبدالکريم  ميرزا آقا تنها چندنفر اين دربين. ۶صفا] به[ مشهور
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ً  که بود سياسی امور در  پايان به را خود ملی خدمات کاملی متانت يک با حقيقتا
 و شد داده شرح قبالً  بودندکه مردمانی درجۀ درهمان سايرين ولی رسانيد می

 قوميت حفظ نتيجه و خواهی نوع حس به را آنان مذکور، اسارت نتيجۀ خوشبختانه
 .نمود آشنا کامالً 

 به نسبت اختالف روح مولد و مؤسس و بانی که کسانی آن کارزار، شيران اما
 در يداالطبامؤ  دمحم سيد  آقا و٧ کازرونی  علی ميرزا آقا  جناب مانند: بوده انگليسيان

 يک با مشاراليها بوده، جماعت آن اسارت مشغول انگليسی مأمورين که حينی همان
ً  دشتستان به را خود دالوری  .رسانيدند سالما

 بود، خارجه مهام کارگزاری دخيل وقت آن در که موقرالدوله برادر ٨مسعودالسلطان
 تصرف به داراتا که وقتی بوشهر اختالل موقع در نداده، ذلت گونه هيچ به تن

 که آن از پس حال آن با و نموده تسليم قبول کتبی حکم توسط به او آمد، در انگلستان
 و نمود بوشهر ک تر و نموده تسليم را اداره محل داده، تحويل را دولتی اوراق تمام

 شده، رفتار بعضی به مجبور که دولت نامساعدتی واسطۀ به عنصرپاک آن متأسفانه
 است گرديده متواری شيراز  درگوشه گرديده، اثرات حسن از یخال وجودش امروز

ً  که  . ايم شده او وجود اثرات از نااميد ما  تقريبا
 در مواقع آن در ها آن طبيعی قوای که کنند اعتراف بايد انگليس دولت نمايندگان] ٣۴[

 به موفق قوت و اقتدار همه آن با که زيرا بوده؛ ايران سرزمين طبيعی قوای تحت
 .نشدند عاجز بضاعت بی نفر چند اين گرفتاری

 طول به سال سه مدت در دايمی طور به دشتستان توقف درمدت ما عمليات دايرۀ
 هندوستان به و نموده دشتستان ترک١٣٣۶االولی جمادی درماه ما که زيرا انجاميد؛
 .گرديديم رهسپار
 قوای به دينمجاه که مادامی دشتستان توقف سال سه درمدت ما عمليات اگرچه

 به و بودند متکی ،٩خان قلی علی ياور خواه، آزادی جوان يگانه توجهات وآن ژاندارم
 بود خارجه و داخله وعابرين اوراق تمام در مفتش و بوديم سانسورموفق ادارۀ تأسيس

 و١٠»حق ندای« جريدۀ توزيع و طبع به سال سه مدت تمام در دايمی طور  به ولی
 درنتيجه و بوديم نايل مملکت جنوب و شمال الزمه نقاط مامت به ابالغيه مراسالت
 آالت« به مسمی دررسالۀ آن شرح که رسيديم معلوماتی بعضی به سانسوری تفتيشات
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 امداديه قوای و شيراز مجاهدين که دوم سال ابتدای ليکن کرد؛ خواهم ذکر »خطاعه
 تنگ ما عمليات رۀداي تنها  نه شد، وارد برازجان به ١١عشاير سردار] ٣۵[ جناب

ً  مجاهدين کليۀ انتظام رشتۀ که بود آمده درپيش ترتيباتی بلکه گرديد،  يکديگر از تقريبا
 نشر همان بود، باقی دشتستان مجاهدين بقای از که عالمتی فقط. بود گسيخته

 .بود حق جريدهۀندای
 و برازجان در زمانی و جنگ ميدان چغادک، در گاهی سال سه مدت تمام در ما
 اختيار تقاعد کامالً  مجاهدين اخيرکه سال يک مدت و اهرم و١٢ کمارج در ندیچ

. افکنديم اقامت رحل کازرون در بود، شده شروع کازرون در ملی جنبش و نموده
 ملقب امروزۀ که ١٣فاخرالسلطنه جناب موکب ورود واسطۀ به کمارج به ما مسافرت

 از بعد مشاراليه که بود، روند، می ارشم به مملکت قائدين پيشرو از و فاخر  سردار به
 خيال به بود شده کمارج وارد زده غارت مردوداّ  و مقهوراّ  شيراز، در انگليسيان نفوذ
 از الطاقه فوق زحمات با باالخره که نمايد مجاهدين با مساعدتی و خدمتی که اين

 .رسانيد طهران به را خود راه بی طريق
 دست در ١۴آلمانی واسموس مسيو امورات کليۀ مجاهد، خوانين تصويب حسب بر ما 

 بود اين بوديم؛ شده واقع طرفين اطمينان مورد معاونت سمت به و بود گرفته قرار ما
 مجاهدين تسليم ملی امور مکاتيب هرگونه از طرفين امانات تمام متارکه وقت در که
  .نموديم واسموس مسيو و
 

 :پنجم فصل
 مجاهدين وضعيات

 شهيد کوتاهی، چاه   خان حسين  شيخ مرحوم: از بودند عبارت ستاندشت مجاهدين] ٣۶[
 جناب و اول  شهيد دلواری  علی رئيس و ثالث شهيد] اهرمی[ خضرخان زاير و ثانی

 .دالکی  دمحمخان نور مرحوم و] برازجانی[ غضنفرالسلطنه  دمحمخان  ميرزا
 قدم پيش و مجاهدت جنبان   سلسله سر حقيقت در که اول شهيد دلواری  علی رئيس 

 دسـت به بوشهر فتنه شروع تاريخ از ماه يک از بعد بود، انگليسيان با رزم ميادين
 جنوب خواهان وطن قلوب و١۵ گرديده شهيد و مقتول الهويه مجهول ايـرانی نفـر يـک

] و[ بود نشده طهران اختالل به شروع هنوز موقع آن در چون و ساخته داغدار را
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 به مرکز حتی ايران بالد تمام] که[بود اين بودند، مملکت] ی[حاصل از دولت هيئت
 .نمودند قيام شهيد آن سوگواری و عزاداری

 مجاهدين ومشهورترين حوزه اعظم رکن ثانی،  شهيد] کوتاهی چاه   خان حسين  شيخ[
 و سال سه يعنی انگلستان سکوت موقع تا انقالبات مدت تمام در و رفت می شمار  به
 از بعد چون و افراشته] ٣٧[وطن دشمنان با مخالفت علم جنگ، خاتمه زا بعد نيم

 روی از توانيم نمی ما آمد، فراهم مشاراليه قتل واقعاتدر ما غياب در و حرکت
 تحريکات وساطت  به که شود می گفته قدر همين. نماييم را او شهادت بيان حقيقت

 شهادت به داخلی جنگ نميدا در ١۶دريابيگی، احمدخان اقدامات و انگليسيان
 رشيد و جوان پسرهای از يکی ملت راه در خود جان تقديم از قبل مشاراليه ١٧.رسيد
 ولی نمود نثار اخير جنگ در ملت قربانی به خان عبدالحسين  شيخ هم خود نامی

 و ناصر که ناصرخان  شيخ و دمحمخان  شيخ چون ديگرش رشيد جوانان از ملت اکنون
 .هستند سرافراز و مفتخر اند شده ملت معين

 به ١٣۴١ سنه شعبان ماه يعنی ايام همين در١٨ ثالث  شهيد] اهرمی  خضرخان زاير[
ً  بوده، خارجی تحريکات از گويند می باز که خود امناء از يکی دست  و مقتول غفلتا
 سام از] ٣٨[ شجاعتی ارثا که سام ناکامش رشيد پسر دم همان در و گرديده شهيد

 .نمودند شهيد و مقتول نيز داشت نريمان
 و داشتند وطن مجاهدت طريق در حيات زمان در که مواحدتی حسب بر شهيد سه اين

 آخرت در زودتری مواعيد حسب بر گويا بودند، متعدد های قالب در روح يک مانند
 .گرديدند متصل يکديگر به

 که اطالعاتی و سواد سبب به١٩] برازجانی[ غضنفرالسلطنه  دمحمخان ميرزا آقا جناب
 به نيز سياست از ای شمه طهران به او عبور از و بود نموده حاصل دنيا تاريخ از

 مشاراليه که معنی اين به ؛]بود[ مغاير مجاهدين با او مسلک بود، رسيده مشامش
 و نمود می تصويب انگليس دولت مقابل در سياسی و پوليتيکی صورت معامالت

 قشونش و خود ميدان هيچ در که اين کما نبود؛ آزمايی رزم و کشی قشون به مايل
 که چنان هم دانست؛ می کافی اسلحه رسيدن به موقوف را مبارزه و نگرديده حاضر

 و شنيد را جواب اين نمود، خود تبليغات و وارد شيراز از آلمانی  واسموس مسيو وقتی
 حاضر مکفی هاسلح] ٣٩[ وقت هر که دادند قول فقط ندانست، نجات مايۀ را پول تنها
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ً  که نمود خواهد جنگ به اقدام او شود  به بود معلوم چون اما بود؛ نرفته خطا به تقريبا
 دادن نشان کليتاً◌ً  ما غرض و است شدن تسليم يا بستن دم چون نشستن اسلحه انتظار
 با او نظر برخالف که بود اين بود، انگليسيان جالدت صورت مقابل در ملی قدرت
 :شاعر نآ قول به تهی دست
 گذشت جوی از برهنه پا  ديوانۀ              جست می پل تا جوی کنار به عاقل

 نيست، تير ار چنگ به« که آن حکم به مجاهدين بودند، جنگ لوازم انتظار ايشان تا
 مجاهدات اين در را خود حسنه نتيجه ناقص جات اسلحه همان با »آوريد کلنگ و بيل
 در فوق شرح از خوانندگان لکن شد؛ نخواهد فراموش هست دنيا تا که آورده دست به

 تقاعد نظر آن واسطۀ به غضنفرالسلطنه جناب که ننمايند گمان تا نشده داخل اشتباه
 رويه همان در تعقيب و نظر همان مشی واسطه به بلکه ننمودند؛ مساعدتی و نموده

 شرافت اين از تمامی حصلۀ و رسانيده مجاهدين اساس به کلی انتفاعات داشتند، که
 فرق بر عظيم ضربتی يک هر ايشان سياسی های نقشه چه، نمودند؛ تحصيل

ً  بود؛ انگليسيان  جلوگيری نمود، سانسور اداره افتتاح در ما به که مساعدتی مخصوصا
 نقص کامالً  را آنان اعمال و کرده انگليسيان خياالت و عمليات ترين بزرگ از

 .رسانيد
ً  ما] ۴٠[  هر آزادانه سياست مدعی شخص اين حکومت حوزۀ در سال دو تقريبا

 آن تا مشاراليه  و آورديم عمل به بود، انگليسيان] هجوم[ از دفاع موجب که اعمالی
 مانند اگرچه مشاراليه وباالخره نمود می مادی مساعدت ما به قادربود که جايی

 در بوده، یمتوار که چندی از بعد فراوان صدمات با ليکن ٢٠نگرديد، شهيد سايرين
 روی و بخشيده خود اثر حسن او قدسيه نفس االمر عاقبت. بود سرگردان مدتی شيراز

 .نمود مستقل و مستقر خود رانی حکم مقام به را ايشان دولت صالحه هيئت کارآمدن
 با او مقاصد چون که بود معنی اين به تشکيالت تمام روح آلمانی  واسموس مسيو

 و ماهر جنگ ميدان کشی نقشه علم در و رفت می شمار به توأم خواهان وطن مقاصد
ً  و بود دشمن ترازوی هم  دقيقه نکات و سياست در  مقدار که مبلغی واسطۀ  به ابتدائا

 يک توليد اسباب او وجود نمود، جنگ ميدان اساسيات صرف بود پوند هزار هشت
ً  چون و نمود؛ می پايداری و استقامت ايجاد که بود گشته روحی  خرما دانۀ چند به غالبا

ً  که جنگ ميدان به  چغادک از پياده پای با و نمودن اشتها سد  راه فرسخ چهار تقريبا
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 مراجعت و دادن تعليم سنگربندی ترتيب مدتی تا جا آن در و نموده طريق طی است
 شد مفتوح] ۴١[مجاهدين برای اخاليی مدرسه يک گويا بود، مجاهدين اصرار به او
 .داد می نشان را قناعت و استقامت معنی که
 بازی جان ابراز به داشت، خود طريق در که شريعتی مرتبه در صادق خواه وطن اين
ً  که نمود می  به مدان فارسی شخص توسط  به که مصادمه در بود، عادت خارق تقريبا
 به را خود جنوب از خواست که بود اراده از ،٢١گرديد مجروح کامالً  و داد رخ او

 سال يک که موقعی در است اين توجه قابل نکته يک. برساند شمال مجاهدين سمت
 کل برای و مقطوع امداد و نصرت اميد های راه تمام و گذشته مجاهدين تقاعد مدت از

 دويست ماهی و نداشت دست در وجهی کلی  به او و نمود می فرار مستلزم مجاهدين
 فشنگ دانه هزار پنج دارای رسيد، می مجاهدين طرف از او مخارج برای تومان
 سمت از حمله باز انگليسيان شايد که اين به نظر. بود سپرده ما دست به که بود اعلی

 آن به همراه فشنگ که نمود امر ما به شود، دفاع به لزوم کمارج در و آورند شيراز
 برای احتياط سرمايه لزوم و موقع تنگی در او داللت به ما وقتی و رسانيده سمت
 برای از سرمشق که رسيديم برجسته جواب يک به نموديم، همراهانش و خود نجات
 و است ملت مال ها فشنگ اين که نمود بيان صفا کمال با مشاراليه: است ملت عموم

 جان حفظ برای را ملت حقوق توانيم نمی ما و] ۴٢[ نيست من شخص به مربوط
 .نماييم  صرف

 اغراض هدف عاقبت که بود ٢٢الکید نوردمحمخان مرحوم مجاهدين متابعين از يکی
 و نبوده موقع آن در مجاهدين ميدان در خود ما چون مشاراليه واقعۀ. گرديد دشمنانش

 قدر همين. برسانيم قارئين سمع به کامالً  توانيم نمی رسيده، ما سمع به هندوستان در
 تمام و گرديدند مقتول اوالدش و عيال و برادر و خود روز يک در که بود مسلم

 و مانده باقی او از ساله پانزده پسر يک اکنون که گرديد غارت نيز  او هستی
 .نمايد زندگانی خود محل در آرامی  به صدمات آن از بعد گذارند نمی
 اواخر اين در که ٢٣]ای[کنارتخته مالباباخان آقا جناب وجود مجاهدين متابعين دوم
 اعنی ايران محيی ئبصا نظر و ايران جديد صالح دولت قدرشناسی سبب به

ً  مشاراليه. گرديد ديوان هژبر به ملقب سپه سردار رضاخان  مسلم نفر يک حقيقتا
 دشمنان بين بود شده واقع مدت اين تمام در که بود غشی  و  غل بی ساده خواه وطن



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٢٩٣                                        ٦ج

  

 واقع دشتستان عمليات دايره از دور که مادامی و ٢۴بودند انگليس دوستان که خود
 .بود مجاهدين اقدامات و حرکات ممد او پاک حسيات برازا هماره بود، شده

 نفر بيست و صد يک با خود تخته، کنار در انگليسيان قشون ورود از پس نيز مشاراليه
] ۴٣[ کمارج به را مذکور قشون پيشرفت و نمود منزل ها کوه در متابعينش از
] که حالی در[ و مدهآ تنگ به باالخره بود، تنها  دست چون ولی شدند؛ مانع آسانی به

 رسانيده، شيراز به را خود بود، گرفته قرار انگليسيان دست به شيراز تا طريق تمام
 .گرديد برقرار خود ضابطی مقر به باالخره مصارف و زحمات سال چند از بعد

 مرض طلوع در که بود ٢۵شبانکاره خان اسمعيل مرحوم مجاهدين مخالف اولين
 جناب خصم و انگليسيان طرفدار هميشه شخص اين. دندگردي تلف او خانواده مشهور

 و داشت می باز ازکارنوعی را ملت او اقدامات بودو] برازجانی[غضنفرالسلطنه
 ايشان چون و گرفته دست به را شبانکاره امور انتظام او نبيره خان سهراب اکنون
 وتاهیک وطن حفظ در اجدادش خالف بر اميدواريم است، ای ساده سالۀ بيست جوان
 .ننمايد

 برای زحمتی اسباب مدت اين تمام در ليکن بود؛ انگالی احمدخان مخالفين دوم
 با ظاهری دوستی حفظ که کاری محافظه طـريق در فقط و نياورده فراهم مجاهدين
 .٢۶کوشيد می خود حوزه نگهداری برای بود، انگليسيان

  
 بندرگاه محازی که شيف و بود واقع برازجان غربی شمال در انگالی احمدخان

 بود نموده خود وقت دولت رويّه به تأسی حقيقت در و داشت تصرف در است بوشهر
 مايل انگليسيان که درصورتی و داشت می منظور کامالً  را احتياط و حزم مرتبه و

 بر ما و نداد در تن او نمايند، تنگ] ۴۴[مجاهدين بر عرصه شيف طريق از که بودند
 گونه آن وضع دهند، می او به خيانت نسبت دقت بدون که اشخاصی خالف

 سبب او کاری محافظت چه، ندانسته؛ فايده از خالی موقع آن در ايشان کاری محافظه
 .گرديد مجاهدين تاريخی اقدامات تأييد و

 نبود، انتظامی تحت در ها آن حوزۀ چون اند واقع شرقی جنوب در که دشتی رؤسای
 نمودند می تمايل اظهار ايرانيان با برخی و٢٧ يسيانانگل با خودسرانه ها ازآن بعضی

 اين نبود؛ تبليغات ارسال برای ما زحمت جز اثری ترتيب گونه هيچ ها آن وجود واز
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 ٢٨ژاندارمری ادارۀ مجاهدين گاه تکيه و قوا ترين بزرگ. دانيم نمی ذکر قابل که است
 سلطان دردست شيراز در وطن نادانان راه شهيد خان قلی علی ياور رياست به که بود

 رئيس و شيراز رئيس مجاهدات و اداره اين اگر و بود برازجان در اخگر احمدخان
 اين به خوانين شجاعت و تهور به ما عمليات واسموس مسيو تدابير نبود برازجان

ً  اداره آن چه، نمود؛ نمی وقوع صورت اندازه  و بود سياست به آشنا و قانونی نسبتا
 و آورده فراهم شوارع و طرق کامله امنيت اسباب بود، محکم ها آن قوای که مادامی

 و شيراز مجاهدين ورود موقع در متأسفانه و نمودند می دشمنان دسايس از جلوگيری
] ۴۵[انحالل به نزديک و نموده ژاندامری مقام به اندازی دست صولتی قوای

 نمودند می  تعقيب ناندشم مرام به کامالً  مرکزی روساء که جايی آن از و رسانيدند
 صولتی قوای و شيراز مجاهدين از نه و ژاندارم از نه که شد طوری شيراز ترتيبات

 .٣٠ماند باقی اثری
 شيراز در مخالفينش قرارگرفتن و خان قلی ياورعلی قوای شدن منحل مجرد به

 گرديده قطع نداشتند، بر در را روز ده وظيفه وقت هيچ که برازجان ژاندارم مستمری
 صرف عوام که آنان از بعضی. برآمدند عالج درصدد خود آتيه تکليف برای آنان و

 فروش به نداشتند طاقتی گونه هيچ که کسانی و شيراز به خود اسلحه با بودند
 .آوردند روی آمد پيش که طرف هر به داده، در تن خود های اسلحه
 و بود عده اهدارینگ به مايل که مذکور گروهان رئيس٣٠] اخگر[ احمدخان سلطان

 از مأيوسی از پس بود، نداده شيراز جديد رئيس آميز فريب وعيد و وعده به تن
 پايداری وفا و صفا به که را گروهان بقايای از مقداری داشت قوه تا جا هر معاونت

 با وفا اصحاب از نفر شش پنج با مجدداً  باألخره ولی کرده نگاهداری بودند نموده
 .گذارد کرمانشاهان هب روی درويشی لباس

 سلطان اين و گروهان اين به که اشخاصی و است آور رقت خيلی واقعه ايـن جزييـات
  ]۴۶.[نمود خواهم شرح بعد رساله در ورزيدند خيانت العقيده خالص
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 :ششم فصل
 اهرم در انگليس اسرای شرح

 جناب فارس ايالت و صالحه اشخاص دولت هيئت بوشهر، اشغال موقع در
 گودال به را ها آن که انگليسيان تاريک سياست. بود مخبرالسلطنه] خان قلی هدیم[

 دست توانستند نمی اما ديده ور غوطه را خود منجالب در و کرده پرتاب ايران عميق
 مجاهدين به دستی ضرب بودند مايل و نهند کنار را مناعت برداشته، کمر از

 و آمده جنبش به که هم مملکت شمال نائره، اين اطفاء از و داده نشان دشتستان
 نهضت سرداران و وکالء از زيادی وجماعت کرده توليد آنان حرکات ضد تشکيالت

 قدم او برخالف دولت باالخره و مملکت تمام مبادا که کنند خاموش بودند، نموده
 گردد ايران به ها آن کثيره اوقات صرف و عظيمه توجهات به مصادف و بردارد
 از را صالح هيئت گشته، ملتجی وطن خائنين جوانان و زده تزاوير و حيله به دست
 .دادند انجام را خود مقاصد آورده کار روی به مملکت طالحين و انداخته کار
 پای چون ولی ٣١گرديده نائل مخبرالسلطنه جناب عزل به فوراً  نقشه اين پيشرفت از

 حکومت اعزام و نصب به موفق نداشت تزلزل امکان نادری خان قلی علی ياور ثابت
 دست به فارس ايالت کفالت که نمود قبول] ۴٧[سياست نگرديده، موقع درآن جديدی

 آزادفکر مرد جوان آن خان قلی علی ياور لکن گيرد؛ قرار٣٢ شيرازی نصيرالملک
 آن با و گشته مجاهدين مجريه قوه کامالً  داده توسعه را خود عمليات و اقتدارات دايره
 امور پيشرفت مخل شيراز در را محلی انگليسيان وجود فوراً  داشت که صائب نظر
 به الحفظ تحت و دستگير را آنان متانت کمال با زدن هم به چشم يک و دانسته ملی

 که کشمکش در ديد می خود که نظری نقطه از سپس ٣٣.فرستاد دشتستان و برازجان
 از و داشت ملی امور در او لهمداخ قبول برای شيرازی الملک قوام] خان هللا حبيب[ با

 برقرار را فرار نيز الملک قوام پرداخت، او محاصره به و شده مأيوس او مساعدت
 ٣۴.رسانيد بوشهر به را خود و  داده ترجيح
 ً  اهرم وارد انگليس اسرای که بود ازتاريخی شروعش دشتستان مجاهدين تقاعد تقريبا

 نظر تحت در و بودند اسير اهرم قلعه در ماه هشت شيراز انگليسيان گويا و گرديده
 که انگليسيان حسيات برخالف. کردند می زندگانی محترمانه  دشتستانی تفنگچيان
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 رسانيدن از اسرای به بالنسبه تنگستان مجاهدين بودند نموده رفتار ما حبس درموقع
 ها آن برای بوشهر از نعمات قسم همه و نکرده دريغ آنان مشتهبات و متاع هرگونه

 به را فرصت و موقع جاسوسان که بود نکات همين وسيله به و] ۴٨. [کردند می قبول
ً  که کرده حالی اهرم به حمله برای انگليسيان  فرسخ پنج که سياه تل تا را خود غفلتا

  ٣۵.نمودند مراجعت بوده دانا خود که نظرياتی به ولی رسانيده است اهرم دوراز
 اعزام مورد در شهيد خان قلی ياورعلی که متانتی و سياست هست خاطر در خوب
 هنوز برازجان به حضرات ورود زمان تا که بود طوری بود داده نشان اسرا

 مطلع واقعه از را ها آن انگالی احمدخان وقتی و بوده اطالع بی بوشهر مقيم انگليسيان
  سلطان توسط اسراکه نسوان سالمتی وصول به که وسپس تکذيب ابتداً  ساخت
 .نمودند تصديق و سنجيده را مجاهدين فکری قوای عظمت شدند، کامياب ناحمدخا

 به که اميدواری و بود گرفته فرا خود عظمت شکست از انگليسيان که يأسی عالم
ً  طرفين از که شد سبب بود، آورده روی اسرا اين به يافتن دست از مجاهدين  طبعا
 نفوس که موقع آن در داد نمی حکم انگليسيان سياست چه، آيد؛ فراهم جنگی متارکات

 و آورند فراهم مجاهدين آشفتگی اسباب دارند خود دشمن دست در] ۴٩[ ای متعدده
 به قناعت بود خود عظمت بروز و دفاع به فقط قصدشان اصال که نيز مجاهدين

 حلقوم از آنان اصالح صدای مدتی از بعد بود اين بودند؛ نموده اسرا اين نگاهداری
 مذاکرات از بعد و شده بلند ها آن نشانيده دست بوشهر حکومت ابيگیدري]خان احمد[

  را آنان اسرای که نکردند قبول مجاهدين چه، گرديد؛ اصالح مجاهدين صرفه به زياد
 ضبط که تنگستانی چايی قابل مقداری عالوه  به. شوند قانع خود اسرای تبديل به فقط
  ٣۶.نمودند اخذ آنان حدود در ليسيانانگ مداخله عدم شرط با پول مبلغی و بود شده

  
 :هفتم فصل

 الدوله صولت عمليات
 به مجبوريم و داده گنجايش مجله اين در توانيم نمی ما که است حقايقی سلسله يک اين

  .دهيم قرار آتيه مجله
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 :هشتم فصل
 ٣٧شيرازی الملک قوام خانواده رفتار
 ً  نداريم حق دهيم، قرار حقيقت روی از را خود تاريخچه اصول بخواهيم ما اگر واقعا

ً  خانواده يک رفتار و نکرده زندگانی که محلی در  محل به ايم ننموده مشاهده عينا
 نماييم؛ تعقيب اصول آن روی از و داده اثر ترتيب وطن محيط مقاالت و تعبيرات

 روايات نمايد می اخبارات و  افواهيات تصديق به] ۵٠[ مجبور را ما که چيزی ليکن
 اين روی از و نمود ساقط اعتبار از را ها آن شود نمی عقالً  که است متفقه اترهمتو

 حقيقت يک شرح از اما هستيم؛ خانواده آن رفتار مخالفين عقيده هم کامالً  هم ما اصول
 رسانيد عامه افکار به بايد و ننموده توجه درآن نظردقت به دقيق اشخاص که روشنی
 خواهی دولت به نسبت خانواده ازآن که است وشنیر و مبرز مسلک آن که: ناچاريم

 به را ملت و بوده وقت طرفداردولت ثابت عزم يک با تفسيرهماره وبال اند داده نشان
 .اند ننموده سرگردان و حيران مملکت بزرگان ساير چون آميز نفاق اعمال

 قدم یدورنگ طريق از ملت با رقيبش مانند خانواده اين جنوب انقالب موقع در اگر 
 ما اگر. رسيد نمی درجه آن به ملت توفيقات به بدانيد بود، داده اغفال را ملت و بود زده

 لفظ با يا داشته می منظور را خود مراتب حفظ هماره خانواده اين که شويم معتقد
 يک کنيم ثابت توانيم نمی چون هستند خودپرست و خودخواه بگوييم مغرضانه توهين
 نيست قادر شده خود مراتب حفظ تشخيص به قادر که] ۵١[ بزرگی ايالت رئيس
 فقط و بسته در دم بايد دهد، تشخيص قوم مراتب حفظ در را خود مراتب حفظ وسيله
 و. است نموده آگاه خود مستقيم مسلک به را ما هماره خانواده آن که نماييم تشکر
 به ما فقيتمو از بوده دولت با متابعت هماره اش نتيجه که مسلک ثبات اين چون

 بايستی لذا بود؛ خواهد خانواده آن از عظيمه انتفاع باعث صالح دولت نمودن برقرار
ً  را طبيعی قوای اين و نموده کوشش خانواده اين مراتب حفظ در هماره  برای امانتا
 حد به ملت وقتی رفته هم روی. نماييم نگاهداری عاليه نتيجه و فايده حصول موقع
 را خود مسلک و عقايد که دشمنانی و دوست تمام از نمايد تحسين که رسيده رشد

 تحسين را خانواده اين مسلک نظر آن از ما که است اين. دهند می آن دست به سرباز
  .نماييم می تمجيد و
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 :نهم فصل

 برازجان در شيراز مجاهدين اثر
] محالتی[ جعفر شيخ آقا جناب روحانيت و رياست به که شيراز مجاهدين
ً  گويا گرديدند برازجان وارد ٣٨شيرازی  اول در ٣٩بودند، نفر دويست تقريبا

 سرای کاروان به منحصر ها آن مسکن که را ملت محبوب ژاندارم] ۵٢[ورود
 اشغال را سرا کاروان خودشان و داده جای معبر در و خارج محل آن از بود برازجان

 دالوری و شجاعت کي ابراز شيفورشان نفير روزه همه و زدند استقالل کوس کرده،
 به روز يک بودند متوقف که مدتی تمام در باالخره. داد می برازجان اهالی قلوب در

 بروز دشمن مقابل در بود انتظار ها آن از که اثراتی و ۴٠نگشته داخل جنگ ميدان
 و گرديده دشمن نفوذ محل شيراز که موقعی تا داده ارائه کامالً  دوستان مقابل در دهند

 يک از لکن. نمودند شيراز به مراجعت شد مقطوع ها آن معاش راریاستم رشته
 شايد و رسيده ظهور عرصه به سواد بی رييس نفر يک از که اخالقی حسن و عاطفه

 تقديم را خود قلبی تشکرات که ناگزيريم برسد شهود منصۀ به باسوادی آدم تر کم از
 جناب شرف با مجاهد آن. نماييم بيدار صفت حسن اين پاداش به را ملت و نموده

 مبلغ مقابل در شرف حفظ و عزم ثبات يک با که ۴١بود کالنتر خان اکبر علی ميرزا آقا
 سهولت کمال با توانست می که  حالی در و نموده مقاومت انگليسيان مواعيد هنگفتی

 آن برتمام خودکند، شخصی اغراض فدای را همراهانش و آلمانی واسموس مسيو
 و مدرکی بی ابراز جز سايرين از ليکن. نمود نفس وکف] ۵٣[هزد پا پشت فوائد

 که شرحی از اگرچه. بود آنان ورود از تأسف اسباب و نشده ظاهر آثاری بداخالقی
 نماييم می بيان] محالتی[ جعفر شيخ آقا جناب حق در ما معاينات از حده علی فصل در

 ما روحانی امور در خللی اليه معظم محترم وجود واسطه به که بدانند توانند می قارئين
ً  ليکن نيامد رخ  مدت از اندازه همان بود، مذکور مجاهدين توقف مدت قدر هر حقيقتا

  .گرديد کاسته ما پيشرفت
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 :نهم فصل

 انگليس تاريک سياست
 دولت ورزی طمع و حرص مرتبه و فکريه اساس تشريح فصل اين بيان از غرض
 و موقع و آمده صادق آنان حق در که انشید و علم مرتبه آن با که است مزبوره
 و حرص قوت باز است محبوب دنيا دول تمام اول درجه در ها آن شناسی سياست

 روشن سياست يک افزوده، ها آن بينش و دانش قوه بر آنان تکبر و غرور يا طلبی جاه
 عنصر يک و نموده تعقيب ايران به نسبت خسارتی گونه هيچ با بود ممکن که مبرزی

 دنيا که حاضره عصر برای و کرده آبياری مهربانی و تلطف سايه در را ايرانی ویق
 مشی حريت و] ۵۴[ آزادی خط در ملل و يابد می صفا ظلمت های پرده از دارد
 تاريکی سياست  عوض در نمايد، تهيه خود تجارتی مقاصد پيشرفت برای نمايند می
 و انگيزی خصومت حس يک نتيجه خسارت هنگفت مبالغ با که نمود تعقيب را

 در مداخله از باشد ممکن تا امروزه که نمود توليد خود برای از سرشاری عداوت
 با معاهدات از نيز را دولت امکان، درجه تا و ورزيده استنکاف دولت آن با معامالت

 ابتدای به عميقانه نظری وقتی است روشنی دقايق يک اين. سازند می ممنوع دولت آن
 هيچ که شود جنگ واقعات به نسبت ايران ملت و دولت رفتار حالت و مللال بين جنگ

 ملت و دولت از باشد ما وطن در انگليس دولت اقدامات گونه اين مستلزم که حرکتی
 يا  بازان سياست جمعی که بود تفننی حسيات جمله يک فقط و بود نزده سر ايران
 عمليات در قدمی هيچ که تیصور در هم آن کرد؛ می ظهور تاريخ به مندان عالقه

ً  بودند؛ مستغرق الفاظ دائره در و برنداشته  که وقتی آن مملکت شمال در مخصوصا
] ۵۵[ آرام ايران محيط تمام که موقعی در نمودند دستگير را آلمانی قونسالت از يکی

 شمالی آلمان قونسل اگر بودند، شده دنيا جديد تجارت به مشغول ملت اکثريت حزب و
 عاقل هر آوردند، دست به که بود اسبابی همان دارای واسموس مسيو نندما نيز
 و نمود می توليد آلمان به نسبت ايرانيان در تحبيبی اثر فقط اسباب آن که بداند تواند می
 در داخل و خورده فريب ايران دولت يا ملت جزيی آالت آن با که نبود ممکن ابداً 

 دولت قانونی خالف حرکت و تکبر و غرور ابراز. شوند آلمانيان تمايل به جنگ
 مادامی که چنانی هم بود؛ مؤثر ملت قلوب در آالت آن از بيشتر يقين طور به انگليس
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. نگذاردند عمليات دائره در قدمی نيز ملت نزده حرکات آن به دست انگليس دولت که
 دنينمتم قلوب در که است غلطی تصور گشته اذهان جالب تر کم که ديگر دقيق نکته
 به بالنسبه و ننموده طی را تکامل دوره هنوز که آسيا متمدنين. است گرفته قرار آسيا

 ادارات ترتيب واسطه به کنند می تصور هستند سطحی دنيا عميق] ۵۶[ سياست
 پيوند هم به عملی اساس روی از امور های رشته و يافته تشکيل اروپا در که علمی

 نهج يک بر تعليمات و تدقيقات و احکامات و رياتنظ ادنی تا اعلی مقام از گرديده،
 خارجی مأمورين قلوب از رانی غرض و تقلب لکه علم قوت و است جاری و ساری
 دولت فوائد برموافق جز قدمی قونسل هر يا خارجی مأمور هر پارچه يک و زدوده

 که اروپا ادارات جالل و طنطنه از که است بزرگی اشتباه يک اين. دارد برنمی خود
 چند سير تعقيب از توانيم می وما نموده احاطه را ما است مصنوعی و ساختگی تمام

 جاری ميدان آن در که دغلی و تقلب ترتيبات در دقت و آنان عدليه ادارات در دقيقه
 به رجوع طرف کس هر. نماييم استنباط اثرات آن نيز آنان ادارات ساير به است

 آن قضات و وکالء به محشور و باشد شده ستانهندو در انگليس دولت عدليه ادارات
 که چنانی هم که باشد شده داخل ها آن عقايد و بطون در ما مثل و گرديده ادارات] ۵٧[

 در و ننموده اشتباه را پرکنی جيب موقع مدنيت اساس مشيدين و عدالت مروجين آن
 آز و حرص دهد اجازه ها آن به علمی مرتبه که سو هر از عالمانه خود رياست مدت
 حال همان در اروپايی دولت نمايندگان و قونسالت طور همين کنند، می آرام را خود

 روی از و ديده اول مرتبه در را شخصی فوائد دارند منظور را خود دولت فوائد که
 و نظريات تقديم به را ها آن و هستند دانا خود قوانين محور در که اصولی و علم

 برای و کرده مملو تراشی خرج وسيله به را خود های کيسه بخشوده، اعتبار اختيارات
 البته عالم مأمورين و مستبد مامورين بين در. نمايند می تهيه راحتی خود فترت ايام
 ولو عالم ملت و دهد استبداديان حال تشخيص بتواند جاهل ملت که باشد فرق قدر اين

 گوييم می ما که است ينا. دهد ها آن به معارضه راه نتواند قانون دهد تشخيص
 دولت بری حيب و تراشی خرج برای از] ۵٨[ ما مستبد مأمورين و حکام که چنانی هم

 بگيرند، ماهی آب آلودی گل از پس که دهند می قرار اغتشاش تحت در را محلی خود،
 دولت و نموده تعقيب را رويه همين الملل بين جنگ در نيز انگليس دولت نمايندگان

 و نموده ديگر محل يا ايران در نفوذ تأثير اسم به هنگفتی مبلغ تقديم به رمجبو را خود
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 که کسانی آن و مملکت مبرزين اگر. نکردند مخصوص مقاصد صرف آن يک ده
 و ادله با و نموده طبع کتابی فوق امر اثبات در هستند انگليس سياست و لسان به آشنا

 آن تأثير سوء و اقدامات آن لزوم عدم انگليس حکومت زمامداران بر ثابته براهين
 تاريک سياست به تصديق ظاهراً  اگر مذکور دولت که دهيم می قول ما نمايند، ثابت

 مأمورين اين و نموده تصديق ما دانش و فهم مرتبه از باطن در نکنند، مذکور
 .داد خواهد سزا ابداالباد را خودخواه

 عهده از تواند می سايرين از ربهت دولت که بود عالی اقدام و نکته يک اين] ۵٩[
ً  و آيد بر  نيست ديگر نويسندگان از است مترتب آن بر دولت طرف از که اثری تقريبا
ً  و  وزارت و نداده تشکيل اداره چنين تاکنون ما دولت که است تأسف بسی جای واقعا

 و گرفته بايد که است وجوهی وستد داد و نصب و عزل مشغول فقط ما خارجه
 يک الزمه که سياستی در لياقت و بخشی حيات اساس آن روحی اقدامات آن. برساند

 حاليه افق اين البته و نگرديده ظاهر ما خانه وزارت در است خارجه امور وزارت
 آن با ما. نيستند مقصر نيز اشخاص آن و نياورده فراهم را آن مصنفات هنوز مملکت
 را خودمان  نقصان فقط و يمدار وجهه چه اثر اين تعقيب در سست مراتب و مدارج

 به نيست ممکن که دانيم می کافی سرمايه در معارضه چنان آن تشکيل و ترويج در
 ]۶٠.[گيرد صورت مرد جوان يک همت

 
 :دهم فصل

 شيرازی] محالتی[ جعفر شيخ آقا جناب حق در ما معاينات
 ليکن ؛نماييم ذکر مجله اين در فوق مشار جناب به راجع شرحی که نبود الزم هيچ

 نموده، مشاهده مشاراليه از غش و غل بی و  ساده طور به که روحانيتی به بالنسبه
 پوشی چشم حقايق جزييات از تا نموده يادداشت خود رساله در تبرک و تيمن محض

 روحانی قوۀ يک برای و محبوب روحانيين طبقه در مشاراليه چه اگر. باشد نشده
 ما چون ليکن نمايد، احاطه و مطلع نيينروحا عاطفه و مسلک از که است ميسر
ً  ممتازه سلسله اين با و نموده سير طريق اين در را خود مراتب جوانی درس  غالبا

 قبح و حسن بر داللت که دقيقه نکات تشخيص قوه بوديم، متعلم بلکه و محشور
 هک عاطفه يک مشاراليه از که است اين گرديده؛ توليد ما در نمود می افراد گونه اين
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 ذکرش به مندان عالقه قلوب استحضار برای و گشته ظاهر بود ما اميدواری باعث
 ظلمت و بوده خرافت به آلوده ما روحانيين وقتی که]۶١[ است اين آن و: پردازيم می

 محور در او سکنات و حرکات های پرده باشد نموده احاطه را ها آن نادانی و جهل
 موقع در نيز آنان تألمات و تأسفات نموده نمايش یرأ استبداد و توجهی بی و التفاتی بی

 معرفت جمال اشعه و انوار از پرتوی اگر بالعکس و بود خواهد شخصی تصادمات
 در لطايفی و عاطفه های  پرده يک باشد نموده سرايت ها آن قلوب در جديد دنيای

 و. تگش خواهد او مجذوب فوراً  پاک قلب که گردد می ظاهر ها آن سکنات و حرکات
 له معظم وجود با ماه چندين معاشرت از بود طبقه آن دربارۀ که بدبينی همه آن با ما
 برومند تر بيش جديد احساسات اثر از امروز گفت توان می که عواطف های پرده آن

 حق در  خودمان احساسات برخالف که است اين نموديم معاينه و مشاهده گشته
 ]۶۶. [نماييم می تقديم راتتشک له معظم طرف از شيراز مجاهدين

 
 :يازدهم فصل
 جنوب مجاهد يگانه

 پارلمان در اکنون که المله لسان کازرونی علی  ميرزا جناب جنوب، مجاهد بزرگترين
 در آلمانی قونسول گرفتاری موقع در مشاراليه. دارند وکالت بوشهر اهالی طرف از

 اجتماعی تشکيالت و اتابالغي علمدار دشتستان انقالب مدت تمام در و ۴٢بوشهر
 انگليسيان که وقتی تا داشتند تمول در اندازه يک تا که قدرتی سبب به ايشان و بودند

 زحمات با آنان ورود از پس و توقف به مذکور حدود در نشده، وارد دشتستان به
 .رسانيد مرکز به را خود العاده فوق

 اخير اصالح رابط و دينمجاه بين مناقشات و اختالفات اصالح هادی بود مشاراليه
 عالم در ما و بودند افراد کليه اعتماد مورد مشاراليه. مجاهدين و انگليسيان بين

 که محملی و نموده آلوده  حسادت و آميز غرض چشم به فوق حقايق توانيم نمی انصاف
 مشقات و ها فداکاری آن کرده، اعتقاد بندند می او بر  مغرضين يا ظاهربينان بعضی

 اين های  خودپسندی پامال رسيده ظهور عرصه به محترم وجود آن از که یوخسارات
 .نماييم آن و
 و صدمات آن از بعد اليه معزی محترم وجود که گزاريم سپاس و شاکر را خدا ما
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 اصالحات در] ۶٧[ گرفته دست رابه ملت امور رشته باالخره بزرگ های استقامت
  . اند گرديده توانا و قادر مملکت اساسی

  
 :دوازدهم فصل

 ۴٣] کازرونی[ ناصرديوان مبارزات و تهورات
 انقالب اول از احدی تحريکات بدون صادقی و سالم نفس يک با غيور مرد راد اين

 سياست که مجردی به و نموده معرفی مجاهدين تشکيالت در را خود عضويت
 قد شادتر کمال با احدی معاونت بدون گرديد، کازرون به معطوف انگليسيان تاريک

 ديده ايرانيان از احدی از اخير سال صد مدت در که شجاعتی نموده؛ علم مردانگی
 .داد بروز بود نشده

 قائم خود قوای آن جای به و متفرق شيراز در را ملت قوای که اين از پس انگليسيان
 ها آن حدود به مداخله عدم در دشتستان مجاهدين به تازه که ای معاهده به نظر نمودند

 از که شدند مصمم ۴۴کنند، عهد نقض زودی اين به که ديدند نمی جايز و بودند مودهن
. شوند تسليم نيز مجاهدين قهراً  تا داده اتصال بوشهر به را خود نفوذ کازرون طريق

 هم تمام و گرديد شيراز وارد سرشاری حرص يک با۴۵ فرمانفرما نيز موقع آن در
 طرفی از] ۶٨.[ بود مجاهدين قمع و قلع و انگليسيان گزاری خدمت به مصروف او
 و رهسپار شيراز به لنگه طريق از مفصل اسلحه با نيز الملک قوام] هللا حبيب[

 که نمودند می مراجعت شيراز به برازجان از شکسته قافله چون شيراز مجاهدين
 مأيوسی و ملی شکست بساط آن با  گذارده کازرون به تعرض بنای انگليس قشون
 مقابله حکم عقل و سازد می متزلزل را دالوری هر قلب که طريق تمام از ملت
 ۴۶ارژن دشت در رزم وميدان گشته بلند ناصری  دبدبه صدای مرتبه يک  دهد نمی

 نمود ظهور و بروز جنوب مجاهدين صف سر ازآن واستقامتی رشادت قرارگرفت
 دست به فراوان متغني و داده پی در پی های شکست را دشمن قشون ميدان چند در که

 مايی آز رزم به قدمی ديگر که داده انگليسيان آرزوی به کامل سرکوبی و آورده
 .برنداشتند

 و دشتستان ترک به داللت را ما که بود ناصری جنبش و دشتستان مجاهدين تقاعد
 مشغول عالی وجود آن سايه در کازرون در تمام سال يک تا و نمود کازرون توقف
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 .بوديم حق ندای يدهجر توزيع و طبع
] ۶٩[ تدبير در سرخورده مبارزه طريق به کازرون در خود پيشرفت از که انگليسيان

 خود سيئه مقاصد خواستند اصالح نام به گرديده، داخل بود ها آن جبلی که سياستی و
 ديده الدوله صولت اشرف جناب را امر اين وسيله و واسطه بهترين و برده پيش از را
 امر انجام به اميدوار ديوان ناصر رشيد سردار با هماره  که سابقه و اتمراود با که

ً  و مذکور اصالح ترتيب چون ليکن ۴٧.بودند  بعضی تحمل و تسليم بر ملتی خصوصا
 دستور به که ژاندارمری ادارۀ خسارات تأديه و اسلحه نمودن تسليم مانند ها شرافتی بی

 مشاراليه و داشتند ناصری برخالف اتیاقدام عزم شيراز خواه انگليس جديد ادارۀ
 چهل مدت تا مشاراليه شدن خارج و ۴٨ نمود سالح خلع و دستگير را ها آن فوراً 
 ناصری سياست چون فقط. ننموده حاصل وقوع صورت ۴٩بود، کازرون از روز
 پذيرفته، را او پيشنهاد مقدمات روزی چند نمود می صولتی شنوايی و اطاعت بر حکم

 ساير به ليکن. نمود کازرون ترک چندی خود حوزه حفاظت و ميتحاک حفظ با
 .نمودند مراجعت مأيوسانه مذکور اشرف جناب االمر عاقبت و نگذاشته...  پيشنهادات

ً  مذکور قضايای از بعد ً  و شماالً  مجاهدين ميادين تمام تقريبا  صامت و ساکت جنوبا
 طريق نبود مجاهدين از احدی برای از اقدامی و حرکت هيچ صالحيت و] ٧٠[

ً  و] بود[ بند ما بر اخبارات  تقاعد و خستگی از و محصور بوشهر و شيراز بين تقريبا
  .برآمديم عالج درصدد آورده، روی هم ما به نااميدی و خستگی اثر مزبور مجاهدين

 
 :سيزدهم فصل
 مجاهدين ميدان از ما متارکه سبب

 مزبور ميدان از ما تارکهم سبب عمده که دارد می ظاهر فوق شرح در اگرچه
 علت ترين بزرگ آن لکن بود، پيشرفت از ما نااميدی و مجاهدين تقاعد و خستگی
 روی ما به حياتی فشار که بود مايه شدن تمام و عيال کثرت و کازرون ارزاق گرانی
 نظر به را آن جهات تمام شود داخل خطه يک در قدر همين که است واضح و آورده

 که اصلی وظيفۀ برخورده خود معنوی و مادی نقصان جهات به نيز ما آورد می
 دانستيم بزرگی کفران يا فاحش ظلم يک را فقره اين و شده متوجه بود اطفال تربيت

 و نموده تعقيب الاباليگری طور  به قرارگرفته نااميدی بر آن پايه که مقصدی برای که
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 ساير که صورتی در برداريم است اطفال تربيت که خود اوليه وظيفۀ از دست
] ٧١[ دچار ما و بوده راحت و نعمت در هم داشتند که قدرتی واسطه به مجاهدين

 نجات  را خود ذيل فصل موافق برآمده چاره درصدد فوراً  نديده معقول باشيم فالکت
 .داديم

 
 :چهاردهم فصل

 نجات برای اقدامات
 هيچ و گذارده دخواهیخو طريق در فداکاری به تن که کسانی دانستيم می اگرچه ما

 سندان به مشت اشخاص گونه اين به ما رجوع و نيستند شرافتی و عاطفه دارای وقت
ً  باشد ااشتباهی درنظرياتم وشايد امتحان برای ليکن است زدن  حال گزارش ابتدئا

 که نفرازبزرگانی چند و فرمانفرما] ميرزاعبدالحسين[ به را خود وعقايد
 شد مالحظه متأسفانه. شديم خواستار را خود ونجات هنگاشت مصدرامورشيرازبودند

 .نموديم قيام ذيل اقدامات به لذا نگرديديم؛ نائل جوابی هيچ وبه نرفته خطا مابه حس
 گاف کلنل جناب به ١٣٣۶ سنه محرم ١٧ مورخه که است مکتوبی سواد ذيل شرح

 :شده نوشته انگليسی به شيراز در انگليس قونسل
 دولت، طرفی بی حفظ و خود وطن به خدمت  عقيده به مدت ندراي من ازخطاب بعد
 دولت ميل برخالف اقدامات آن تمام چه اگر و نمودم کرديد مالحظه که اقداماتی اين

ً  من نماييد درک] ٧٢[ توانيد می شما ولی بوده انگليس بهيه  دولت با مخالفتی شخصا
 قرارگرفته مذکور دولت عمناف مخالف من فوايدملی چون متأسفانه بلکه ندارم مذکور

 قادر خود مسلک تعقيب به را خود من چون حاال. رساند می ظهور به اثرات اين
 دولت محترم نماينده که شما از دانستم الزم ام، شده متارکه برای وحاضر بينم نمی

 به قبول حتی و کنم ثابت را خود جديد ادعای من اگر که کنم استفسار هستيد مذکور
 خواهيدکرد؟ معامله من با نوع چه شما نمايم، طرفی بی حال در وستانهند در اقامت

 به اين از شود، انگاری سهل خط اين جواب در اگر که کنم می نشان خاطر شما به من
 من دست به خودتان شما که است شمشيری مثل گردد صادر ازمن اقدامی هر بعد
. /  گذاريد می باقی حرکت مانه به ميدان مرادرون که زيرا خودتان؛ برخالف ايد داده

 امضا
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ً  که است مکتوبی سواد ذيل شرح  :گرديده واصل جوابا
 اجل مستطاب جناب خدمت انگليسی زبان به شرحی قبل روز چند  – خطاب از بعد

 از که شد معلوم آن مفاد از و بوديد کرده عرض شوکته دامت قونسل گاف کرنل
 اين بر و نماييد تعقيب را عقيده اين عمالً  که حاضريد اينک و شده پشيمان گذشته

 هندوستان به حتی حاضريد و بدهند شما به تأمين که اند کرده پيشنهادی مقصود
 مختصر اين شود مرتفع ميان از تفاهم سوء که اين برای] ٧٣[ اينک. نماييد مسافرت

ً  و نويسم می شما به مخصوص قاصدی توسط را  تکليف که هستم جواب منتظر سريعا
ً  را شما  تأمين شما به که حاضرند فخيمه دولت اوليا. نمايم تعيين قونسل جانب از قطعا
 اين در. نمايند ازمامضی واغماض بکشند شما گذشته برخطاهای عفو وقلم دهند

 هم شما. بياييد شيراز به هم و نماييد مسافرت هندوستان به هم است ممکن صورت
ً  را اغماض و عفو اين بايد ً  و نماييد استقبال و تقدير قويا  وسايل که بنويسيد سريعا

 ترفيه برای را شقوق از يک کدام و شد خواهد ممهد طريق چه به شما اطمينان
 اين که اين برای رويد؟ می هندوستان به يا آييد می شيراز: داد خواهيد ترجيح خودتان

 قونسل ابجن شويد اقناع هم شما و فراهم قونسل جناب رضايت و مذاکره کامالً  مسئله
 در. کنيد مذاکره حضوراً  را مطالب و آمده شيراز به که دهند می تأمين شما به

ً  را شما که دهند می قول نشديد راضی يکديگر از طرفين که صورتی ً  سالما  به آمنا
 به فوراً  که است الزم صورت اين در برسانند ايد کرده حرکت جا آن از که نقطه

 .دهيد اطالع ودتانخ آمدن از  قبالً  و آمده شيراز
 شيراز انگليس قونسولگری طرف از

 :شده داده جواب ذيل مضمون به صفر ١١
 با] ٧۴[ راه مخارج وقت هر آمده، مذاکرات برای شيراز به حاضرم من بعدالعنوان

.  /    برسد من به قونسل جناب طرف از رسمی نامه تأمين ورقه و سوار نفر يک
 امضا
 :رسيده شيراز از مخصوص سوار توسط به صفر١٧ مورخه ذيل پاکيت

 و مسرور اند کرده تلقی قبول حسن به جانب اين اوليه مراسله که اين از بعدالعنوان 
 .خرسندم

 تومان سی مبلغ با است بيگ  غالمرضا به موسوم که را امينی شخص التقاضا حسب
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ً  هک جانب اين خود منزل به را عالی  جناب بيگ  غالمرضا. فرستادم شما نزد  تقريبا
 و مالقات قونسل جناب با ورود از پس و کرد خواهد داللت است شهر از خارج

 بعد و شد خواهد معين تکليف آن موافق شديد، اقناع که صورتی در. فرموده مذاکره
 ً ً  سالما  شرحی قونسل جناب شما اطمينان برای و کرد خواهيد کازرون به مراجعت آمنا

. فرمود خواهيد مالحظه است جوف در اند فرموده وممرق نامه تأمين آن بود رسانده
 که صورتی در شيراز به ورود از پس که دهم می شرف قول گونه همه هم من خود

ً  و کنم فراهم را شما مسافرت تسهيالت گونه همه کنيد، مراجعت خواستيد  به سالما
 امضا.  /  است زحمت زياده. کنيد عودت مقصد
 صفر ١٧     دولتی هرم محل] ٧۵[ رسمی نامه تأمين

 انگلستان پادشاه حضرت اعلی قونسولگری
 ميرزا به شيراز مقيم انگلستان پادشاه حضرت اعلی قونسل  گاف کرنل جانب اين

ً  آمده، شيراز به کازرون از که دهم می تأمين اصالح به مشهور دمحمرضا  و شخصا
 که صورتی در. دنماي مذاکره خود آتيه مسلک و روش تعيين تأمين باب در حضوراً 
 به مجهوالً  که طوری همان تواند می مذکور دمحمرضای ميرزا نشدند متقاعد طرفين
 .آيد عمل به او از ممانعتی که اين بدون نمايد کازرون به عودت آمد می شيراز
 انگلستان پادشاه حضرت اعلی قونسل گاف کرنل
 کازرون به که ينا شرط به ذيل پيشنهاد صفربا ٢۵و وارد شيراز صفربه ٢٢ مورخ

 قبولی جواب هندوستان حکومت از تا بوده باقی خود ومسلک شغل به نموده مراجعت
 حکومت اجازه به موقوف را آن قبولی چه، شدم؛ وارد کازرون به برسد ذيل مواد

  .بودند نموده هندوستان
  

 :ما پيشنهاد صورت
 من به بايستی یداخل امور در انگليسی مامورين مداخالت از من تأمين برای -  ١

 .برسد دولت طرف از تومان صد يک ماهی
] ٧۶[ عنوان به تومان پانصد ابتداً  فوق حقوق از بايد اوليه احتياجات رفع برای -  ٢

  به شود کسر به شروع حقوق از سال يک از بعد وجه اين و گردد دريافت مساعده
 .مناصفه طور



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٣٠٨                                        ٦ج

  

 شغلی هيچ من از و ننمايد من از سؤالی گونه هيچ گذشته از که کند قبول دولت -   ٣
 .نکنند درخواست

 .هندوستان در حتی باشم آزاد جا همه در کند قبول دولت  -  ۴
 نموده اختيار را طرفی بی مسلک فوق  اجراييات مقابل در دارد قبول نگارنده -  ۵

 .باشم
 نيز حجتی اتمام و ننماييم خود رفقای به خيانتی که اين برای کازرون به ورود از بعد

 با که هندی خان دمحمعلی تصديق با را فوق مراسالت مواد و اقدامات تمام باشيم نموده
 مسيو توسط به خودمان عقايد کليه با بود شده وارد ايران خاک به واسموس مسيو

 بين در بود سياسی کلمات به آشنا و مجاهدين عموم اطمينان محل که واسموس
 رفع مجاهدين اگر شديم حاضر و داده شرح نيز قصد اين علت و] ه[داد...  مجاهدين
ً  واسموس مسيو ليکن کرد خواهم فوق مراتب از نظر صرف نمايند ما احتياجات  جوابا

 که هستند متأسف ها آن که دادند اطالع و نموده خارج انتظار از را ما صفا کمال با
 کرده داللت را ما عالوه به و نمايند ما به مساعدتی گونه هيچ موقع اين در توانند نمی
 .شود توجه کمال مذکور امر ترتيب و انتظام در که بود

 عمليات به و داشته اقامت کازرون در ماه يک به شيراز مراجعت تاريخ از ما] ٧٧[
 مدت اين در و نمود می طبع نيز را حق ندای جريده و مشغول صداقت روی از خود
 به واسموس مسيو نام به طهران زا آلمانيان سفارت از تومان پانصد مبلغ که بود

ً  ما که رسيد ما توسط ً  امانتا  الثانی ربيع ٢ تاريخ در که نموديم روانه اهرم به سالما
 :آمد دست به شيراز از ذيل عنوان ١٣٣۶

 که بپذيرد را شما  تکليف که ندارد ميل و خواهد نمی هندوستان دولت خطاب، از بعد
 قونسل جناب خود ولی کند قبول تومان صد يک ماهی به هندوستان در را شما

 پيشنهاد مطابق و ببريد ببريد، تشريف بخواهيد هندوستان جز به کجا هر که حاضرند
 شد، قرار حضوراً  که طور همان بايد ولی دارد؛ می معمول جنگ آخر تا شما با شما
 که ریامو در مداخله و کرده رفتار خودتان قرارداد موافق که دهيد قول و نماييد تعهد

 امضا. /   نماييد پولتيک در نيست شما به راجع
 به و رسانيده] کازرونی[ ديوان ناصر جناب مالحظه به را فوق ورقه عين فقره اين
ً  گرديده، مأيوس ايشان طرف از چون و شده  خواستار را خود تکليف او  به جوابا
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] ٧٨[ شده، هداد مساعده وجه حواله و بوشهر قونسل بر نامه سفارش دستور شيراز
 به  ما و واصل شيراز از انگليسی لسان به الزمه سفارشات فوريه ٢۵ تاريخ در

 و گرديده بوشهر وارد ١٣٣۶ االولی جمادی١٠ تاريخ در. نموديم حرکت بوشهر
 را ما روز يک از بعد و گرديده انگليس دولت کارگزاران تعجب اسباب ما ورود

 معلق را ما باالخره و نموده زمزمه زمينه ناي در خود اطالعی بی از نموده، احضار
 حاضر را ما که يوم سه از بعد ليکن داده؛ قرار روز سه تا مذکور اوراق قبولی برای
 که بود اين ها آن ترديديه نکته. نمودند قبول را اوراق تمام نکته يک استثناء به نموده

 بوشهر در شما ودوج و فرستاده بوشهر به را شما که کرده اشتباه شيراز قونسول
 هر بوشهر از غير که نمودند خواهش ما از هذا علی است؛ مضر انگليس دولت برای

 .کنم اختيار بخواهم را جا
 به داشت ما وطن در قانونی بی روی از انگليس دولت که نفوذی با موقع آن وضعيات

 که یجاي در بود ما توجه و. نماييم سکنا وطن از گوشه هيچ که داد نمی اجازه ما
 به که بود اين. گيريم قرار است گردش به مجبور قانون دايره در انگليس اقتدارات

 راه افتتاع بوشهر قونسل ديگر روز سه از بعد و داده هندوستان قبول جواب ها آن
 دو توقف از بعد ما و داده اطالع حدود آن به] ٧٩[ را ما حرکت مکان در هندوستان

 در نفر ٩ از عبارت که فاميل تمام با شخصی رتيباتت بعضی انجام و بوشهر در ماه
  .شديم وارد هندوستان به شعبان ١۴ در بوديم موقع آن
 

 :پانزدهم فصل
 درهند ما عمليات
 در مداخله و نگرديده ما مزاحم نقطه هيچ در يعنی بود جاری کامالً  هند در ما شرايط

 اسم به که عمومی گناهان تفتيش ادارۀ توسط به را مستمری و نداشته ما داخلی امور
 .رسانيدند می ما به روپيه ٢۵۵ ماهی قرار از شود می ناميده دی آی می آفيس

 لسان تحصيل مشغول مدتی تا خود عالوه به پرداخته، اطفال تربيت و تعليم به فوراً  ما
 مردمان و بود نموده بروز عالم در که اثراتی و جنگ انقالب ليکن گرديديم انگليسی
 در گشته، ارزاق گرانی و اجناس ترقی اسباب بود، رسانيده تمول درجه به ار متوسط
 روپيه ۶٠٠ماهی از کمتر ما اداره برای هندوستان مصارف که فهميديم ماه سه ظرف
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 همه که طوری به تجارت رشته چون و آمده بر کسر محل تدارک درصدد لذا نيست؛
 در خاصه بود دالالن برای یسرشار دخل و داشت جريان تندی نهايت با دانند می

 اين] ٨٠[اشتغال دخول بر تن فوراً  است، شمار به آسيا تجارتی مرکز که هندوستان
 ١٩١٨ اکتبر آخر جنگ ليکن کوشيديم؛ وخرج دخل مرتبه درتعديل و داده رشته

 هنوز و بود خواهد قطع ما مستمری قرارداد حسب بر که اين بر نظر با و شد متارکه
 درخواست و الرسم علی پاس گرفتن تقاضای بوديم نشده کامياب کامالً  داللی رشته در

 نموده امتناع پاس دادن در بود عمومی خانه پاس که دی آی سی اداره. نموديم مراجعت
ً  بمبئی حکومت به وما  اطالع نيز و شديم متذکر را خود قرارداد کرده مراجعه کتبا

 هندوستان در ما  نگاهداری به اردادقر برخالف هندوستان دولت اراۀ اگر که داديم
 .نيايد فراهم نقصانی اسباب که افزوده ما مستمری بر بايستی نيست،

 :رسيد ذيل جواب مختصر بمبئی حکومت طرف از
 قادر نه و دهد شما به پاس اجازه تواند نمی که است متأسف جليله حکومت منيع مقام
 .نماييد بوشهر به مراجعه دتواني می شما. بيفزايد شما مستمری بر چيزی است

ً  نيز تجارت و نيامد ما دست به جوابی گونه هيچ چون بوشهر به ما مراجعه در  ضمنا
 به نظر. گرديديم معاشيه امور به مشغول بود، نموده ترقی ما شغل و گرفته رواج

 داشتيم، هندی و انگليسی لسان در که مختصری قوت و تجارت امور در که تسلطی
 پنجاه مبلغ اول سال سه ظرف در که گرديده بزرگ فوايد تحصيل به موفق] ٨١[

ً  فاميل وکثرت گرانی ليکن ماگرديد؛ عايدی روپيه هزار  ترتيب وتقريبا
 در که بود نموده پرتاب روپيه ٨٠٠ماهی مصارف ميدان در را ما خواهی، شرافت

 ابراز و عتبرم های افيس با ما مراودات اما ماند نمی باقی دست در قابلی وجه نتيجه
 گونه همه به قادر را ما که بود داده ما به قابلی اعتبار يک داده نشان که کاری درست

 .نمود می احتياجات رفع
 ترقيات بازار در آمريکاييان دخول واسطه به شکر و قند بازار که هنگامی در

 مرتبه يک و نمودند می آلوده را خود ترقی آن هوای به عالم تمام و نمود التصور فوق
ً  نيز ما گذارد تنزل به رو پنجاه صدی  به مصارف بازار صعود موقع آخرين در اتفاقا
 شديم مبلغی ضرر به مصارف ماه يک از بعد نتيجه در که گرديده آن از قابلی خريد

 .گرديديم مديون نيز روپيه هزار ده مبلغ رفت کف از ما سرمايه تنها نه که
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ً  و ديده ما از مدت نآ در تجار که صفاتی همان به نظر  از خالی وجودشان حقيقتا
 و ننموده تعاقب] ٨٢[ خود حکم برای بودند هندو قوم از آنان که آن با نبود شرافت
 نموده متألم را ما ما، احساسات لکن نمودند می مالحظه خوشبين چشم به را ما هماره

 .بيفزاييم خود اعتبارات بر مذکور دين ادای در نبوديم مايل و بود
 طرق از مأيوس را ما داللی بساط شدن پيچيده و تجارت بازار سکته موقع آن در

 به زنيم؛ بريطانيا دولت طرف از خود حقوق ترکيب به دست ديديم الزم نموده کسب
 مجبور قرارداد برخالف که سال سه آن ظرف در داد می نشان ما دفاتر که معنی اين
 مذکور دولت طرف از و بوده ما مخارج روپيه ٨٠٠ماهی بوديم هندوستان توقف به

 ما سياست بود غلط ادعا آن در ساکن به ابتدا چون و رسيد نمی روپيه ٢۵۵ از زياده
 دست به نتيجه تا بخواهيم موقتی ماه دو برای حرکتی اجازه ها آن از بدواً  که کرد حکم

  .داد خواهد شرح مفصالً  آتيه فصل که گرديد دچار حادثاتی به جواب در آيد ما
  

 :شانزدهم فصل
 هند در ما اخير حادثات
 ذيل جواب و بود ١٩٢١ اکتبر ٨ تاريخ در موقتی ماه دو مرخصی برای ما خواهش

 :رسيد ما به ماه دو از بعد اکتوبر ١٢ تاريخ در
 :بمبئی پليس  کميشنر طرف از ١٩٢١ اکتوبر ١٢ مورخ ١٩٢١/ ٠۵٠۵٣ نمره 
 ميرزا که شود می داده اطالع ١٩٢١ اکتوبر ٨ مورخ شما خط به راجع] ٨٣[ 

 قطع مستمری که باشد آگاه بايد و آينده نوامبر در را بمبئی کند رها تواند می دمحمرضا
 .١٩٢١ اکتوبر  ٣١ بعد از بود خواهد

ً  مشاراليه  انتظام لوازم تا مراجعت برای دارند فاميل نفر چند که دهد اطالع لطفا
 بمبئی پليس کميشنر  .  /  شود آورده فراهم ها آن حرکت
 برخالف توقف در ما مجبوريت واسطه به که شد داده توضيح فوق جواب خالصه
 انتظام اسباب مبلغ اين و گرفته تعلق ما به مخارج کسر روپيه هزار ده مبلغ قرارداد
 .آورد می فراهم ما فاميل حرکت
 :شد نوشته ١٩٢١ نومبر اول در بوشهر قونسل جنرال به ذيل مکتوب

 قبول شما و بود داده من با شيراز قونسل گاف کلنل جناب که قراردادی به بالنسبه   
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 من و کنم انتخاب بخواهم جا هر بوشهر از غير که خواستيد من از فقط و بوديد نموده
 برخالف انگليس دولت اولياء که دهم می اطالع نمودم، اختيار خود را هندوستان

 نظر تحت در مرا زيادتر سال سه بود بنا نگج آخر تا که شيراز قونسول قرارداد
 روپيه هزار ده به مصادف اجباری توقف مدت اين در و گذارد هندوستان در خود

 ها آن که کند می داللت رسيده دولت طرف از که اعالنی حاال] ٨۴[ ام گشته خسارت
 که شما خواهشمنديم. آورند فراهم مرا حرکت انتظامات حاضرند فقط و کرده آزاد مرا

 امضا.   /     سازيد آگاه را دولت امور اوليای خاطر قضاياداريد از کامل اطالع
ً  ١٣۴٠ سنه االول ربيع ١٣مورخه  ۴٣٧  نمره تحت در ذيل مکتوب  بوشهر از جوابا
 :رسيده

 اجل جناب از مالی مساعدت خواهش که نومبر اول مورخه شما عريضه بعدالعنوان، 
 واصل اليه معزی جناب به بوديد نموده خود ديون ادای برای صاحب باليوز آقای

 آقای اجل جناب که اندازه تا که سازم می مطلع را شما االمر حسب جواب در. گرديده
 به را شما ١٩١٨ سنه در ولی نشده اشتباهی شما خصوص در هستند مسبوق باليوز

 يا زشيرا در شما توقف که شد تصور که زيرا فرستادند؛ جنگ مدت تا هندوستان
 صورت اين در. باشد نمی صالح انگليس ضد بر شما اقدامات واسطه به بوشهر

 مبلغ که ايد بوده خوشبخت شما نمايند می تصور باليوز آقای اجل جناب الحقيقه فی
 برای] ٨۵[ايد بوده هندوستان در که مادامی روپيه ٢۵۵ و پيشکشی تومان پانصد

 باليوز اول نايب انس ميجر.   /   دهد ینم زحمت زياده. نموده حاصل خودتان معيشت
 انگليس بهيه دولت
 .شده داده بوشهر به مارچ ٢٩ مورخه که است جوابی سواد ذيل شرح

ً  االول ربيع١٣ مورخه مطاع خط دست جواب در عنوان، از بعد   توضيح لزوما
 فقط. شود متذکر....  مقابل در حضور زمان ترتيبات نيست ضرورت هيچ که دهد می
ً . گذارد می محترم حضور در ۴٣٧ نمره خط دست نهمي  اين نماييد امر مرحمتا

 خط آن در(  شد فرستاده جنگ مدت تا هندوستان به را شما ١٩١٨ سنه در( مضمون
 ولی نبودم مطلع حرکت وقت در را قراردادی چه  هم اصالً  چه اگر و نماييد مالحظه

 استفسار بمبئی در شوکت  قوی لتدو مأمورين از بايست شود شرط اين به تسليم وقتی
 خاتمه از بعد سال سه که ١٩٢١ اکتوبر آخر تا مرا دستور کدام روی از که نمود
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 شدند؟ حرکت از ممنوع بود جنگ
 خسارات بمبئی کارگزاران که فرموده توصيه و تکلمت بر کلمه دو که رود می تمنا 

 حرکت از مانع جهت بی که ١٩٢١ اکتوبر آخر الی جنگ خاتمه از بعد مرا وارده
 ناشی گردد] ٨۶[ اقدامی هر نشود عرايض اين به توجهی چنانچه. نمايند عطا اند شده
 امضا.   /     هستم سختی و مکالی کمال در دار دوست که چرا بود خواهد پريشانی از

 از ١٩٢٢ آوريل ٨ مورخه و ١٠۵ نمره تحت در که است جوابی سواد ذيل شرح
 :رسيده بوشهر

 برای خواهش تمديد بر مشعر ١٩٢٢ مارچ ٢٩ مورخه شما مراسله عنوان، از بعد
 امر من به. گرديده داخل اجالله  دام صاحب باليوز آقای اجل جناب به مالی مساعده

ً  شما مراسله اخير قسمت به نسبت که است شده  مفهوم قرار از که دهم اطالع جوابا
 به شما عريضه مضمون ولی ايد داشته معروض هند جليله حکومت به را خود مقدمه

 .نيست مطلبی زياده. گرديد خواهد ابالغ ها آن
 انگليس بهيه دولت باليوز نايب شولدهم کپتين
 حکومت مأمورين پليس کميشنر اداره در جون ١٢تاريخ در که است ای نوشته سواد

 :نمودند دريافت نگارنده از
 صاحب پليس کميشنر اجل جناب خدمت
 و فرموده احضار را بنده بهاءالدين صاحب خان جناب ميباشد، جون ١٢ که امروز
 سه بنده به که شده صادر امر بمبئی جليله حکومت طرف] ٨٧[ از که کردند اظهار
 در که صورتی در و نمايند مرحمت بودم کرده که ادعايی مقابل در روپيه هزار
. هستند متقبل نيز را مسافرت مخارج کنم حرکت بوشهر به بمبئی از ماه يک ظرف

 روز سه تا دارم تأمل دهد نمی مرا کليه خسارت جواب مبلغ اين بينم می چون من
 امضا.  /    کرد خواهم عرض شافی ديگرجواب

 :شده نوشته مذکور افيس جون ١٨ تاريخ در ذيل شرح
 صاحب پليس کميشنر اجل جناب خدمت

 دهم می اطالع وناکن بدهم روز سه از بعد جانب اين بايست که جوابی خصوص در
 بمبئی جليله حکومت به ساليستر توسط به را خودم خسارت صورت و مقاصد من که

 لذا. کنم تقبل اند داده قرار من به که مبلغی آن از کمتر توانم نمی و داشته معروض
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 ً  امضا.  /     داشتم معروض احتراما
 از ماعظ عدليه ساليستر والم شرف مستر که خطی مضمون خالصه ذيل شرح

 راجع که مفصلی شرح و القاب از بعد. است نوشته بمبئی حکومت به نگارنده طرف
 :گويد می بوده ما معرفی به
 ده به اجباری توقف مدت در را خود خسارت صورت اکتبر ماه در ما موکل] ٨٨[ 

 او به هم حقوقی و گذشته ماه هشت حال به تا تاريخ آن از و کرد معين روپيه هزار
 هزار چهارده به او خسارت مبلغ امروز تاريخ تا که کند می عرض او ذال نرسيده؛

 بر مذکور  وجه حواله دارد استدعا. کند کسر آن از مبلغی تواند نمی او و رسيده روپيه
 امضا.   /   نماييد صادر خود کارگزاران

 والم شرف مستر به١٩٢١ جوالی ١٨ تاريخ در ۵٣٠۶ نمره تحت در ذيل جواب
 :گرديده اصلو ساليستر

 دمحمرضا ميرزا دعاوی به بالنسبه جون ١٨ مورخه شما خط به راجع خطاب، از بعد
 بايست مسئله اين که دهم اطالع شما به بمبئی  کورنمنت طرف از ام شده داللت من
 به را ادعا مضمون و شود تصفيه هندوستان کل فرمای فرمان نظر تحت در

 به بدهند دستور هندوستان جليله حکومت طرف از نوع هر. شد فرستاده حضورشان
 .      شود می داده اطالع شما

 پولتيکی شعبۀ بمبئی گورنمنت عالی سکرتری 
ً  می١٩ مورخه ذيل تلگراف  :گرديده مخابره بوشهر به لزوما

. نشده وصول پولی هنوز کرديد، من ادعای تصديق شما که وجودی با عنوان، از بعد
 دهند تلگرافی دستورالعمل دارم استدعا. کورنومنت با کنم مقاومت توانم نمی من] ٨٩[

 امضا.  /    نمايند مرحمت فوری که
 
 هندوستان کل حکومت مقام به تلگراف پنج اکتوبر ٢٠ الی جوالی اول تاريخ از

 تمام در و بود شده تنگ پولی بی عرصۀ وقت آن در که اين بر نظر. گرديد بدهی
 .داد نشان واجب را حکومت توجه و مالحظه سرعت لزوم تلگرافات

 از ١٣۴٠ سنه رمضان ٢٧تمام مورخه ١٣٧ نمره تحت در که است مکتوبی سواد
 :رسيده بوشهر
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 مورخه شما تلگراف که بدهد اطالع شما به که است مأمور جانب اين عنوان، از بعد
 نظر به و گرديده واصل اجالله دام صاحب باليوز آقای اجل جناب به ١٩٢٢ می ١٩
 کردن تلگراف که دهم می اطالع شما به نيز. است شده آورده هندوستان فخيمۀ لتدو
 که کنم می نصيحت را شما و است خودتان برای فايده بی مخارج اسباب فقط جا اين به

ً  اگر  ايد بوده هندوستان فخيمه دولت يا بمبئی حکومت با مکاتبه طرف] ٩٠[ مستقيما
 .دهد نمی زحمت يادهز. بکنيد ها آن به را خود اظهارات

 انگليس بهيه باليوزدولت نايب شولدهم کاپتان
ً  بوشهر  به اکتوبر ٢٢ تاريخ در که است تلگرافی سواد  :شده مخابره لزوما

 امضا. /  نيست مقاومت تاب زيرا الزم؛ تلگرافی سفارش عنوان، از بعد
 : شده نوشته بوشهر به اکتوبر ٢۴ تاريخ در که است مکتوبی سواد 

ً  اکتوبر ٢٢ مورخه در شده فرستاده جوف در که سوادتلگرافی عنوان، از بعد  لزوما
 از پيش و هستيم حق اثبات مذاکره در بنده که است ماه ده اوالً  که زيرا گرديد؛ مخابره

ً . کنم خودداری نداشتم طاقت اين  قوه از واقف که سرکارعالی...سفارشی لزوم ثانيا
 ١٩٢١ اکتوبر آخر تا نمودم تقديم که عريضه برحسب که رسانيده می بود بنده امثال

 نيست تأمل جای هيچ و بودم روپيه هزار ده مبلغ به  وارده نقصانات سال سه مستحق
 اين و نيست روپيه هزار يک ماهی از کمتر فاميل اندازه اين برای بمبئی مخارج که

 نمودم می پر را آن کسر روپيه پنجاه و صد چهار ماهی  ممرديگر از چون جانب
. نمودم پيشنهاد داشتم کسر اخيراً ] ٩١[ آنچه فقط. نموده بهيه دولت بر تحميلی نخواستم
 حقوق اين تصفيه در که تأخيری ارادتمند استطاعت و قوۀ عدم واسطۀ  به متأسفانه

 هزار چهارده جون آخر تا که کرد برخوردار تری بزرگ نقصانات به مرا شد واقع
 سه اعطای حکم هندوستان جليلۀ حکومت طرف از جون همد در. کسرداشتم روپيه
 نامه قطع و کرده قدرقناعت همين به که خواستند می بنده از چون و رسيد روپيه هزار
 به تا جون دهم از. دادم ثانوی توضيحات و کرده خودداری سختی کمال بازبا دهم،
 ديگر وپيهر هزار شش باز مدت اين در و هستم معطل که گذرد می روز ٧٠ حال

 که گشته وارد بوده دستی تنگ از ناشی که قاعده از خارج و غيرمنتظره ضررهای
 .هستم متضرر روپيه هزار بيست فعالً 

 ترتيبات با همراهی طاقت که نفس آن که است واضح عالی کار سر پيشگاه در 
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 طول ماه دو جواب هر برای چه، نيست؛ بنده در باشد داشته هند جليله حکومت
 نفس تنگی اين با کنند فارغ مرا زود کردم تلگرافی درخواست که است اين شد؛ک می

 کسور که گردد عطا مبلغی هند جليله حکومت] ٩٢[ طرف از باز اگر. طاقت عدم و
 و مقاومت قوه چون نامه قطع دادن به کنند مقيد مرا هم ضمن در و ندهد جواب را بنده

 اجباراً  و کرد خواهم قبول ناچاراً  ندارم نهندوستا جليله حکومت مقابل در ايستادگی
 هرگاه رسانيم می عرض به واقعه از قبل حاال که طوری به لکن. داد خواهم نامه قطع
 ايران به وقت هر را خود حقوق  حقۀ ارادتمند داد، دست بنده به اجباری حالت چنين
 باب اين در که رود می استدعا عالی سرکار منيع مقام از. نمايم می مطالبه شوم وارد
 .باشيد فرموده توصيه نيز
 دريابيد؛ را آن صدق بتوانيد و نباشد حقيقت از خالی اظهارش کنم می گمان نکته يک

 محکم خود ادعای و عهود در هميشه ام داده که امتحاناتی ارادتمند که است اين آن و
 و کوشيدم خرآ نفس تا نمودم خود وطن به خدمت که مادامی. ام نداشته تزلزل و بوده

ً  نماييد مالحظه کردم مسلک ترک عزم که مجردی به  عزم بر که است سال پنج تقريبا
 دارای که اشخاصی گونه اين کنند نمی تمجيد شناسان حقيقت آن آيا. ثابتم خود عهد و

 معامله او با طور اين] ٩٣[ شوند حقوقی دارای وقتی مقابل در و هستند مسلک اين
ً  کنند؟ می  تأسف خيلی جای باشد، آمده پيش حسن روی از ترتيبات اين اگر واقعا

 امضا.  /  کنم نمی جسارت بيشتر! است
 :شده ارسال سفارشی بوشهر به ١٩٢٢ اکتبر ٢۵ تاريخ در ذيل شرح

 حاال داشت معروض.... عنوان  به قبل يوم که شرايحی به بالنسبه عنوان، از بعد
 ً  با خسارات وازدياد ومذاکرات معطلی اهم ده نتيجه در که دارم می معروض تمسکا
 از جوابی ابداً  بينم می بنده ١٠۵ نمره خط تحت در بوشهر اداره نامه تصديق وجود
 فقط و نيامده بنده دست به کارگزارانش توسط به هندوستان جليله حکومت طرف

 بيست بر بالغ امروز تا که مرا خسارات و حقوق تمام رسمی غير من خواهند می
ً  است وپيهر هزار  اگر و نگيرند کامل نامه قطع و کرده قطع روپيه هزار سه به شفاها
 بالجوابی مقابل در تنها که گذارند بالتکليفم بالجواب باز کنم قبولی در محه مسا

 و. شوم طرف هند جليله حکومت با] ٩۴[ نموده، مقدمه خرج کلی مبالغ بنده بايستی
 آورده، دست به پولی فقط که هستم محتاج و خارج من قوه از است معلوم فقره اين
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 .دهم نجات هالکت از را خود فاميل و بوده  فکر در آمده پيش خساراتی اين برای
 شفاهی عطای و پيشنهاد مقابل در که دهد می حکم بنده به عقلی قاعدۀ بنابراين
 اطاعت نمايند امر که طوری به نامه قطع و نکرده مخالفتی گونه هيچ جليله حکومت

 اين هنوز. نمايم.... خود فاميل نفر نه جان حفظ برای را پولی روپيه هزار سه و نموده
 چنين آن امضاء هنوز که مادامی. شود واقع فردا  يا امروز شايد و نشده واقع نامه قطع
 نيستم هم هندوستان جليلۀ حکومت خاصه دولتی هيچ قانونی مسئول ام نکرده نامه قطع

 حقيقت در که محترمش نمايندگان از يکی به موقع اين در را خود اجباريه حالت که
 .برسانم عرض به است من قرارداد اصلی طرف نيز نماينده آن

 ماه از من که دارد می ثابت بوشهر به اکتبر ٢٢ و می١٩ مورخه اينجانب تلگرافات
 تلگراف هيچ هندوستان جليله حکومت به عالوه به. ام بوده تنگی حالت چه می

 مجبور من کنند تکليف هم روپيه هزار حاال من  به اگر کنند می ثابت که نشده یمفصل
  )٣( .هستم قبولی به
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  :مآخذ و حاتيتوض ◀  

 با مقابله و جنوب مردم: اول جهانی جنگ«بابانسب  حيدر عبدلی و كرامت -  ١
و استعمار  ، ايران)١٣٩١(مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی؛ »انگليس استعمار
مؤسسه مطالعات و : ، تهران)جلد دوم(مجموعه سخنرانی ها و مقاالت: انگليس

  ٣٨١ – ٣٩٣صص  –پژوهشهای
مؤسسه » مبارزات مردم فارس عليه پليس جنوب« دکتر جمشيد صداقت کيش  - ٢ 

  ۶٩٢ -  ٧٠۵صص    -  ١٣٩۴ –مطالعات و پژوهشهای سياسی 
 
 مطبوعات، »خواه نگارمشروطه روزنامه يک خاطرات«موسی مطهری زاده  - ٣

  ١٣٩١ خرداد ٠٨, دوشنبه-  ٢ شماره بهارستان
  
 مردم: اول جهانی جنگ«بابانسب  حيدر عبدلی و كرامت:  مآخذ و منابع فهرست◀

  »انگليس استعمار با مقابله و جنوب
 

 مقاالت مجموعه( اول جهانی جنگ و ايران ،)١٣٨٠ اول، چاپ( صفا، اخوان،  - 
 .امورخارجه وزارت وانتشارات مركزچاپ ديپلماسی تاريخ و ناداس مركز) سمينار

 مجموعه اول، جهانی جنگ در قشقايی ايل ،)١٣٧٨ اول چاپ( ناصر، ايرجی،  -  
 . شيرازه پژوهش نشر ،١٧  ايران معاصر تاريخ

 علی ترجمه( ،١٩٠۶ -  ١٩٠٧ امروز ايران ،)١٣۶٢ اول چاپ( اوژن، اوبن،  -   
 . زوار نشر هران،ت ،)زوار سعيدی، اصغر

 گوناگون موضوعات با مجالت ايران، جنوب پليس ،)١٣٨١ پاييز( فاطمه، پيرا،  -  
 .۴٣ شماره فرهنگ، انسانی، علوم

 روزنامه و اول، سال يكم، شماره ،)١٣٢۶(اخوت،شيراز، انجمن روزنامه  -  
 .۴٠ ،٣٩ ،٣۶ ،٣٢ های شماره كلكته، اصالح،

 ترجمه( ،)آر. پی. اس( ايران جنوب پليس ،)١٣۶٣ ،اول چاپ( فلوريدا، سفيری،  -   
 نشر تهران، ،)رفيعی فشارکی جعفری منصوره و) مافی نظام( اتحاديه منصوره
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 .ايران تاريخ
 و علما جهاديه فتاوای( جهاديه ،)١٣٧۵( دمحمحسن، كاووسی، و نصرهللا صالحی،  -   

 انتشارات تهران، ،٣ شماره فتوای دوم، بخش) اول جهانی جنگ در عظام مراجع
 .المللی بين و سياسی مطالعات دفتر

 ابوالقاسم ميرزا خاطرات(ها وشنيده ها ،ديده)١٣٧٠دوم چاپ(ابوالقاسم، زاده، كحال-  
 جنگ در ايران مشكالت درباره ايران در آلمان امپراطوری سفارت منشی زاده كحال

 . البرز نشر تهران،) ١٩١۴ -  ١٩١٨ المللی بين
 ديپلماسی تاريخ و اسناد مركز ،)١٣٨٣ بهار( خارجی، روابط يختار فصلنامه - 

 . ١٨ شماره پنجم، سال خارجه، وزارت
 جهانی جنگ در انگليس و ايران روابط ،)١٣٨٠ اول چاپ( اولسون،. جی ويليام -  

 پژوهش و نشر ،)زنگنه حسن ترجمه( ٣١ ايران معاصر تاريخ مجموعه اول،
 . شيرازه

 هوشنگ عبدالرضا ترجمۀ( بزرگ، بازی در ايران ،)١٣٨٣( آنتونی، وين،  - 
 .ايران تاريخ نشر تهران، انتشارات ،)مهدوی

  -  ١٩١٩ اول جهانی جنگ( ايران در عمليات ،)١٣۶٩ اول چاپ( جيمز، مابرلی، -  
 . رسا فرهنگی خدمات مؤسسه تهران، ،)بيات كاوه ترجمه( ،)١٩١۴

 مردم مبارزات و ها قشقايی ،)١٣٨١ اول، چاپ( غالمرضا، شوری، دره ميرزايی  - 
 . اسالمی انقالب اسناد مركز انتشارات جنوب،

 ضداستعماری قيام در روحانيون نقش ،)١٣٧٣ اول، چاپ( سيددمحمحسن، نبوی، -  
 چاپخانه بوشهر، اول، جهانی جنگ در جنوب قيام مقاالت مجموعه جنوب، مردم
 .علوی

http://www.irpsri.com/Show.php شهريور ١۴ يكشنبه:مشاهده تاريخ 
   ٢٠١٠ سپتامبر ۵/١٣٨٩

http://www.ravid.blogfa.com       
 تاريخ استعمار، مهم های چهره از ديگر يكی موضوع راويد، انوش: نويسنده - 

 .١٣٨٩ سال ماه تير ٢۴ پنجشنبه: مشاهده
http://www.encyclopaediaislamica.com 
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 انگليسيها فرمان تحت ايرانی انگليسی يروین. جنوب پليس راضی، منيره: نويسنده- 
موسی  :متن تعليقاتاسالمی المعارف دايرۀ بنياد ،١٣۴٠تا١٣٣۵از ايران جنوب در

  »خواه نگارمشروطه يک روزنامه خاطرات«مطهری زاده
  
 به بوشهر، در مشروطه جنبش در دلوار کدخدای دمحم رييس فرزند علی رييس  - ١

 خوانين اتحاد به اول، الملل بين جنگ درهنگامۀ وا. پيوست خواهان مشروطه جرگۀ
 اتحاد اين عناصر ترين ومهم ترين ازفعال يکی عنوان  به و پيوست ضدانگليسی

 جنگ اسناد کاوه، بيات،« .کرد وعام خاص شهرۀ را خود دشمن، با نبرد درصحنه
. »۴١ ص ،١٣٧٣ دلواری، علی رييس کنگره بوشهر، ايران، جنوب در اول جهانی

 در را ها انگليسی شديد واکنش بريتانيا، قوای اوعليه امان بی و درپی پی های رشيو
 اين از يکی در نيز سرانجام و شد دلوار تخريب و بمباران به منجر که برداشت
 دمحمحسين، آدميت، زاده رکن: ک.ر وی دربارۀ.شد کشته علی رييس ها، درگيری

 دلواری علی رئيس سيدقاسم، وياحسينی، الاقب تهران، ،)دليران اتحاد(تنگستانی دليران
 .١٣٧۶ شيرازه، تهران، ،)جنوب مقاومت و بريتانيا تجاوزنظامی(
 
 توسط بوشهر اشغال تا ١٣٣٠ سال از موقرالدوله به ملقب دمحمعلی ميرزا -  ٢

 به متمايل وی. داشت عهده به را بوشهر حکمرانی ق.ه ١٣٣٣ در ها انگليسی
 قاسم سيد کوشش به کوتاهی، چاه حسين شيخ احمد، فرامرزی، بود ها انگليسی

 اول جهانی جنگ درآستانۀ موقرالدوله. »٢۶ ص ،١٣٧٧شيرازه، تهران، ياحسينی،
 نظامی نيروهای از درآن که شهر ری کدخدای »تنگستانی علی« سرکوب در و

 خود عليه را جنوب ضدانگليسی خوانين خشم اندازه بی نمود، استفاده انگليسی
 بيات،: قرارگرفت نيز فارس والی شکايت و خشم مورد حتی امر اين. يتبرانگخ

 نشر و بوشهرشناسی مرکز قم، ايران، جنوب در اول جهانی جنگ اسناد کاوه،
 پليس«:کرد اعتراض امر اين به نسبت نيز داخله وزير. »١۴۴ ص ،١٣٧٧ همسايه،

 ها انگليسی که جا آن از و بوشهر اشغال با موقرالدوله. » ۴٩ ص ايران، جنوب
 توسط و برکنار نماند، باقی خود مقام در وی بوشهر اشغال درخالل گرفتتند تصميم
 رکن: ک.ر همچنين. »۴٠ ص اول، جهانی جنگ اسناد«: شد فرستاده بمبئی به کشتی
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 ،١٣۵٧ اقبال، تهران، ، ١و ٢ ج الملل، بين جنگ و فارس دمحمحسين، آدميت، زاده
 .٢٢٧ ص

. خانان خان به معروف و السلطنه مخبر به ملقب هدايت خان قلی مهدی حاج -  ٣
 انقالبيون با همراهی اتهام به سرانجام و برقرارشد فارس واليت به ق١٣٣٠ درسال
 اطالع برای. شد برکنار سمت اين از ها انگليسی تالش با آلمانی مأمورين و شيراز
 و خاطرات قلی، مهدی يت،هدا: عنوان با وی اثر دو به بنگريد او حال شرح از بيشتر

 .١٣۴۴زوار، تهران، خطرات،
 .١٣۶٣نقره، تهران، صوتی، دمحمعلی اهتمام به ايران، گزارش و

 والی هدايت مخبرالسلطنه آشکار خواهانۀ آلمان تمايالت درشيراز«:نويسد می مابرلی
 عمليات جيمز، مابرلی،: »شده ما نگرانی باعث ژاندارمری سوئدی افسران و فارس

 .» ٨٨ ص ،١٣٧٠ رسا، تهران، بيات، کاوه ترجمه ايران، در
 در. آمد در ها انگليسی اشغال به ١٩١۵ اوت ٨/ ١٣٣٣ رمضان ٢٧در بوشهر -  ۴

 و روشن روز در بوشهر شده، اتخاذ تصميم به توجه با: است آمده ها انگليسی اسناد
 کلنل ليوتنان فرماندهی به و راجپوت يازدهم نيروی توسط مخالفتی، با مواجهه بدون
 افسر. درآمد اشغال تحت قوا فرمانده افسر برار، ششم و نود نظام پياده از لين،

 انتخاب بوشهر مدنی مديريت به نمايندگی معاون و نظامی حکومت به فرماندهی
 .»٣٩ ص اول، جهانی جنگ اسناد«:شدند

 .حوک دراصل -   ۵
 حاجی اصفهانی، التجار، ملک دمحمابراهيم حاجی جمله از تجار از ديگر ای عده -  ۶

 لطف حاجی بوشهری، التجار امين حاجی شيرازی، عبدالرحمن حاجی عرب، عباس
 از گروهی و سلماسی اسماعيل مشهدی پسران، و ميرعبدالباقی تبريزی، علی

 قرار ها انگليسی سياه ليست جزء خارجی و ايرانی موسسات و ها شرکت
 باشی کرباليی چوبک، عبدالرضا همچنين. »٨٧ص ايران، جنوب پليس«:گرفت
 علی حسين ميرزا و تنگستانی زايرعلی دالل، نصرهللا شاه سيد خراز، اکبر علی بزاز،

 .»٩٩ ص تنگستانی، دليران«: بودند دستگيرشدگان جزء فر اهرمی
. کازرونی حسين ميرزا مرحوم فرزند المله لسان به مشهور کازرونی علی ميرزا - ٧

 کازرونی دمحمحسن حاج خانه تجارت در سالگی انزدهش تا دوازده سن از وی
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 يکی وی. پرداخت تجارت شغل به مستقالً  زمان درهمين و بود منشی دربوشهر
 مبارزه مراحل تمامی در و بود بوشهر در اجانب عليه مبارزه عمدۀ و مهم ازعناصر

 درگزارشات. داشت ارزنده بوشهرنقشی خطۀ ويژه به جنوب مجاهدين کنار در
 شده برده نام جنوب ضدانگليسی محرکان از يکی عنوان  به وی از ها ليسیانگ

 مبارزاتش و وی دربارۀ. »٨٩ ص ايران، جنوب در اول جهانی جنگ«:است
 بوشهر، کازرونی، علی ميرزا سياسی شخصيت فرازوفرود شناس،علی، حق:بنگريد
 ترجمه فارس، و اول جهانی جنگ گوستاو، نيلستروم، و ١٣٨٩اسالمی، آزاد دانشگاه

 .»تنگستانی دليران«و ١٣٨٩بوم، آباد شيراز، پرتو، افشين
   به١٣٣٩ االول ربيع١١/ ١٩٢٠ نوامبر ٢٣ در جنگ از پس مسعودالسلطان -  ٨

 مقام به چندی از پس و گرفت دست بوشهربه در را امور ادارۀ حکومت کفيل عنوان
 جای به ومشارالدوله نکشيد درازا اوبه حکومت ايام ولی. يافت ارتقاء بنادر حکومت

 .»١٣٨ ص ايران، جنوب در اول جهانی جنگ«:رفت تهران به وی شدو تعيين او
 با خان قلی علی. پسيان خان دمحمتقی کلنل عم پسر و خان حمزه ژنرال فرزند  -  ٩

 به ياوری درجۀ با بود سوئديان فرماندهی تحت که ژندارمری تشکيالت به ورود
 شد هماهنگی شيراز انقالبيون با وی اول جهانی جنگ آغاز رد. آمد شيراز و فارس

 مقامات شيراز در و نمود بسيج را ژاندارمری خواهان آزادی بيگانگان، با ضديت و
 از ژندارمری قوای سرکوب با. فرستاد اهرم به را ها آن و کرد بازداشت را انگليسی

 »اول الملل بين گوجن فارس«:زد خودکشی به دست وی شيرازی، الملک قوام سوی
 اسالمی، انتشارات تهران، فارس، دمکرات حزب تاريخچه مرداد، علی فراشبندی، و

 .١٠٢ ص ،١٣۵٩
 ميکوش فن کتاب در تنها. نيست دست در زيادی اطالعات حق ندای جريدۀ از -  ١٠

 هدف با و آلمانی واسموس سوی از حق ندای. است شده نشريه اين به اشاراتی
 بيداری و مردم کردن آگاه نيز و آلمان فتوحات ويژه  به جنگ اراخب رسانی اطالع
 برای همچنين. »٢۶۴ ص آلمانی، لورنس واسموس،«:شد می منتشر ملی افکار

. »ياحسينی سيدقاسم دربرازجان، حق ندای روزنامۀ مقاله«: ک.بيشترر اطالعات
 اعتقاد براين ايران در نگاری روزنامه تاريخ ارجمند محقق و پژوهشگر دکترپروين،

 ازاين هايی نسخه يافتن برای هندوانگلستان درآرشيوکشورهای وی تالش که است
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 و منابع ميان در نشريه اين از هايی نسخه دارد احتمال تنها و نرسيده جايی به جريده
 اصالح. »پروين ناصرالدين دکتر جناب از اينترنتی نامۀ«.شود يافت محلی اشخاص

 و گرفت پی درکازرون برازجان، ترک از پس را حق ندای جريدۀ کازرونی،
 .رسيد چاپ به درکازرون نشريه اين آخرين شمارهای

 درسال. خان داراب فرزند قشقايی عشاير سردار الدوله صولت خان اسماعيل -  ١١
 مشروطيت حاميان جزء زمان هم و داشت عهده به را قشقايی ايل رياست ق.ه١٣٢۴

 در اما پيوست انقالبيون صفوف به دير هرچند اول جهانی درجنگ وی. شمارآمد به
. آورد وجود به ها انگليسی برای را شماری بی های مزاحمت جهانی جنگ بحبوحۀ
 و »الملل بين جنگ و فارس« های کتاب به اوبنگريد سياسی های فعاليت و وی دربارۀ

 و. ١٣٧٨ شيرازه، تهران، اول، جهانی جنگ در قشقايی ايل ناصر، ايرجی،
........... 

 در. است شده واقع کازرون شرقی جنوب از وسيعی دشت در کمارج روستای -  ١٢
 عليه کازرون انقالبيون از تأسی به سامان اين مردم اول جهانی جنگ هنگامۀ

 حزب اعضای از يکی به متعلق کمارج زمان اين در. شدند بسيج انگليسی نيروهای
 شمار به ضدانگليسی فردی نيز یو که بود فاخرالسلطنه يعنی فارس دمکرات

 .رفت می
 فارس انقالبيون با همراه که آمد می شمار به فارس دمکرات حزب اعضای از -  ١٣

 از پس وی. داد نشان خود از را هايی فعاليت ها انگليسی نفوذ از جلوگيری برای
 و نمود فرار شيراز از ها انگليسی ايادی توسط فارس ژاندارمری نيروهای سرکوب

. س کوشش به خاطرات، فاخر، سردار حکمت،: ک.ر وی دربارۀ. رفت تهران به
 دمکرات حزب تاريخچه«و »فاخرحکمت سردار« و١٣٧٢البرز، تهران، وحيدنيا،

 .»فارس
 وارد اول جهانی جنگ هنگامۀ در که بود ها آلمانی مأمورين از يکی واسموس  -  ١۴

 متحد ها انگليسی منافع انداختن خطر به باهدف جنوب انقالبيون وبا شد ايران جنوب
 کنسول عنوان به ايران جنوب در نيز اول جهانی جنگ از قبل سال چند وی. شد

 را او نيز جنوب محلی سران. بود آشنا فارس فرهنگ و زبان با و برد می سر به آلمان
 قوای عليه را هايی عمليات هم مشارکت با لذا و شناختند می خود متحد عنوان  به
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 سايکس،: ک.ر وی های فعاليت و زندگی دربارۀ. نمودند ريزی پی سیانگلي
 سعادت حسن ترجمه آلمانی، يالورس واسموس جاسوسی های فعاليت کريستوفر،

 ترجمه سوزان، آفتاب زير اسکارفن، ماير، نيدر و ١٣۴٨ وحيد، تهران، نوری،
 سوی به پيش اولريخ، گرکه، و ١٣۶٣ايران، تاريخ تهران، جهانداری، کيکاوس

 عمليات«و ١٣٧٧ سيامک، کتاب تهران، جلد، ٢ صدری، پرويز ترجمه شرق،
 »آلمانی لورنس واسموس« و »درايران

 اين به جنوب مردم وواکنش دلواری علی رييس شهادت چگونگی دربارۀ - ١۵
 علی رييس«،»کوتاهی چاه خان حسين شيخ«،»تنگستانی دليران«:کنيد رجوع ها کتاب

  به دلواری علی رييس شهادت. »دلواری علی رييس زندگی بر تحليلی« و »دلواری
 موجب انگليسی نيروهای برابر در جنوب انقالبی عنصر ترين ازمهم يکی عنوان

 و ترين فعال علی رييس«:نوشتند خود گزارشات در آنجاکه شدتا ها انگليسی خشنودی
 همان به و ها برآن مهمی ضربه صحنه از وی حذف و بود دشتی خان ترين مصمم
 .»۴١ ص ايران، جنوب در اول جهانی جنگ«: »بود ما برای بزرگی شانس نسبت

 در وی. بود بنادر و بوشهر حکمران زمان اين در دريابيگی احمدخان ميرزا  - ١۶
 با و کرد آغاز بوشهر در مشروطه حاميان با را سختی مبارزه مشروطيت دوران
 جهانی جنگ در دريابيگی. شدند بعيدبوشهرت از طلبان ازمشروطه ای عده وی تالش

  .»١۵ ص الملل، بين جنگ و فارس«:گرفت قرار ها انگليسی حمايت در نيز اول
 به ها انگليسی طرف از عبدهللا شيخ کوتاه، چاه اشغال با ق.ه١٣٣٧ محرم در  -  ١٧

 ١٣٣٨ رجب در. »٩١ ص همان،«:شد برگزيده کوتاهی چاه خان حسين شيخ جای
 انجام در ولی داد نشان خود از کوتاه چاه تصرف برای را تالشی نخا حسين شيخ ق.ه

 نيروهای درنتيجه. گزيد اقامت اطراف های باغ از يکی در و نيافت توفيقی امر اين
 شدن کشته به که شدند ور حمله او بر ها انگليسی حامی خوانين برخی نيز و انگليسی

 اين در. گرديد منتهی طرافيانشا برخی نيز و خزعل نام به فرزندانش از يکی و وی
 اسير نيز نفر چهار و بيست و کشته حسين شيخ ياران از تن هفت عمليات

 وی شدن کشته چگونگی دربارۀ. »١٠٩ص ايران، جنوب در جهانی جنگ«:گشتند
 .»تنگستانی دليران« و »الملل بين جنگ و فارس« ،»کوتاهی چاه حسين شيخ«:ک.ر

 به تنگستان ناحيه ضدانگليسی محلی سران از يکی اهرمی خضرخان زاير  -  ١٨
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  مقاومت دلواری علی ورييس کوتاهی چاه خان حسين شيخ با همراه که آمد می شمار
 از که ای توطئه در ١٩٢٠سال در وی. داد نشان خود از ها انگليسی برابر در را هايی
 به بيشتر اطالع برای. شد کشته پسرش همراه بود شده ايجاد ها انگليسی ايادی سوی
 دليران« ،»الملل بين جنگ و فارس« ،»فارس و اول جهانی جنگ«های کتاب

 .کنيد رجوع »کوتاهی چاه  خان حسين شيخ« و »دلواری علی رييس« ،»تنگستانی
ضد  درجنبش برازجان ضابط برازجانی غضنفرالسلطنه ميرزادمحمخان -  ١٩

 نيروهای با مقابله برای بوشهر خطۀ محلی سران با وی. بود جنوب استعماری
 اکتفا بوشهر مجاهدين ياری به تفنگچی سيصد فرستادن به تنها اما شد همراه انگليسی

 به خواهان  وطن وپناهگاه مأٌمن اوهمواره حکمرانی محل برازجان حال اين با. نمود
 در وی نيز جنوب دراواخرجنبش. »٣٢ص الملل، بين وجنگ فارس«:آمد می شمار

 شيخ به گاه آن وی. شد فرار به موفق اما دستگير انگليسی عوامل توسط برازجان
 فرما فرمان به شيراز در را خود بعد ماه يک ولی پيوست زايرخضرخان و خان حسين
 تسليم از قبل غضنفرالسلطنه. »١٠٩ ص ايران، جنوب در جهانی جنگ«:نمود تسليم
 خسارات ها انگليسی به شد معروف لرده نبرد به که حماسی نبرد يک در و خود

 .»۵٠٩ ص  ايران، در عمليات«:آورد وارد فراوانی
 معروف برازجان شرقی ارتفاعات در ميالدی١٩٢١ سال در غضنفرالسلطنه -  ٢٠
 .شد کشته درنبردی »گيسکان« به

 اين در مدان فارسی طايفه افراد سوی از واسموس شدن مجروح چگونگی -  ٢١
 را واسموس اشتباه به فوق طايفه افراد .»آلمانی يالورنس واسموس«:است آمده کتاب
 عذرخواهی ضمن حادثه ازاين پس طايفه اين سران لذا بودند؛ قرارداده حمله مورد

 حمله او به هرگز نيست واسموس جز کسی او که دانستند می اگر گفتند ازواسموس
 .»٢٧٠ص همان،«:کردند نمی
 از برخی متحد دچن هر جنوب ضداستعماری جنبش در دالکی نوردمحمخان -  ٢٢

 دوستی از دم ظاهر به حال اين با بود برازجانی غضنفرالسلطنه جمله از جنبش سران
 وی جنوب جنبش اواخر در. »۴۶۶ص ايران، در عمليات«:زد می ها انگليسی با

 جنگ و فارس«:شد کشته آنان توسط چندی از پس و شد دستگير ها انگليسی توسط
 .»۶٩ ص الملل، بين
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 محض به که بود دالکی نوردمحمخان حاميان از کنارتخته کدخدای باباخان -  ٢٣
 در خود از مقاومتی و گريخت ازکنارتخته ها، انگليسی توسط نوردمحمخان بازداشت

 .»٩٣ ص ايران، جنوب در اول جهانی جنگ«:نداد نشان انگليسی نيروهای برابر
 کالنتران ردارخانس و خان   ويس علی« احتماالً  باباخان دشمنان از منظور -  ٢۴

 و جنگ فارس«:شدند می محسوب ها انگليسی حاميان که است خشت مشترک
 .»٧٧ ص الملل، بين
 واسطۀ به بوشهر شمال در شبانکاره منطقه حاکم شبانکاره خان اسماعيل -  ٢۵

 همين به بود، برازجانی غضنفرالسلطنه رقيب و مخالف ترين مهم ارضی اختالفات
. بودند ونزاع درجنگ همواره داشتنداما خويشی هم ادوب اين که هرچند سبب

 نيروهای شد موجب شبانکاره، سوی به غضنفرالسلطنه توجه و دو اين خصومت
 جهانی جنگ«:گيرند قرار بوشهر خطه مجاهدين درخدمت نتوانند غضنفرالسلطنه

 بوشهر در ها انگليسی باليوزگری با خان اسماعيل. »٣٨ص ايران، جنوب در اول
 .»١٨٠ص همان،«:داشت دوستانه روابط

 کوتاه چاه ازخاک احمدی ياراه شاهی راه اول جهانی درجنگ که جايی  آن از -  ٢۶
 وانفعال فعل هرگونه برای را احمدی راه کوتاهی چاه خان حسين شيخ و گذشت می

 که شدند »شيف« نام به ديگری راه متوجه ها انگليسی نتيجه در بود بسته ها انگليسی
 بوشهر خطۀ مجاهدين با چند نيزهر احمدخان. قرارداشت انگالی واحمدخانقلمر در

 ها آن به  عمالً  انگليسی، دوست خوانين با دوستی ضمن حال اين با نکرد همراهی
 .»٣۶ ص همان،«:نشد ملحق

 ٢٧  -  ً  از شبانکاره و رودحله ليراوی، داوود، حيات خوانين بوشهر خطه در عموما
 خوانين مابرلی نوشتۀ به. »٣۶ص همان،«:آمدند می حساب به ها انگليسی دوستان

 دوستانه ای رويه بريتانيا به نسبت رفته هم روی شيراز –بوشهر جادۀ غرب و شمال
 .»۴۵۶ص ايران، در عمليات«:بودند طرف بی يا و داشتند

 آغاز با. شد می اداره سوئدی افسران نظر زير زمان دراين فارس ژاندارمری – ٢٨
 متمايل ژاندارمری ايرانی ونيروهای ونيزافسران سوئدی افسران اول، جهانی جنگ

 واردجنگ انگليسی نيروهای ودرصددبرآمدندبرعليه شيرازشدند انقالبيون به
 ها  انگليسی منافع نيروعليه اين وضديت سوئدی افسران خواهانه آلمان تمايالت.شوند



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٣٢٧                                        ٦ج

  

: های کتاب به شتر بنگريدبي اطالعات برای. نيروشد اين انحالل منجربه درانتها
 اسالمی ارشاد کل اداره بوشهر، پرتو، افشين نبات،ترجمه شاخه گوستاو، نيلستروم،

 اول، جهانی جنگ تا مشروطيت از فارس ورنجبر،دمحمعلی، ١٣٧٣بوشهر، استان
 جنگ در ايران الدوله، مورخ سپهر، و ١٣٨٩ ملی، کتابخانه و اسناد سازمان تهران،
 معاصر تاريخ سال هفتاد يا من زندگی احمد، اخگر، و ١٣۶٢يب،اد تهران، بزرگ،
 .»شرق سوی به پيش« و ١٣۶۶اخگر، تهران، ايران،

 جنگ هنگام به برازجان در ژاندارمری ازفرماندهان يکی اخگر احمدخان -   ٢٩
 مبارزه به و گرفت قرار انقالبيون کنار در جنوب جنبش آغاز با که بود اول جهانی

 عنوان تحت کتابش به کنيد نگاه وی دربارۀ. نمود اقدام انگليسی نيروهای عليه
 جنبش انتهای اخگردر احمدخان. »ايران معاصر تاريخ سال هفتاد يا من زندگی«

 دورۀ در وی. شد وارد السلطنه نظام ملی اردوگاه به و کرد فرار کرمانشاه به جنوب
 و داشت برعهده را تستانودش دشتی بوشهرو اهالی نمايندگی ملی شورای مجلس پنجم

 .»١٧ص الملل، بين وجنگ فارس«:يافت وفات تهران در شمسی ١٣۴٨ درسال
 قوای فرمانش، تحت ژاندارمری نيروهای با بود توانسته که خان قلی ياورعلی - ٣٠

 که شيراز به ها الملکی قوام يورش با سرانجام کند، بسيج ها انگليسی عليه را محکمی
 از زياد ای عده نتيجه در که خورد شکست کردند می حمايت ها آن از ها انگليسی
 نيز خان قلی ياورعلی و شدند زندانی و اعدام واقعه اين از پس شيراز انقالبی نيروهای

 فرماندهی به ژاندارمری نيروهای سرکوب چگونگی دربارۀ. زد خودکشی به دست
 شيراز بر ها انگليسی یگ چيره و شيراز به ها الملکی قوام ورود و خان قلی ياورعلی

 اميرکبير، تهران، انگيز، حيرت سرگذشت حسن، هيربد، زاده ملک: به کنيد رجوع
 و ٢١،ص١٣٧٠

 .»٧۶٩ص شرق، سوی به پيش«. »نوزدهم فصل الملل، بين جنگ و فارس«
 شرايطی ،١٣٣٣ رمضان٢٧/ م١٩١۵ اوت ٨ در بوشهر تسخير با ها انگليسی -  ٣١
 يکی. سازند رها را بوشهر شرايط آن قبول صورت در که دکردن پيشنهاد ايران به را
 مخالف را او ها انگليسی که بود فارس والی مخبرالسلطنه برکناری شرايط، اين از

  .»٣٩ص ايران، جنوب در اول جهانی جنگ«:پنداشتند می درفارس خود های برنامه
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 از پس که بود شيراز اعيان از يکی شيرازی نصيرالملک خان ابوالقاسم ميرزا -  ٣٢
 از و دستگير ها انگليسی توسط شيراز در مستقر خارجيان به شيرازی انقالبيون حملۀ

 الملک قوام فرار از پس وی. »٨٩ص اوکانر، فردريک خاطرات«:شد اخراج شيراز
 ايران، جنوب در اول جهانی جنگ«:شد شيراز حکمران انقالبيون سوی از شيراز از

 حکمرانی کفيل چندی نيز شيراز انقالبيون بازسرکو پس وی ظاهراً . »٣٢ص
 .»٧۶٩ص شرق، سوی به پيش«:داشت عهده به را شيراز

 انقالبی نيروهای توسط که»استقالل حافظين کميتۀ«با خان قلی ياورعلی -  ٣٣
 شيراز در انگليس کنسولگری وکارکنان کنسول بود، شده تشکيل شيراز ژاندارمری

 از پس زندانيان اين. فرستاد اهرم به بوشهر، يونانقالب نزد را نهاآ و دستگير را
 چگونگی دربارۀ. شدند مبادله ها انگليسی گرفتاردردست ايرانی اسرای با ماه چندين

 زنگنه، حسن ترجمه خاطرات، اوکانر،فردريک،:کتاب بنگريدبه ها آن وتبادل اسارت
 .»رسفا دمکرات حزب تاريخچه« ،»شرق سوی به پيش« و١٣٧۶ شيرازه، تهران،

 متهم را او استقالل حافظين کميتۀ که شيرازی الملک قوام فرار چگونگی دربارۀ -  ٣۴
 با انقالبيون بين نزاع نيز و بودند کرده ها انگليسی از حمايت و پول گرفتن به

. »هفدهم فصل الملل، بين وجنگ فارس«:ک.ر شد منجر او فرار به که الملک قوام
 داده نسبت ها آلمانی به الملک قوام فرار و شيراز ونانقالبي مديريت آلمانی درمنابع

 به ازشيراز ازفرار پس الملک قوام. »٧۶۶ص شرق، سوی به پيش«:است شده
 شيراز به ديگر بار ها انگليسی سوی از وی کردن تجهيز با آنجا ودر آمد بوشهر

 در عمليات«:افتاد اتفاق که امری سازد؛ سرکوب را شيراز انقالبيون تا برگشت
 .»٢٠١ص ايران،

/ م١٩١۵ آوريل ٢٧ روز در باشدکه ای واقعه اصالح، مرحوم منظور احتماالً  -  ٣۵
 قلعه مايلی چند تا انگليسی نيروهای روز اين در. افتاد اتفاق ١٣٣۴االخر جمادی ٢٣

 ها انگليسی سرانجام که درگرفت آتش تبادل قلعه حافظين و آنان بين آمدندو اهرم
 سر در گمی. »١٢٨ص اوکانر، فردريک خاطرات«:شدند نشينی عقب مجبوربه

 در عمليات«: است آمده کتاب دراين انگليسی اسرای رهايی برای بريتانيا دولت
 .»٢٣١ص ايران،

 خاطرات«:کتاب به بنگريد انگليسی و ايرانی اسرای تبادل چگونگی دربارۀ -  ٣۶
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 ايران، نوبدرج جهانی جنگ«:نيز و »ايران در اسارت فصل اوکانر، فردريک
 کوتاهی، چاه خان حسين شيخ« ،»٢٣١ص درايران، عمليات« ،»۵٧-  ۶٠ص
 .»۴٧  -  ۶٠ص
 انقالب در. »٩۶٢ص ،٢ناصری،ج نامه فارس«:به بنگريد خانواده اين دربارۀ  - ٣٧

 جانبداری و خانواده اين توسط شيراز بزرگ روحانيون از تن دو کشتن مشروطيت
 ضد جنبش در. داشت پی در خانواده اين از را فارس مردم تنفر ازاستبداد، ها آن

 عهده بر را خمسه ايل نيز و خانواده اين رياست خان هللا حبيب جنوب، استعماری
 نقش جنوب انقالبيون درسرکوب خانواده اين. بود ها انگليسی به متمايل و داشت

 .پيشين منابع به کنيد رجوع: داشتند بسياری
 وی از و بوده خراسانی آخوند شاگردان از که فارس معروف روحانيون از  -  ٣٨

 ها، انگليسی توسط اول جهانی بوشهردرجنگ ازاشغال پس. است اجتهادداشته اجازه
 با همراه و پوشيد رزم لباس خود و کرد تشويق جهاد و دفاع به را فارس اهالی وی
 وی. ماند جا همان بوشهر تخليه تا و رفت برازجان به شيراز ازانقالبيون نفر ها صد
 .پيشين منابع به کنيد رجوع: پيوست ايزدی رحمت به شمسی ١٣١٨ سال در
 فارس« :بودند پانصدنفر جعفرمحالتی شيخ همراهان آدميت زاده رکن روايت به - ٣٩

 شيخ«:است نفر صدوپنجاه يک فرامرزی احمد روايت. »١٢۴ص الملل، بين وجنگ
ها تعداد همراهان همراهان  یانگليس درگزارشات. »۴١کوتاهی ،ص چاه خان حسين

 ايران، درجنوب جهانی جنگ«:است شده زده تخمين نفر  ۶٠ محالتی جعفر شيخ
  .»۴۵ص

  
 کنار در حضور و جنگ در شرکت به حاضر محالتی جعفر شيخ همراهان -  ۴٠

 از مجاهدين وقت آن در که غضنفرالسلطنه و دريابيگی اما بودند بوشهر مجاهدين
 بوشهر به حرکت از مختلفی داليل به را مجاهدين شتند،دا شنوايی حرف ها آن

 .»دهم فصل الملل، بين جنگ و فارس«:به کنيد رجوع باره دراين. بازداشتند
 شيراز بزرگی ده کالنتر خردل اکبرخان ميرزاعلی اصالح، مرحوم منظور -  ۴١

 همچنين. داشت عهده به را جعفرمحالتی شيخ ازهمراهان بخشی فرماندهی وی. است
 و بمانند باقی برازجان در شيرازی مجاهدين داشت عقيده که بود افرادی از يکی وی
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 .»١٣١ص همان،«:نکنند حرکت بوشهر سوی به
 از بوشهر، در آلمان اتباع از تن دو ١٢٩٣ ماه اسفند ١٨/ م١٩١۵ مارس در -  ۴٢

. شدند بازداشت ها انگليسی توسط شهر آن در آلمان کنسول ليسترمن دکتر جمله
 با کردن  همراهی و بوشهر های آرامی نا در داشتن دست به را وی ها انگليسی
 دستگيری. »٨٨ص ايران، در عمليات«:بودند کرده متهم ناحيه اين مجاهدين
 که طوری به برانگيخت بوشهر علمای ميان در ويژه به را زيادی هيجانات ليسترمن

 راه به مساجد در ها انگليسی عمل اين به اعتراض در وسيعی تجمعات ها آن
 ارشادی، ظهيرنژاد. »٢۶۶ص ايران، جنوب در اول جهانی جنگ اسناد«:انداختند

 بين و سياسی مطالعات دفتر تهران، ،١ ج آلمان، و ايران روابط اسناد گزيده مينا،
 .١٨٣ص ،١٣٧۶ الملل،

 ناصر. لشکر ناصر و ديوان ناصر به ملقب کازرونی عبدهللا خواجه مرحوم - ۴٣
 و مهم منطقۀ که بود جنوب مجاهدين متحد ترين مهم از يکی جنوب درجنبش انديو

 مجاهدين با همراه سامان اين در وی. داشت فرماندهی تحت را کازرون استراتژيکی
 انگليسی قوای چيرگی مانع و آورد وارد ها انگليسی به را مهلکی ضربات کازرونی

 بنگريد وی مبارزات و زندگی از بيشتر اطالع برای. شد شيراز–بوشهر ی جاده بر
 ضد جنبش موسی، زاده، مطهری و »اسناد روايت به کازرونی ديوان ناصر«:به

 .١٣٧٨ قو، تهران، کازرون، آزاديخوان و جنوب استعماری
 ميان که است ايرانی اسرای با انگليسی اسرای مبادلۀ معاهدۀ همان منظور -  ۴۴

 و مجاهدين ميان معاهده اين براساس .شد منعقد ها انگليسی و بوشهر مجاهدين
 را مجاهدين قدرت کاهش موجبات عامل همين که شد ايجاد بسی آتش ها انگليسی

 خاطرات« و »کوتاهی چاه خان حسين شيخ«:به بنگريد معاهده اين دربارۀ. آورد فراهم
 .»۵٩ص ايران، درجنوب اول جهانی جنگ«:به کنيد رجوع نيز. »اوکانر فردريک

 ميرزا عباس فرزند الدوله نصرت فيروزميرزا فرزند فرمانفرما ميرزا حسينعبدال - ۴۵
 انجام ها انگليسی فشار با که فارس از مخبرالسلطنه عزل از پس وی. السلطنه نايب

 فارس به تومان هزار ٣٠ماهی دريافت با وی. شد منصوب فارس واليت به گرفت،
 حال خوش بسيار وی انتصاب از ها ن آ مد، آ می شمار به ها انگليسی حامی چون و آمد

 حرکات توفيق که بودند عقيده اين بر ها انگليسی. »٩۴ص ايران، گزارش«:بودند
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 نتيجه در داشت، فارس واليت به فرمانفرما انتصاب به بستگی ها آن نظامی و سياسی
 ايران، در عمليات«:نکردند فروگذار کوششی هيچ از هدف اين به رسيدن در

 .»٨٢۵ص شرق، سوی به پيش«. »٢۶۶ص
 طی که افتاد اتفاق١٢٩۵ دی ۴/  م ١٩١۶ دسامبر ٢۵ در ارژن  دشت واقعۀ  -  ۴۶
 که آنجا تا شدند؛ رامتحمل سنگينی شکست کازرونی ازمجاهدين ها انگليسی آن

 :است آورده دقت به را واقعه اين شرح مابرلی. شدند تاشيراز نشينی عقب مجبوربه
 مقاومت و پايداری شرح نيز آدميت زاده رکن  .»٢٨۴ص درايران، عمليات«

. »دوم جلد سوم، فصل الملل، بين وجنگ فارس«:است آورده تفصيل رابه ها کازرونی
 شکست وبه داده شرح را واقعه نيزاين ها انگليسی فرماندۀ سايکس، سرپرسی
 يک. »۶۶۶ص ايران، تاريخ«:است کرده اعتراف ها ازکازرونی انگليسی نيروهای

  .»٢٨۵ص  درايران، عمليات«:شد نبردکشته دراين ويتکوگل نام به انگليسی انکاپيت
 مهم راه بر نيافتن دست و کازرون مجاهدين از شکست از پس ها انگليسی - ۴٧

 مذاکره به وی با و رفته قشقايی الدوله صولت طرف  به شدند ناچار شيراز –بوشهر
 در و داد نشان معاهده يک انجام برای را خودش تمايل نيز الدوله صولت. بپردازند

 مه ٢۵ درتاريخ وی بودند نظامی و سياسی ضعف در انگليسی نيروهای که حالی
 يکی. شد بسته قراردادی ها آن ميان و ديدار گاف کلنل با ١٣٣۵ رجب ٢/  م ١٩١٧

 مرحوم دستگيری ديگری و بود ناصرديوان داشتن نگه ساکت قرارداد مواد از
 رجوع معاهده ازاين اطالع برای. است خاطرات همين ويسندۀن که دريسی دمحمرضا

 طور به قرارداد اين. »٧۶ص ايران، جنوب در اول جهانی جنگ«: کتاب به کنيد
  صولت های فعاليت.آمده است» ۶٠ها،ص باانگليسی ها نبردقشقايی«نيزدر مشروح

 »اصالح«دريسی  دمحمرضا دستگيری ويا ناصرديوان داشتن نگه ساکت برای الدوله
 .پيوست بخش به کنيد رجوع نيز. نبود آميز موفقيت

 که است ديوان ناصر توسط جنوب پليس نظامی پادگان سالح خلع منظور -   ۴٨
/  م ١٩١۶ دسامبر ١٧ در. گرفت انجام جنوب انگليسی پليس تشکيل از پس چندی

 رقرا ديوان ناصر حملۀ مورد درکازرون مستقر جنوب پليس واحد ١٢٩۵ ذر آ ٢۶
 را شهر حاکم ديوان ناصر. شدند رانده بيرون شهر از سالح، خلع از پس و گرفت

 نيز کازرون–شيراز جادۀ در جنوب پليس های پاسگاه ساير زمان هم. کرد نيززندانی
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. »۶۶٢ص ايران، تاريخ« ،»٢٧٣ص ايران، در عمليات«:گرفتند قرار حمله مورد
 نبرد«:شدند مجروح نظامی نيروهای از نيز نفر دو و مقتول نفر يک حمله اين در

 .»۴٨ص ها، انگليسی با ها قشقايی
 خارج کازرون از ماه شش ديوان  ناصر که بود مقرر مذکور قرارداد متن در -  ۴٩
 ها، انگليسی با ها قشقايی نبرد« ،»٧۶ص ايران، جنوب در اول جهانی جنگ«:شود
  .»۶١ص

 ]i .[درخوری اثرحاضرسهم رسيدنثمر دربه که ديگری ازعزيزان دانم می الزم 
 خوزستان، استانداری مشاور دفتر رئيس سلطانيان ايرج آقای: تشکرنمايم داشتند،
 بسی، آقا حاج تهران، دانشگاه کتابخانه رئيس و ايران ملی اسناد و کتابخانه رئيس
 مديرکل احتشامی عليرضا آقای خوزستان، استان اسالمی ارشاد کل اداره کل مدير
 شعبه شناسی، ايران بنياد رئيس مشايخی عبدالکريم دکتر آقای جنوب، يهناح آهن راه

 رئيس نظرآهاری دکتر آقای پژوهشگر، و نويسنده ياحسينی قاسم سيد آقای بوشهر،
 نويسنده پروين ناصرالدين دکتر آقای ايران، امورخارجه وزارت اسناد سازمان

 صداقت جمشيد دکتر آقای پژوهشگر، و نويسنده کريمی... ا حجت آقای وپژوهشگر،
 آقای پژوهشگر، و نويسنده انصاری سيروس آقای پژوهشگر، و نويسنده کيش

 وپژوهشگر، نويسنده پرويز کورش دکتر آقای پژوهشگر، و نويسنده فخرائی دمحمجواد
) اخباری امين شيخ آقای مرحوم بزرگوار فرزندان( اصالح آقای دختری نوادگان

 ً  دمحمکريم مرحومان فرزندان ها، آن های وهمشيره منصوراخباری جمشيدو خصوصا
 که الهی عبدالرحمان مرحوم متعلقه اصالح دخت  پروين خانم اصالح، ودمحمرحيم

 محترم خانواده کردند، زندگی) اصالح( دريسی دمحمرضا مرحوم با زيادی های سال
 فرج افتخار آقای اصالح، دمحمجواد مرحوم ازفرزندان يکی داماد آدميت حسين حاج

  .خوزستان استان در اقتصادی نشريات سرپرستی
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  صل ششمف

 
  ايل سنجابی به روايت دکتر کريم سنجابی 

 

دربدو امرمی خواهم ازشما خواهش کنم که لطفاً به تفصيل  *آقای دکترسنجابی –س 
سوابق خانوادگی و چگونگی آغازفعاليتهای سياسی واجتماعی خودتان را برای ما 

  .شرح دهيد
اميدوارم حال من اجازه بدهد و بتوانم بطورکافی به مطالبی که . خيلی تشکرميکنم - ج 

مورد نظر شما هست جواب بدهم و يک نتيجه مفيد و مطلب از اين مصاحبه بدست 
  .بياوريم

همانطوريکه قبل ازاين صحبت ها خدمت شما گفتم فقط خواهش و تقاضای من اين 
ن مصاحبه انتشارپيدا نکند مگراينکه اگرزمانی است تا زمانی که من حيات دارم اي

اين نکته ای است که  بين . الزم بشود و من حيات داشته باشم با مشاوره خود من باشد
  .ما توافق روی آن حاصل شده است

  بله صد درصد –س 
حاالسئوالی که شما کرديد يکی راجع به سوابق خانوادگی من بود ويکی راجع به  - ج 

راجع به خانواده من بطوريکه می دانيد . وآغازفعاليت سياسی منسوابق تحصيالت 
من کرد واز ايل سنجابی هستم که يکی ازايالت کُرد ساکن کرمانشاه است و اگرالزم 
بدانيد وبخواهيد من اول ميتوانم اطالعاتی هر قدرشما بخواهيد و بهراندازه که الزم 

  .بدانيد راجع به ايل سنجابی به شما بدهم
نجائيکه يک چنين اطالعاتی به تفصيل منتشرنشده است من خيلی ممنون ازآ - س

  .خواهم شد، اگر شما لطف بفرمائيد و اين را به تفصيل توضيخ بدهی
محل سکونت ييالقی يا به اصطالح سرد سيری ايل دردشتی معروف به . بله –ج 

ماهی دشت جزاستان . ماهی دشت است که درلغت اصالً ماد دشت بوده است
مانشاه است که تقريباً ازچهارفرسخی  غرب شهرکرمانشاه شروع می شود وتا ده کر

  يک بعد ديگرآن ازدامنه  کوه شاهو . دوازده فرسخی آن ادامه دارد
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نزديک روانسرآغازوتا کاروانسرای ماهی دشت وتا پشت شهرشاه آباد کشيده می 
بی است که االن درحدود صد و شصت پارچه آبادی اين محل ييالقی ايل سنجا. شود

محل  گرمسيری  و قشالقی ايل در زمانهای بيش قسمتی در . وده درآن قراردارد
خارج از مرز ايران و قسمت ديگردرمرز  ايران از نزديکی های قصرشيرين و 
نزديکی های نفتخانه ومحل نفت قصرشيرين بود که ازآنجا  شروع می شد و تا حدود 

قبل  ١٩١۴درسال . رباط  و شهربان که االن جزو عراق است ادامه پيدا می کرد قزل
ازشروع جنگهای بين الملل اول يک هييتی از طرف دولت انگليس واز طرف دولت 
روس  بصورت ميانجی برای تعيين مرزايران و دولت عثمانی آن زمان آمدند تا با 

ب ايران را که مورد اختالف بين نمايندگان ايران و نمايندگان عثمانی سرحدات غر
درآن  موقع به حدود قصرشيرين که رسيدند پدربزرگ من . دو دولت بود معين بکنند

حاکم قصرشيرين وسرحدار بود درآنجا عثمانی  ها فوق العاده فشارآورده بودند 
وانگليسی ها با نظرعثمانی ها موافقت داشتند که قصرشيرين و قسمتی  از غرب 

جلگه است و تقريباً به جلگه عراق متصل و معروف به جلگه زهاب ايران را که 
  .است در مرزعثمانی قراربدهند

  آقای دکترسنجانی اسم پدربزرگ شما چه بود؟  - س
سنجابی ها درآنجا مقاومت فوق العاده . شيردمحم خان صمصام الممالک بود  - ج 

ين حدودی که االن سختی کردند و تسليم  تمايالت اجنبی نشدند وباالخره مرزبهم
معين است معلوم شد ولی آن مراتع  قشالقی خارج از نفتخانه را که در حدود قزل 

ولی يک پروتکل . رباط وشهربان قراردارد جزو خاک عثمانی آن زمام  شناختند
ضميمه اين قرارداد مرزی شد که نمايندگان دولت انگليس دولت روس هم امضاء  

ران وعثمانی که به وجب آن دولت عثمانی برسميت کردند و همينطورنمايندگان اي
شناخت که اين نقاط  ازلحاظ مرتع ملک سنجابی ها است و متعلق به سنجابی است و 
سنجابی ها بدون پرداخت ماليات به دولت عثمانی هرساله برای محل قشالقی وتعليق 

محفوظ  احشامشان به آنجا می رفتند، ودولت عثمانی هم تعهد کرد که حق آنها را
بدارد و منظوراينست که محل تعليف احشام و قشالق ايل سنجابی دراين حدود 

اما ايل . ازخاک عثمانی که فعالً عراق است قرارداشته است ومعموالً آنجا می رفتند
درتواريخ قديم . سنجابی که ايل کُرد است، درواقع ايل جوان و يک ايل جديد است
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آنطورکه خود مااطالع داريم حداکثرايلی که . يدا کنيممااسمی ازايل سنجابی نتوانستيم پ
به اين نام درناحيه کرمانشاه است ازاوايل دور قاجاريه وجود داشته ودربعضی  فعالً 

مثالً . ازلشگرکشی های دولت ايران هم سوارهای آن شرکت می کرده اند
دراردوکشی که دولت ايران برای تصرف هرات کرد ازايل سنجابی يک عده ای 

حتی افسانه ای درميان مردم سنجابی هست که می . سوار بطورمسلم حضورداشته اند
گويند رؤسای آن سوارها با لباسهايی برتن داشتند  که آستر يا يقه  آنها از پوست 
سنجاب بوده وبهمين مناسبت آنها را هم سنجابی ها خطاب  می کردند و اين اسم 

بی ها از سه ناحيه  مختلف به کرمانشاه آمده سنجا. ازآنجا برای آنها باقی مانده است
چندين  تيره اينها علی التحقيق از ناحيه  فارس . آنها از دوازده تيره مرکب اند. اند

شايد در زمان  نادرشاه افشار يا دردوره صفويه با اجبارو اکراه و يا . کوچانده شده اند
رز و بوم ساکن و نگهبان از روی رضا ورغبت آنها راآورده اند برای اينکه دراين م

آن تيره هايی که از فارس آمده اند بيشتر تيره هايی رؤسای ايل . سرحدات باشند
سنجابی وبه اصطالح خانهای سنجابی هستند يعنی خانواده ما علی التحقيق جزو 

  .کوچانده شده ها يا مهاجرين از ناحيه فارس هستند
يد که طوايفی از کردها در دوره های شما شايد در تواريخ قديم ايران هم خوانده باش

بعد از اسالم در  بعضی ازنواحی فارس مثالً درناحيه شبانکاره بوده وحتی 
بنابراين بعدنشست که دردوران صفويه مردمی ازکرد درآن . حکومتهايی هم داشته اند
مه چندتيره سنجابی که اسامی آنها معموالً  با کلمه  وند  خات. نواحی وجود داشته باشند

پيدا می کند ازناحيه لرستان آمده اند و اينها عبارتند از تيره هايی  بنام جليله وند، 
سمينه وند، سرخاوند که االن هم درسنجابی از تيره هايی مشهورهستند و لهجه و 

چند تيره سنجابی هم ازعراق و از . تکلمشان هم  لهجه لری ولکی بيشترشباهت دارد
تمام اين . دياله عراق آمده و مشهوربه دياليان هستند حدود شهرزور وازکناره  های

تيره های سنجابی دراين ناحيه ماهيدشت سکونت اختيارکردند که آن وقت ملک مردم 
شهری و قسمت عمده ی آن جلکه ی سر سبزو چمنزاربوده است وبعلت اينکه 

لعاده  سنجابی ها هم حشم دارو گوسفنددار بودند و اين مراتع در تابستان فوق ا ا
مطبوع  بود،  آن مردم درحواشی چمنزارها در کوههای پيرامون آن سکونت پيدا 

آنطور . تا اينکه کم کم توانستند که خودشان نيزبعضی ازامالک آنجا را بخرند.  کردند
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که دراطالعات ما هست بنيانگذارايل سنجابی بصورت يک ايل جدا و مستقل جد 
ً معاصر يا . انبزرگ ما شخصی بوده است بنام حسن خ اين حسن خان که تقريبا

اواخر سلطنت فتحعليشاه قاجاربوده است ، مردی بوده قوق العاده  کافی و زرنگ و 
او . کاردان و توانست امالک بسيارزيادی درآن نواحی کم کم خريداری نمايد

حسن خان و پسرش دمحم رحيم خان . پسراليقی  هم بنام دمحم رحيم خان داشته است
 ً در حدود چهل پنجاه   آبادی بزرگ درهمان ناحيه ماهيدشت  بتدريج خريداری  تقريبا

به عنوان جمله معترضه . ميکنند که همان پايگاه محل قدرت و اعتيار آنها ميشود
راجع به سابقه ی تاريخی ايل سنجانی اين نکته را هم اضافه کنم که مطابق تحقيقاتی 

حيه شمال کردستان يعنی درحدود شمال مهاباد و که خود بنده کرده ام، دريافتم که درنا
در خاک عراق  در اوايل قا جاريه يک طايفه ای بنام سنجابی درهمان حدود بين 
رضائيه  وعثمانی آن زمان وجود داشته است دريک کتاب تاريخی ازتاريخ قاجاريه 

ی آن را که بوسيله يکی از شاهزادگان قاجاريه نوشته شده و مرحوم عباس اقبال آشتيان
چاپ کرده چنين آمده است که رئيس قشون ايران يک طايفه از اکراد را که ياغی و 
گردن کش  بوده اند شکست ميدهد وتعقيب   ميکند و آنها متواری ميشوند و به ايل 

بنابراين معلوم  است که .  سنجابی درآن طرف رضائيه در خاک عثمانی پناه ميبرند
سنجابی، يک مردمی بنام سنجابی درآنجا بوده اند ولی  در آن موقع يک طايفه ای بنام

من هرچه دراين اواخرکوشش کردم که ببينم آيا  از آنها اشخاصی وجود دارند 
هرچند ازخانواده خودم شنيده بودم که درآن حدود ما بستگانی . نتوانستم چيزی  بيابم

ً دراسکندرنامه وی هم.  داريم بنده يک  در اشعارنظامی گنجوی   هم مخصوصا
درآنجا   - محققاً  مادرش کُرد بوده  - ، چون مادرش کرد بوده !شعری ديدم که درآن

  که ازتبارخودش صحبت کنم
  !زنم سکه برسيم  سقالبيان/  دست پيچی زسنجابيان  

آيا واقعاً درزمان نظامی هم يک چنين طايفه ای . ميکند کلمه سنجابی رابکارميبرد   
آنچه محقق است همين است که در . معلوم نيستوجود داشته؟  درست برمن 

آغازصحبت خود عرض کردم يعنی   ايل سنجابی عبارت از آن تيره هايی است که 
درآغازصحبت خود عرض کردم يعنی ايل سنجابی   عبارت از آن تيره هايی است 
که از ناحيه فارس وازناحيه لرستان وازناحيه دياله و شهر زورو عراق آمدند ودر 
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آن تيره ها بعلت اينکه مذهب   . ه ماهی دشت کرمانشاه سکونت اختيارکردندناحي
ً تمام آنها يک مذهب بوده است يعنی آنها به اصطالح خودشان اهل حق يا  تقريبا

درباره کلمه . گرايش داشته اند آنطوريکه متداول است علی اللهی بوده اند، به يکديگر
که درواقع اينها علی را خدانمی دانند  علی اللهی هم بی مناسب نيست توضيح بدهم

بلکه معتقد به ظهورات محتلف ومتدرج خداهستند وظهور اکمل او رادرشخص علی 
منحصر بفرد نيست، ظهورات وتجليات ديگری هم حضرت  می دانند ولی اين ظهور

حق باصطالح علی اللهی ها داشته است که حتی بعد اززمان حضرت علی هم کسان 
ازجمله شخصی بنام سلطان سحاق که ميگويند . ن ظهورات شده اندديگری صاحب اي

درعهد امير تيموربوده مظهريکی ازهمين ظهورات بوده و هم او در واقع بنيانگذار 
  .اين طريقه است

  ...مقصود شما از ظهورات جلوه و - س 
 بنابراين اينها اين اعتقاد را دارند و خودشان را. بله مقصود جلوه ومظهراست - ج  

مسلمان ميدانند و به قرآن معتقد هستند و به امامان معتقد هستند، البته آن ارادت خاص 
ً کم و . رابه حضرت علی دارند که او را جلوه واقعی حضرت حق می دانند تقريبا

بهر حال، سنجابی ها که همه آنها که . پيش نظير آنچه عيسويان درباره مسيح ميگويند
مان زمان اجتماع آنها پيشوای بزرگی از صوفيه اهل همه آنها اهل حق بودند، دره

حق درناحيه کرمانشاه بنام سيد براکه ظهور می کند که در گوران و از طايفه گوران 
مردم و درويشان زيادی . بوده و تأثير فوق العاده ای درپيروان اين طريقه داشته است

بيشترمردم . يکنددر پيرامون او جمع ميشوند وخانقاه او مرجعيت عظيمی پيدا م
طوايف گوران که آنها هم  ده پانزده  هزارخانوارهستند و بيشتر مردم سنجابی 

اين وحدت  مذهب يکی از وسايل  پيوند دادن .  پيروسيد براکه وخاندان او ميشوند
يکی ديگر از وسائل پيوند آنها همان  . تيره های مختلف سنجابی به همديگر بود

  .القی آنها بودمحلهای سکونت ييالقی وقش
بطوريکه . سنجابی ها درابتدا جزو ابوابجمع ايل بزرگ زنگنه محسوب می شدند

ميدانيد زنگنه از ايل های خيلی بزرگ کرد ايران بوده و درزمان پادشاهان صفويه 
شيخ عليخان زنکنه صدراعظم بعضی از . عظمت واعتبارزايدی داشته است

مردی فوق العاده مقتدر  و توانا و  - ظاهراً شاه سليمان  –پادشاهان صفوی 
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سرداربزرگی بود، ايل زنگنه تا اين اواخر درايران بصورت ايل وجود داشت هرچند 
بعداً  رؤسای آنها شهرنشين شدند و شيوه ی ايلی را ازدست دادند، خانواده زنگنه 

طوايف زنگنه هم در بين ايالت . درکرمانشاه ازمهمترين خانواده های آن شهرهستند
ولی هم اکنون يک ايل زنگنه در خاک عراق وجود .  يگر پراکنده و مستهلک شدندد

بهر حال در دوره قاجاريه اين . دارد که از حدود خانقين تا کرکوک پراکنده هستند
پيدا است که . تيره های کوچيده و يا کوچانده شدۀ سنجابی را ابوابجمع زنگنه کردند

نجابيها پيوستگی به آنرا برای خودشان وسيله زنگنه چون ايل قوی و مقتدری بوده س
تا زمان حسن خان جد اعالی من که االن اسم بردم . حمايت   و پشتيبانی ميدانستند

سنجابيها جزايل زنگنه بودند ولی در زمان حسن خان اختالفی با رئيس ايل زنگنه پيدا 
ريخ مدتی ايل ميکنند و زد و خورد و قتل و کشتاری بين اينها رخ ميدهد از آن تا

سنجابی متواری می شود تا اينکه بعداً دولت وقت و والی  کرمانشاه  فرمان رياست 
ايل سنجابی را بصورت ايل جدايی بهمان حسن خان ميدهد و او دراين ايل  سنجابی 

  .موجود، اولين رئيس ايل می شود
حسن خان . اشدبنابراين تاريخ پيدايش اين سال شايد در حدود صد و پنجاه سال بيشترنب

پسرهای متعددی داشته که بزرگترين آنها دمحم رحيم خان و کوچکترين آنها شير دمحم 
.  شير دمحم خان نيز سه پسر نامی داشت. خان صمصام الممالک جد پدری من بود

از پسرهای ديگرش .  پسر بزرگترش قاسم خان ملقب به سردار  ناصرپدرمن بود
ايت و وطندوست ايران علی اکبرخان سردارمقتدر يکی سردار بسيار معروف و با کف

بود که عموی بزرگ من حساب می شد و پسرديگرش ساالرظفرحسين  سنجابی  
شير دمحم خان جد من از طرف دولت بعنوان حاکم  قصرشيرين و سرحد دار . بود

منصوب شد و از  آن تاريخ تا زمان پهلوی حکومت قصرشيرين و مرز داری آن  
  بی ها بود که امنيت  جاده کاروان رو وجاده تجارتی و زيارتی معروف حدود با سنجا

به اين ترتيب ايل سنجابی وسعت و . قصرشيرين به کرمانشاه را حفاظت ميکردند
توسعه پيدا کرد، خود شيردمحم خان صمصام المممالک درقصر شيرين اقامت داشت  

م،  و حکومت ايل را به که هم اکنون عکس قلعۀ محل  اقامتش را به شما نشان داد
پدرم درايل حکومت داشت . پسر  بزرگترش که پدرمن باشد قاسم خان واگذار کرد

  وايشان در مرز، خوانين  سنجابی در ناحيه ماهيدشت که محل اقامتشان بود دهات 



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٣٤٠                                        ٦ج

  

  

  
  



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٣٤١                                        ٦ج

  

قلعه در آن زمان يک محل استحکامات . مختلف داشتند و هر يک قلعه بنا کرده بود
جنگی بود با سنگرها و جان پناههای مخصوص  و هم يک کارگاه، محلی که 
. درقسمتهايی ازآن داربست های قالی بافی، نمد، گليم و اين  جور چيزها بر پا می شد

قوه . رها و اتباعشان دردهات مختلفخانها درقلعه های خودشان سکونت داشتند ونوک
يکی سوارهای نوکری بود که خانها . جنگی ايل سنجابی ازدو نيروتشکيل ميشد

افرادی را بصورت نوکر خودشان استخدام ميکردند وبه آنها معموالً اسب وتفنگ 
اينها وابسته ودرخدمت . ميدادند و در دهات پيرامون خود آنها را ساکن می کردند

ً  هفتصد سواربصورت . ن بودندآقای خودشا پدر وعموهای من درزمان خود تقريبا
. قسمت ديگری ازنيروی مسلح ايل ازخودمردم ايل تشکيل ميشد. نوکرشخصی داشتند

ايل سنجابی درآنموقع که درحدود شايد هفت تا هشت هزارخانواربود درحدود حداقل 
ع شخصی سردارها دو هزار مرد جنگی داشت که هفتصد سوارآن جز نوکری واتبا

بودند وهزارسيصد تا هزار و پانصد نفر از تيره های مختلف ايل و خود اين يک 
سنجابی ها هميشه نسبت به دولت مطيع . نيرو وقشون قابل توجهی به حساب می آمد

بودند، بعالوه محل سکونت آنها چون به کرمانشاه  خيلی نزديک و درجلگه صاف 
ندارد آنها نمی تواستند مثل طوايف کوه نشين همواری است وکوهستان های سخت 

ديگربصورت ياغی و سرکش زندگی کنند و می بايستی هميشه حسن رابطه را با 
بطوريکه تاريخ زندگيشان نشان می دهد . دولت و باوالی های کرمانشاه نگاه بدارند

تقريباًهيچ  وقت مردمان اين ايل  بصورت ياغی و گردنکش درمقابل دولت 
مرکزی قرارنگرفته وبلکه برعکس هميشه  همراه وهمکار بوده اند، در وحکومت 

نهضت مشروطيت  ايران ايل سنجابی با مشروطه خواهان همکاری کرد و جهات 
يکی از آن جهات  مذهبی بود چون خانواده مستقيم  پدری من . مختلفی باعث آن بود

ما حسن خان که اسم شيعه  بوده وهستند، هم پدرم و هم پدر بزرگم هم جد اعالی 
چنانکه  جنازه حسن خان را بعد از فوتش به نجف بردند، وهم . بردم، شيعه بودند

صمصام الممالک نيز يک شيعه .  چنين جنازه پسر بزرگ او دمحم رحيم خان را
درصدر . متعصب بود،، بدين مناسبت به روحانيون فوق العاده احترام می گذاشت

خراسانی که پيشوای بزرگ شيعيان ايران درنجف بود  مشروطه آخوند مالدمحم  کاظم 
نامه ای به پدربزرگ من و ايل سنجابی نوشت و بوسيله مرحوم علی هيئت فرستاد 
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که بنده  نسخه اش   را يک وقتی داشتم، وی سنجابی ها را دعوت کرد از مشروطيت 
دند همين حمايت بکنند، بله يک علت اين که سنجابی ها به مشروطيت گرايش پيدا کر

يک علت اجتماعی آن که نظرخود بنده است، اين . تبليغ علمای بزرگ اين طوری بود
است که ايل سنجابی درآن موقع در برابر تجاوز ايل قدرتمند  کُلهر قرار داشت ايل 

شايد در تمام  نواحی کرنشين ايران وعراق و ترکيه .  کُلهر بزرگترين ايل کرد است
  .اشدهم ايلی به بزرگی آن نب

ايلخانی کُلهردرآن زمان داود خان امير اعظم رئيس ايل کُلهربود که وی بنا بر  
جهاتی که حاال تفصيلش بی مورد است با سنجابی ها خيلی بد بود وچندين بار به 
منطقه سنجابی ها اردو کشيد و قلعه های سنجابی ها را آتش زد و اين اختالفات بين 

اينکه داود خان   اميراعظم رئيس ايل کُلهربا  بمناسبت. اين دو ايل وجود داشت
مستبدين و با ساالرالدوله ياغی که عليه مشروطيت بود همراهی ميکرد  سنجابی ها 
که مخالف او بودند بالطبع به مشروطيت عالقه پيدا کردند و خود همين کيفيت يک 

عث گرديد که آبرو و احترامی به ايل سنجابی بعنوان آزاديخواهی داد و اين جريان با
در دوران مشروطيت  حزب دموکرات هم که حزب تندرو مشروطيت بود تمايل 

دموکراتهای شهرکرمانشاه اغلب . زيادی نسبت به سران و مردم سنجابی داشته باشند
با سنجابی ها مربوط بودند وسنجابی ها هم درانتخابات از نامزدهای دموکرات 

ع پيوستگی بين ايل سنجابی و دموکرا تها کرمانشاه حمايت ميکردند درنتيجه يک نو
ورهبران دموکراتها که درآن زمان تقی زاده و سليمان ميرزای اسکندری بودند 

درجنگ بين الملل اول که با پيشرفت . تا جنگ بين الملل اول پيش آمد. بوجود آمده بود
 قشون اشغالگر روس درداخل ايران و وارد شدند آن به آذربايجان وشمال ايران
ورسيدن به قزوين بيم اين بود که به تهران وارد بشود بطوريکه ميدانيد دردوره ی 
سوم پارلمان واقع مهاجرت صورت گرفت يعنی اکثر زعمای دو حزب دموکرات 

درآنموقع چون دودولت بزرگ . واعتدالی آنوقت که باهمديگرائتالف کردند
هم آن ١٩٠٧بودند و درسال استعمارگر يعنی يعنی انگليسها وروسها با همديگرمتحد 

قرارداد معروف تقسيم ايران را به دومنطقه نفوذ بين خودشان منعقدکرده بودند مردم 
ايران، مليون ايران وبخصوص آزاديخواهان و دموکراتهای ايران عليه اين دو دولت 

از طرف ديگردرآن .  بودند و  بلطبع  گرايش  فوق العاده ای نسبت به آلمانها  داشتند
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ان دولت عثمانی هم متحد دولت آلمان بود و اين دولت در بين مردم مسلمان  زم
دعوت به اتحاد اسالم می کرد که مسلمانها با اوعليه روسها و انگليسها همراهی کنند 

اين بود که وقتی مهاجرين . واينهم دراذهان   مردم ايران تا حدی مؤثر واقع شده بود
رمانشاه رسيدند و در کرمانشاه حکومت مقاومت از تهران حرکت کردند و بعد به  ک

ملی به زعامت نظام السلطنه مافی تشکيل دادند  سنجابی ها با مهاجرين همراهی 
قسمت بزرگی از نيروی ژاندارمری ايران هم همراه  مهاجرين به کرمانشاه . کردند

اين نيروی ژاندارمری وسنجابی ها وطوايف ديگری متحداً  يک نييروی   . آمد
روسها که قسمت عمده ايران را . مقاومت درمقابل پيشروی روسها تشکيل دادند 

اشغال کرده بودند، به همدان وبعد به کرمانشاه رسيدند وکرمانشاه را نيز تصرف 
سنجابی ها درمقابل روسها   ايستادگی کردند و سه ماه  تمام پيشروی نيروی .  کردند 

اين مقاومت مردم سنجابی وژاندارم . روس درناحيه ماهيدشت سنجابی متوقف شد
هايی که درداخل سنجابی بودند درمقابل روسها يکی از موجبات فتح  عثمانی درجبهه 
ی کوت العماره شد که توانست قشون انگليس را که  تحت محاصره بود از پا در  

بعد از اين فتح بزرگ  بود که .  هزارنفر از آنها را اسير کند١٢آورد و قريب 
نيها فراغتی پيدا کردند و توانستند قسمت بزرگی از نيروی خود را به فرماندهی عثما

علی احسان پاشا فرمانده معروف به جبهۀ ايران اعزام دارند و روسها را از کرماشناه 
عقب بزنند ولی اين پيروزی عثمانيها و رجعت   مهاجرين و حکومت مقاومت ملی 

ها به سرعت شکست خود را  جبران کردند و  به کرمانشاه بی دوام بود زيرا انگليس
نيروی تازه  نفس وارد بصره نمودند و عثمانيها رابه عقب رانده و بغداد را در 

. نيروی فاتح عثمانی درجبهۀ ايران ناچار به عقب نشينی شد. خطرسقوط قرار دادند
مت کارمهاجرين و حکو.  روسها مجدداً   همدان و کرمانشاه رابه تصرف در آوردند

يک عده ازآن ها همراه نظام  السلطنه  . مقاومت ملی نيز ازاين تاريخ   به پايان رسيد
و مدرس به استانبول رفتند ولی قسمت بزرگی از مهاجرين که دل خوشی از عثمانيها 

قريب . نداشتند به داخل ايل سنجابی آمدند  که درکوههای سرحدی   متواری بودند
سنجابی مهمان بودند و سنجابی ها از آنها  ] ايل[ن ماه درهفتصد نفراز آنها  مدت چندي

اين جمعيت بزرگ درخانه پدرمن و عموهای من مهمان بودند و . پذيرايی می کردند
منزل با ما حرکت می کردند تا زمانيکه انقالب در کشور روسيه صورت گرفت و 



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٣٤٤                                        ٦ج

  

  .نيروی اشغالگر روس در ايران دچارآشفتگی گرديد
  .١٩١٧انقالب    - س 
در روسيه صورت گرفت و دولت انقالبی دستور به  ١٩١٧بلی انقالب  - ج 

وابس خواندن  نيروی خودش داد وآنها هم يعنی آن قوايی که درکرمانشاه داشتند تأمين 
به مهاجرين دادند و مهاجرينی  که درايل سنجابی بودند با تأمينی که از روسها و 

وطان خود  و به تهران برگشتند ولی يک عده انگليسها گرفتنند از راه کرماشاه  به ا
از آن جمله کسانی که در خانه باقی ماندند . ای از آنها تأمين پيدانکردند وباقی ماندند

مرحوم شاهزاده سليمان ميرزا اسکندری بود و مرحوم ميرزا طاهرتنکابنی نمايده  
  .قی شاهرودی مجلس و از استادان معروف دانشگاه و تاجر بزرگی بنام حاج  دمحم ت

درمدتی که مرحوم سليمان ميرزا درخانه ما . اينها ماندند ودرخانه پدرم بودند 
بود خود ايشان  لطفشان و با محبت خاصی که داشتند از من که يک بچه ده دوازده 
ساله بودم دعوت کرد که خدمت ايشان بروم و به من تدريس کنند و من اين افتخار 

مدت چند ماه داشتم  که هر روز ميرفتم و زانوی ادب به  تحصيل را در پيش ايشان به
من درآن مدت چند ماه   يک دوره  کامل . زمين ميزدم ودوساعت درس می خواندم

حساب و يک دوره هندسه  مختصر تاريخ و جغرافيا که همه جا توأم با بحث های 
قه پيدا بعد هم خود اوعال. سياسی و آموزشی وطن دوستی وآزاديخواهی بودآموختم

کرد که يک آموزشگاه کوچک ايلی برای کدخداهای سنجابی و سوارهای سنجابی 
اين بود که نزديک  چادراو به دستور پدرم يک چادر بزرگ پنج ستونی . ترتيب بدهد

برپا کردند که درواقع بصورت يک کالس اکابر  درآمد و شاهزاده شبها به آنجا می 
ميشدند صحبت ميکرد و من  صحبت های او  آمد و برای کدخداها وسوارها که جمع

اين وضع ادامه داشت و سليمان ميرزا در . را به کردی برای آنها ترجمه ميکردم
خانه ی ما بود و ما در حال کوچ بوديم  تا نزديک خانقين که انگليس ها با حيله و 
مکر و با يک خدعه  و نيرنگ ضربت بزرگی  برما و برتمام سنجابی ها وارد 

ً يک فرسخی خانقين که قوای . ندآورد خالصه آن چنين بود که ما درمحلی   تقريبا
فرمانده انگليس در آنجا با سليمان ميرزا . انگليس ها هم در آنجا بود  چادر زده  بوديم

هم صحبت کرد و به سليمان ميرزا گفت که شما با آلمانی ها همراهی می کنيد  و به 
آلمانی ها و عثمانی ها آذوقه می دهيد، واين در  سنجابی ها اعتراض کرد که شما به
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سال قحطی بزرگ ايران بود، سال مجامه ی معروف، درآن  ١٩١٨ابتدای  سال  
پدرم دستورداد بروند از . موقع مردم سنجابی اغلب با نان  بلوط سد جوع می کردند

، مردمی توی ايل مقداری از آن بياورند و به آن فرمانده ی انگليسی نشان داد وگفت
باالخره آنها برحسب .  که نانشان اين است از کجا می توانند آذوقه بديگران برسانند

ظاهرتآمينی  به سليمان ميرزا و به ما دادند و رفتند ولی يک هفته بعد درحدود   دو 
هزارسرباز شبانه حرکت دادند و در صبح زود که هنوز ما از خواب  بيدار نشده 

ما را محاصره  کردند و سليمان ميرزا و برادرش عيسی بوديم دور چادر  های  
سليمان ميرزا را بعد از آنجا به بغداد بردند و از آنجا به . ميرزا را اسيرکردند و بردند

بعد از اين . بصره واز بصره به بمبئی و او سه سال دراسارت  انگليسيها باقی ماند
ک يا دو ماه بعد  انگليسی ها مجدداً ي.  غائله  خفت آور ايل ما پراکنده  و متواری  شد

اردو کشيدند و طوايف ايرانی ديگری مثل  ايل کلهر و ايل گوران که بيشتراز متحدين 
ما بودند با انگليسها همراه شدند وانگليسها با توپ و با طياره ايل سنجابی را دربهار 

پانصد درآن واقعه حداقل . در محل معروف بدشت حر بمباران کردند  ١٩١٨سال 
نفر زن و مرد و بچه ی   سنجابی کشته ويا درهرحين فرار در رود خانه معروف به 
زمکان غرق شدند وتمام هستی ايل با سيصد چهار صد هزارگوسفند به غارت رفت 
و بعد پدرم بازنها و بچه های خانواده برای دادخواهی  به کرمانشاه رفت و به دولت 

. را نيزگرفتند واسيرکردند وبه  بغداد بردند  مرکزی تلگراف کرد  انگليسی ها او
عموهای ديگرم که سردارمقتدر و ساالر ظفر بودند با برادر بزرگترم ساالر مقتدر و 
يک عده ای  سوار زبده  فراری و متواری شدند و بخاک عثمانی پناه بردند و از 

مه پيدا که جنگ بين الملل خات ١٩١٨در اواخرهمين سال . کرکوک به موصل  رفتند
می کردندوعثمانی ها تسليم  شدند و قوای آنها از بين رفت در شهر موصل عموماً و 
برادرم توانستند فرارکنند واز شمال کردستان و جنوب آذربايجان با هفت هشت سوار 
خود را به تهران برسانند و اينها وقتی به تهران ميرسند که کابينه وثوق الدوله  

انگليسها دستورمی دادند که آنها . فيروز دادگستری بود برسرکار و نصرت الدوله 
عمومهای من بدين کيفيت مدت دوسال در تهران در تهران تحت . بايد در تهران بمانند

  )١(. نظر بودند
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 اول یدر جنگ جهان رانيدر غرب ا سيانگل یها استيو س یسنجاب ليا

  
و  یسنجاب ليا«ۀ مقالۀ پژوهشی خود در باردر ینظر نيرحسيپو یرحمت محسن

اينگونه مورد بررسی »  اول یدر جنگ جهان رانيدر غرب ا سيانگل یها استيس
جنگ  انيهستند که در جر رانيکرد غرب ا التياز ا یسنجاب ليا: قرار داده اند

 یهمراه و انيگرا یالسلطنه و مل نظام یمل از دولت موقت  تياول، به حما یجهان
و  سيانگل یدولتها انيسپاه  تيبا حضور و فعال برخاستند و ضمن اعالِم مخالفت

 سيروس وانگل  انيسپاه ۀبعد ازغلب. همراه شدند یوعثمان یلمانآ یروهايروس، با ن
 مخالفت به دولت موقت شدند و یپناهگاه عناصر مل ليا نيغرب، ا ۀبر منطق

درصدد  مقاله نيا. ادامه دادند رانيدرغرب ا ايتانيبر یروهاين یها برنامه باحضورو
 ايتانيدولت بر یها با اقدامات و برنامه یسنجاب ليتقابل سران ا یچگونگ  یبررس

 دهد یمطالعه نشان م نيا. اول است یجنگ جهان  انيدر جر رانيدرغرب ا
جذِب  قيغرب را از طر سيپل قصد داشتند  ران،يبعد از غلبه بر غرب ا ها یسيانگل

توجه و  قابل  یبا توجه به قدرت نظام زين یسنجاب ليدهند و ا ليمنطقه تشک التِ يا
سران . رگرفتنها قراآمورد توجه  التيا گرياز د شيب ،یازعناصر مل تيحما

مخالفت خود را با  ،یدفاع مل ۀتيکم یبا اعضا یهمکار ۀضمن ادام یسنجاب  ليا
 یسيکارگزاران انگل. در غرب اعالم کردند یسيانگل یروهاين ها و اقدامات  برنامه
 کيوگو، تحر گفت قِ يرااز چهار طر یسنجاب  ليتا سران ا دنديکوش رانيرب ادر غ

 ۀو سرانجام حمل شانيبا ا  یمل ۀتيکم یارتباط اعضا عآنها، قط هيمجاور عل التيا
  .کنند یرينها جلوگآبا خود همراه و از مخالفت  ،ینظام

  
 مقدمه.١ 
 رانيا نيب یدر نوار مرز بودند که رانيا یغرب یکرد در نواح التيازا یسنجاب ليا

اول، در حوادث غرب  یجنگ جهان یها سال یداشتند و در ط سکونت  یو عثمان
   یِ طرف یجنگ، باتوجه به نقِض ب نيا انيجر در . کردند فاءيا ینقش قابل توجه رانيا

و  یغرب یکشور از مرزها آن  ینظام یروهايعبور ن ،یعثمان یاز سو رانيدولِت ا
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مقابله با   ۀبه بهان یسيو انگل یروس یروهايآن هجوم ن یو در پ رانيا یشمال غرب
عمالً  ،یسنجاب ليا یزندگ ۀمنطق ژهيو غرب کشور، به یِ نواح ،یعثمان یروهاين

 تحکوم یبا توجه به ناتوان. سه قدرت شد نيا نيب ديخورد و رقابت شد زد و  ۀصحن
کرد در  التياز ا یاديِد زخود، حضور و وجود تعدا یِ طرف یب در حفِظ  رانيا یمرکز

 بيبرهر سه قدرِت رق الت،يا نيقابل توجه ا یقدرت رزم نيو همچن رانيغرب ا
منطقه نفوذ کنند و هر  در  توانند یم التيا نياتحاد با ا قيمعلوم بود که فقط از طر

در دست  متحد شود، ابتکار عمل درآن منطقه را  التيااز یشتريکس بتواند با تعداد ب
  .گرفتخواهد 

 درکرمانشاه و حضور یالسلطنه ماف نظام استيبه ر یزمان حضور دولت موقت مل تا
دوستانه به  - و احساسات وطن التيغرب براثرتما التيا ۀآنجا، هم در یمهاجران مل

و متناوب هر سه  یدولت، تعّرض مقطع نيشدن ا بودند، اما بعد از رانده  وستهيآن پ
 الت،يا نياتّحاد با ا قياز طر درمنطقه  گاهيپااشتن منطقه و لزوم د نيقدرت در ا

داشت؛  یدرپ  رانيغرب ا التيواتّحاد با سران ا یآنها را درجلب همکار ديرقابت شد
رقابِت سه جانبه مبدّل  نيا یغرب، به کانون مرکز ۀکرد منطق التِ يا جه،يدر نت
 یاول حام یجهان جنگ انيدر جر الت،يا نيازا یکيبه عنوان  زين یسنجاب ليا . شدند

بودند که از آن پس  رانيو مهاجران ا یدولت موقت ملّ  یاعضا و پناهگاه  یمنافع ملّ 
و انگلستان قرارگرفتند، اما با توجه  هيدولت روس هر دو  یروهايدر معرض حمالت ن

 یغرب ینواح ۀمحسوب شد و بر هم  یجنگ، انگلستان فاتح اصل انيبه آنکه در پا
اول،  یجنگ جهان  یدر ط یسنجاب ليآنها و سران ا نيرابطة ب ۀالعمط افت،يتسلّط 

  . دارد یشتريب تياهم
غرب و  التيا انيدر م سيانگل استيس ۀدربار یمتعدّد یها-آنکه پژوهش رغم-به

آن انجام شده است،  خچةيو تار یسنجاب ليا ۀدربار نيو همچن  رانيا یجنوب غرب
در  سياعمال نفوذ انگل استيآنها در قبال س هنوز  روابط و در واقع نوع واکنش 

 نيمقالة حاضر پرداختن به ا  رسالتو مطالعه نشده و  یبررس ليبه تفص رانيغرب ا
 ليچگونه ا پرسش است که  نيروشن به ا یپاسخ ۀبه عبارت بهتر، ارائ اي هيقض

نفوذ  استيدر قبال س ليا نيقرارگرفت و سران ا ها-یسيمورد توجه انگل یسنجاب
  نشان دادند؟ یچه واکنش رانيدر غرب ا نگلستان ا
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 یسنجاب ليو قلمرو ا يیايجغراف ۀمحدود.   ٢  
- ١٢۶۴( یاست که از اواسط عهد ناصر انيمتأخر و نوبن التِ ياز ا یسنجاب ليا

با پرداخت  اريخان بخت-حسن. زنگنه به وجود آمد ليانشعاب از ا و با ) ق.هـ ١٣١٣
انشعاب را رقم زد و خود به عنوان  نيق ا.هـ١٢٩٣  سال  در یبه حّکام قاجار شکشيپ

ابراز  یمتعدد ینظرها ل،يا نيا ةيتسم-وجه  ۀدربار. آن انتخاب شد لخانِ يا نينخست
  ١.ستنديشده است که اقناع کننده ن

استان کرمانشاه را در بر  یغرب یاز اراض یعيبخش وس ،یسنجاب ليا یزندگ محل
کرمانشاه و از  دربند-انيو بخش م یرستان روانسر کنونشمال به شه که از  رديگ-یم

محدود است و ) آباد غرب-شهرستان اسالم(کلهر  ليا به منطقة  یجنوب و جنوب شرق
و جاِف جوانرود  یگيگوران، ولدب التيا  یِ با اراضزيوغرب ن یاز طرف شمال غرب

امتداد  نيريقصرش تا  دشت-یاز ماه یسنجاب ليقلمرو ا ن،يمرز است؛ بنابرا -هم
غرب  قلمرو در سمت  نيا. است گرفته یدر بر م زياز اورامانات را ن یداشته و مناطق

. تشهر امتداد داش-رباط، شهربان و نفت-قزل ،یمندل ن،يتا حدود خانق نيرياز قصرش
و  رانيا نيحدود ب ديبه موجب قرارداد تحد) ق.هـ١٣٣٢( یالديم ١٩١۴  در سال 

 ۀانجام شد، قسمت عمد هيانگلستان و روس یها-دولت  تيکه با حکم یدولت عثمان
در حال حاضر جزء کشورعراق است  شد و  یخاک عثمان ۀميضم یسنجاب ليمراتع ا

 یبه نوار مرز یسنجاب  ليا قلمرو یغرب یاکنون مرزها ن،ي؛ بنابرا)١٠ص ،یمکر(
  .شهر، محدود است-نفت یتنگاب تا حوال ۀو عراق، از باالدست رودخان رانيا

عباسَوند،  ،یارخانيالله ،یچاالو ۀفيدوازده طا یدارا ليتشک ليدراوا ليا نيا اگرچه
 ان،يَجشن وهيَوند، ب رهبرَوند، تَِکه ان،يدولتمند و دَستَجه، دارخور، دال دسته،  خرده
- ٨٣٨ص ،یسلطان( ستنديمنشأ واحد ن یگرچه دارا و  بَراز بوده است که  النيَمجر
 یو لزوم اشتراک در مرتع برا  یاتيليا یزندگ تيماه طرخاالوصف، به  ، مع)٨٣٩

 ۀمسئل ل،يا یها رهيت  نيآن ب یادوار عيو توز ميتقس بيچراگاه احشام و ضرورت ترت
 گر،يد  فيدر برابر طوا ليا تيدفاع از موجود م،يقد ۀچيبرحسب بن یخدمت سرباز

خود  تيظ و موجودخود را حف ونديپ ليا نيا یتجانس زبان و مذهب، اعضا نيهمچن
  .کردند تيو تثب نيواحد تضم لِ يا کيعنوان  را به 
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 اول یدر جنگ جهان ران،يدر ا ايتانيبر استيس.   ٣  

 
 یاستعمارگر خود بر نواح یگرفتن از رقبا -یشيقرن نوزدهم، با پ یاز ابتدا انگلستان

مسلّط شده بود، اما ) هيانوسيو اق ايآس قا،يگرفته تا آفر کايآمر ۀاز قار(جهان  از  یعيوس
و  رانياز همان زمان، ا. ممتاز داشت یتيمستعمرات موقع  نيا انيهندوستان در م

 یسدّ محافظت«و » دروازة هندوستان«عنوان  آن را به  یرقمناطق جنوب ش ژهيو-به
انگلستان در  استيقرن، س  نيا یو در ط کردند یم یتلق» در هند ايتانياز منافع بر

 کس،يسا(  متمرکز بود  رانيا قيبه هند از طر یاز تهاجم احتمال یريگبر جلو رانيا
  ).۴٣٩- ۴٣٨سفرنامه، صص

 يیايدر یرويتوسعة ن یو تالش برا یاستعمار یها رقابت ديتشد ستم،يقرن ب لياوا از
  نيبه تنش منافع ب د،يجد یها توسط قدرت شتريمنافع و مستعمرات ب و تصاحب 

- ۵٣٣موروا، ص(آغاز شد  گريکدي هيآنهاعل یبند-دسته و ديانجام يیاروپا یها-دولت
با ) اياز اروپا تا شرق آس(مختلف جهان   یاحدر نو ايتانيبر ان،يم نيو در ا) ۵۴٢
بود که در خاور دور   هيروس ايدر آس بشيرق نيتر بود که مهم ريمتعدد درگ یرقبا

با   یسيو مقامات انگل دکر یم ديرا تهد ايتانيمنافع بر ران،يا ژهيو به انه،يوخاورم
 ا،يدر شرق آس. کردند-یرا رصد م ینواح نيدر ا هيروس یها تيفعال اديز تيّ جد

 یها یشرويدر برابر پ یو دفاع یتا کمربند محافظت ديبا ژاپن کوش انگلستان با اتّحاد 
  .کرد-یاوضاع فرق م رانيدر ا ی، ول)  kazemzadeh,  p.366 (کند  جاديا هيروس

 تيتمام«بر  ايتانيبر یاسياول، مقامات س یتا  آغاز جنگ جهان ١٩قرن  یابتدا از
. داشتند دياصرار و تأک هيهند و روس انيم »ليدولت حا«مثابة  به  رانيا »یارض
 یناوگان روس دنيجنوب و رس یآن به سو یشرويپ و  رانيدر ا هينفوذ روس شيافزا

در منطقة  یمأموران روسحضور   نيو همچن ستميفارس در آغاز قرن ب جيبه خل
).   Nazem, p.11-14 (  نگران ساخت  هيروس یشرويانگلستان را به شدت از پ ستان،يس

 لياوا در  ا،يتانينفوذ بر ۀو در حوز رانيا یجنوب یاکتشاف و استخراج نفت در نواح
 یسيمردان انگل-و لزوم حفظ سلطه بر آن، در نزد دولت رانيا تيبر اهم زين ٢٠قرن 

؛ فاتح، ص  Nazem, p.145-152 (به جنوب افزود  هيروس یشرويآنها از پ  یانو نگر
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در  یبود، اما ناکام ليمتما هيروس هيانگلستان به اتحاد با آلمان عل ؛ لذا )٢۶۶- ٢۶۴
را به  رانيدر ا هيروس یطلب-مجبور ساخت تا توسعه جلب اتّحاد آلمان، آن دولت را 

بود  رانيا ميو تقس ١٩٠٧  قرارداد  یروند نيچن جةينت. مهار کند يیتنها
) Kazemzadeh, p.476-477; Nazem, 21-25  (خود در  ۀسلط ميتحک ها با  ، اما روس

هوادار  مردان  دولت یبرخ قياعمال قدرت از طر نينفوذشان و همچن - تحت ۀمنطق
 ١٩٠٧قرارداد  ینديافر یو اقتصاد یتجار یها نهيروس، موفق شدند تا در زم

کنند؛  دايپ ینسب یبرتر سينسبت به انگل ن،يبه سه منطقه بود بنابرا رانيا  مييوتقس
 ستينگر یم ديبا ترد١٩٠٧قرارداد جيبه نتا سيانگل ،یبعد  یها در سال ن،يبنابرا

) Burrell, v.5, p.639-641  .(  
تر  مشخص یها یبند به دسته قايدر اروپا و آفر یاستعمار یها-هنگام رقابت نيهم در

 ۀکه منافعش با هم سيمنجر شد و انگل يیاروپا یکشورها یعلن  یريگ بههو ج
 یبيعج یاسيس یجهان اصطکاک داشت، به انزوا از  یدر بخش يیاروپا یکشورها
 قيقصد داشتند از طر یو عثمان انآلم  یعنيمحور،  یها-که دولت یدر حال. دچار شد

 رانيا یطرف یب ت،يوضع  نيدر ا کنند و ديرا در هندوستان تهد ايتانيمنافع بر رانيا
 یبرامردان انکليس  کند، دولت نيراتأم ايتانيمنافع بر توانست یم گريدزيازهرچ شيب

منافع، اختالفات خود را  یازبرخ یپوش ازانزوا، ناچار شدند تا با چشم يیرها
 رانيدر ا ازاتيامت یبا دادن برخ ه،يدربارة روس. خاتمه دهند هيفرانسه و روس با 
 ديو اعتراض شد یکه به رغم ناراحت را با آنها حفظ کنند؛ چنان تا اتحاد خود  دنديشکو

و  جانيآذربا يۀو درخواست تخل رانيا یشمال  یها بر نواح روس ۀبه سلط انيرانيا
 یِ واه ۀها به بهان-جنگ، روس در  رانيا یطرف یب نيبه تضم هبا توج یشمال ینواح

کردند   یآن خوددار ةيمنطقه، از تخل نيا قياز طر یعثمان ۀاحتماِل خطر حمل
) Olson,p.35-37  .(  

تجاوز  نيبود، با ا رانيا یطرف یب ميو تحک تيرغم آن که منافعش در تثب-به انگلستان
از . کرد تا بتواند اتحاد خود را حفظ کند یهمراه هينامعقول روس آشکار و رفتار 

 ديرا در هند تهد ايتانيمنافع بر رانيا قياز طر قصد داشتند  یآلمان و عثمان ،یطرف
 نيدر ا رانيدولت ا یطرف یب شد و به رغم اعالن  ازجنگ آغ تيوضع نيبا ا. کنند

عرصة  را  رانيرا نقض کردندوا یطرف یب نيا یروس و عثمان یروهايجنگ، ن
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  .وتاز خود قرار دادند تاخت
و هر جا به  زيز هر چا شيب سيرغم آنکه توجه انگل اول، به یجنگ جهان یابتدا در

 ,Olson (توجه داشت  رانيتحرکات آلمان معطوف بود وکمتر به ا تحوالت اروپا و 

p.32  (بر محوِر ناکام گذاشتِن هرگونه تالِش  ران،يکشور در ا مردان آن  ، هدف دولت
 نيافغانستان و سپس هندوستان و همچن نفوذ در  یامحور بر یها-دولت زِ يآم مداخله

غرب و  یآن منابع نفت و در رأس  رانيدر ا یاسيو س یفع سرشار اقتصادمنا نيتأم
 رانيا در  هينفوذ روس ینسب شيافزا گر،ياز طرف د. متمرکز بود رانيا یجنوب غرب

 یناتوان نيمچنو ه)   Burrell, v.5, p.641 ( ١٩٠٧بعد از قرارداد  سينسبت به انگل
پراکنده در غرب و جنوب  ريعشا و التيازاعمال سلطه بر ا رانيا یمرکز دولت 

واتّحاد با  یبه همکارريوعشا التيا نيسران ا یمند-عالقه  نيکشور و همچن یغرب
 تحت رانيرا در ا سيانگل استي، س)  Burrell,  v.5, p.670-71 (محورو آلمان  یدولتها

 تابع روابط رانيدر ا سيانگل استيس جنگ،  ليکه در اوا یمعن نيبد ؛قرارداد ريتأث
مقابله با آلمان چنان با   یسو، برا کيدوگانه بود؛ از  یو به صورت هيآنها با روس

حفاظت  در  گر،يد یوجود نداردو از سو یامپراتور يیکه گوکرديم یهمکار هيروس
ندارد  وجود یجنگ يیکه گو کرديچنان رفتارم ه،ياز منافع خود دربرابرروس

) Olson,  p.34  (  . دوگانه ضمن آنکه به شدت مراقب  استيس نياانگلستان با توسل به
آنکه اتحاد برقرار  یبود، برا رانيشمال ا یتهران و نواح در  هيروس یها تيفعال

ممانعت از نفوذ آنها در جنوب،  یگذاشت و برا ها را در شمال باز -بماند، دست روس
گرفت  شيپ جداگانه را با آنها در  یو عقد قراردادها التيا یبه رؤسا یکينزد استيس
پانصدسالة  خيتار  ،ی؛ کسرو۶١٣، ص ٢ج  ران،يا خيتارکس،ي؛ سا١٩١ص ت،يرا(

قادر  هيو به تبع آن روس یکه دولت مرکز) ٢١۶و  ١٩١- ١٩٠خوزستان، صص 
  ).  Burrell, v.5, p.730-31 (نباشند  ینفوذ در آن نواح به 

نفوذ  نيمحور و همچن یها-دولت هيعل هيبا روس سيبا توجه به اتحاد انگل ن،يبنابرا
 استيجنگ، انگلستان بر س یها ماه نيدر نخست رانيدر ا یآلمان یروهاين قابل توجه 

 هيروس ندگانيوگو با نما تر شد و در گفت راسخ هيو روس خود  نيب رانيکامل ا ميتقس
منطقة  یو حت يیرا اجرا ١٩٠٧قرارداد   مالً ق، ع.هـ١٣٣٣/ م١٩١۵ ليدر اوا

 ها ینفوذ آلمان یبرا  رانياز ا یبخش چيخود قسمت کردند تا ه نيب زيرا ن طرف یب
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  ).٢٣٧- ٢٣۴سلطان احمدشاه، ص یاسيس یزندگان ،یمک(نماند  یخال
مقابله  قياز طر رانيدر ا یو اقتصاد یاسيلزوم حفظ منافع س ه،يانقالب روس وقوع

ص  ،یاالسالم خيش( سميمقابله با نفوذ و گسترش کمون نيو همچن گريد  یبا نفوذ رقبا
 استيرا در تداوم س سي، دولت انگل)٣۵۴ - ٣۵٣صص   ،ی؛ هوشنگ مهدو١٠۶

با توجه به ضعف مفرط حکومت  رايز ؛کرد تر  راسخ رانيا ريوعشا التيبا ا یکينزد
غرب و جنوب  ريعشا و  التيا یجلب همکار اي روياعزام ن قيفقط از طر یمرکز
کاکس   یسرپرس). ٢٧٩ص  ان،يکاتوز(د به اهداف خود برس توانست یم رانيا یغرب

) Sir Percy Cox  (رانيرا از ا التيا نيکه در صورت لزوم، ا دهد یم شنهاديپ یحت 
). ۶٠- ۵٩لورن، صص (متقابل امضاء کنند  یهمکار مانيآنها پ مستقل و با 

در آغاز قرن  یو جنوب غرب یمناطق غرب فيطوا و  التيکه ا داستيپ ب،يترت-نيبد
 تياهم ايتانيبر استياندازه در س اول، تا چه  یجنگ جهان انيدر جر ژهيو بهو  ستميب

  .داشتند
 
 اول یو دفاع از کشور در جنگ جهان ها-یسنجاب.  ۴
 

شعبان / م١٩١۴اوت  لياول در اروپا در اوا یبعد ازآغاز جنگ جهان یمدت
 رانيه دولت ارغم آنک-به. ديرس زيها ن قاره گريو د ايبه آس ق، دامنة جنگ .هـ١٣٣٢

 یبا ب یعثمان یو قوا یروس یروهاين جنگ اعالم کرد،  نيخود را در ا یطرف یب
و رقابت خود ساختند  نبرد  ۀصحن راو کردستان  جانيموضوع، آذربا نيبه ا يیاعتنا

).  ۶٩ص  وانف،ي؛ ا۶٠۴- ۵٩٩و  ۵٨٨صص جان،يآذربا ۀسال جدهيه خيتار،یکسرو(
تدارکات الزم در بغداد و  ةيک دولت آلمان با تهبا کم گريد یاز سو یعثمان یقوا

و خوزستان حمله  نيالنهر نيدر جنوب ب یسيانگل یروهايقصد داشتند به ن بصره، 
روس به  انيو حملة سپاه ميتصم نيمقابله با ا یبرا یسيانگل  یروهاين عزاما. کنند

فحات عمالً ص ا،يتانيبر ۀمحاصره شد یقوا کمک به  یبرا رانيا یصفحات غرب
هر سه دولت متخاصم   یروهايرا صحنة زد و خورد ن رانيا یو جنوب غرب یغرب

سکونت  ۀمنطق ژهيو به ان،يم نيدر ا) ٢٨- ٢٧صص  ان،ييفرمانفرما(کرد 
  . قرار گرفت رويسه ن نيدر مرکز تصادم ا ،یسنجاب  ليا



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٣٥٣                                        ٦ج

  

  ادهيزتنها مدافعِ منافع دربرابر ديوشا نيتر که ازچند دهه قبل مهم یسنجاب ليا
کرده  یستادگيا یغرب کشوربود وبارها در برابر تجاوز عثمان در یعثمان یها یطلب
 انيگرا یبا مل زيزمان ن ني، در ا)  Burrell, v.5, p.513 ؛ ۵۶- ۵۵صص  ،یمکر(بود 

 نيا یو اتحاد اعضا یدولت موقت ملّ  با  یسنجاب لياتنگاتنگ  یهمکار. همراه شد
 یارض تيمدافعان تمام  نيتر  رابه عنوان مهم ها یسنجاب وآلمان، عمالً  یدولت باعثمان
 دولت(  در منطقة غرب درآورد  یآلمان و عثمان استياز س یطرفدار قيکشور از طر

روس به  انيسپاه یشروي، اما با پ)٣۴۴- ٣۴٢و  ٣٣٧- ٣٣۶، صص ٣ج  ،یآباد
. دتنها مان یسنجاب ليا،یعثمان یروهايوعقب راندن دولت موقت ون غرب  یسو

دولت موقت، به مبارزات خود با  یِ متوار یاعضا ضمن پناه دادن به  ل،يسران ا
با آرامش از کشور خارج شوند و  روس ادامه دادند تا همة آن اعضا بتوانند  انيسپاه

، ۴؛ ج٣۴٨- ٣۴۶  و  ٣۴۴- ٣۴٢همان، صص ( نداز دسترس لشکر روس دوربمان
دولت موقت  یامل اعضاتازمان خروج ک یسنجاب ليان،ي؛ بنابرا)١٢- ٩صص

 زاتيدر برابر سپاه روس مقاومت و بعد از آن به خاطرکمبود فشنگ وتجه ران،يا  از
که زيروس ن انيسپاه). ١٠، ص۴ج ،یآباد دولت(وگو کردند گفت ها  با روس یجنگ
وارد مذاکره  یسنجاب لي، با سران ا)۵٧١مردوخ، ص(  بودند التيجلب اتّحاد ا یدرپ

  .شدند
در  رانيمحافظت از منافع ا نيجان مهاجران و همچن نيتأم یبرا ،یسنجاب ليا سران

دادند  بيخود ترت ۀنيبه هز یبزرگ یهمانيم، م١٩١۶ هيفور/ ق.هـ١٣٣۴   یالثان عيرب
جلسه و در حضور  نيدر ا یسنجاب ليا. معروف است» بُندار صلح «که به مذاکرات 

 ،یدولت ريدوا یرؤسا ،یليا ،یشهر گانبزر ازهفت هزار نفر ازسران و  شيب
 یها با کنارگذاشتن نشان و روس،  سيانگل یها دولت ندگانيو نما یروس انينظام
مردوخ،   حيرا مطرح ساخت که به تصر یا ده ماده یا نامه صلح طيشرا ،یآلمان

؛ )۵۶٢؛ مردوخ، ص۴٣١ص ،یسنجاب(کرد یرا ضمانت م رانيحفظ استقالل ا
ماند و  جهينت یمذاکرات ب نيا د،يآ یمورخان برم کالم یاز فحوا که نچنا البته 
غرب را ادامه  یبه سو یشرويپ ،یسيانگل یروهاياز ن تيحما  یروس برا انيسپاه

و رواندوز در ماه مه  نيخانق یسپس شهرها و  نيريدادند و ضمن تصرف قصرش
 ٧٣ص وانف،يا( دندآماده ش یعثمان  یحمله به قوا یق، برا.هـ١٣٣۴رجب / م١٩١۶
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  ).  ۵۶۵مردوخ، ص  ؛
بغداد ناکام ماندند و در  یخود به سو یشرويدر پ یسيانگل یروهاين ن،يقبل از ا یاندک
ترک شکست خوردند  یروهايازن یالعماره به سخت در کوت ١٩١۶   ليآور ٢۶

و  بيتعق یها به جا زمان، ترک نيدر ا). ٣١- ٣٠  صص  ،یعي؛ سم٨٧اردالن، ص (
راندن  رونيب یتمام توان خود را برا  ن،يالنهر نياز جنوب ب یسيانگل یروهايراندِن ن

). ١٩۵- ١٩۴صص   ان،ييفرمانفرما(به کاربستند  رانيو غرب ا نيها از خانق روس
وبا از   یماريب وعيش نيو همچن نيالنهر نيب یفرسا طاقت  یسپاه روس به علت گرما

 ريکه در مسکرد  ینينش-کرمانشاه عقب یشکست خورد و به سو یعثمان یقوا
قرارگرفت  یسنجاب ليا ژهيو-منطقه، به ريو عشا یعثمان یحملة قوا مورد  ت،بازگش

 ژهيو به ر،يوعشا التيا نياحسان پاشا با کمک ا یعل . شد ینيو متحمل تلفات سنگ
کرند و کرمانشاه را آزاد کرد و در  سرپل ذهاب و ن،يريقصرش یشهرها ،یسنجاب

بعد از ). ٣۵٠- ٣۴٩  صص  ،یهدوهوشنگ م(ساند اندک خود را به همدان ر یمدت
 یروهاين م، ١٩١۶اکتبر / ق.هـ١٣٣۴ الحجه یمجاور در ذ یتصرف همدان و نواح

 زيکردستان ن التِ يزمان، ا نيدرهم. گردنة آوج عقب راند یرا تا آن سو یروس
 جاريو تا حدود ب) م١٩١۶اکتبر/ ق.هـ١٣٣۴ الحجه یذ(از آن منطقه راندند  روسها را 

  ).۵۶٨ص  مردوخ، ( دندرا تصرف کر
 ٢۴(العماره -قوا، عالوه بر تصرف مجدد کوت ديبا تجد سيلشکر انگل ان،يم نيا در

 یاالول-یجماد/ م١٩١٧رفت و درمارس شيبغداد پ یبه سو ، )م١٩١٧ هيفور
صص  جان،يآذربا ۀسال جدهيه خيتار ،یکسرو(  ق آنجارا تصرف کرد .هـ١٣٣۵

 نيالنهر نيسپاه را درب ارکاتتد مرکز تجمع قوا و  نيتر د مهمسقوط بغدا). ۶۶٧- ۶۶۶
و  رانيعواملشان در ا با جاسوسان و  ها یگرفت و به قطع ارتباط آلمان ها یاز عثمان

. کرد را دربارة هندوستان مرتفع  ها یسيانگل ینگران نيافغانستان منجر شد و همچن
 یکيرا  رانيا یغرب یشهرها یعثمان یقوا ن،يپس ازا). ٢۴٧ص  ان،ييفرمانفرما(
 جان،يآذربا ۀسال جدهيه خيتار ،یکسرو(رفتند  رونيب رانيکردند و ازخاک ا رها  یکي

 یاالول یاواسط جماد/ ١٩١٧اواسط مارس  یعنيزمان،  نيهم که در  چنان).۶۶٧ص 
  ). ۵٧٠- ۵۶٩مردوخ، صص (روسها افتاد  ق، کردستان دوباره به دست .هـ ١٣٣۵

 شيپ یدولت مل یفرار مهاجران و اعضا یماجرا ،یعثمان ینينش-قببا ع زمان-هم
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و استانبول عازم  یالسلطنه به عثمان به همراه نظام یا-و عدّه ميدسته تقس آمد که به چند 
مهاجران، تنها  انيعلت ترس از وجود و نفوذ جاسوسان در م به  یدولت عثمان. شدند

 ةيرا داد و بق یورود به عثمان ديرواد ،ینشيگز  ورتاز آنان به ص یبه تعداد اندک
 ،یژاندارمر یداوطلب، قوا مهاجران، اعم از کارگزاران دولت موقت، مجاهدان 

 التيا انيم آنها به سرعت پراکنده شدند و در  انيحام ريمجلس و سا ندگانينما یبرخ
 دندبازگر شيبه وطن خو یپناه گرفتند تا در فرصت مقتض یکلهر و سنجاب

  ).٨١- ٨٠صص   ،یگيب-وانيد(
). ۵٠٠طاهرزاده، ص ( رفتنديمهاجران را پذ نيبا آغوش باز ا یسنجاب سران
از  يیرايپذ نيبا دولت موقت و همچن یرا در همراه یسنجاب  ليا یجوانمرد یکسرو

تن  ستيپناه بردند، دو ها یکه به سنجاب را  یو تعداد آنان کند-یم شيمهاجران ستا
 نيا زيمقتدر، خود ن سردار ). ۶۶٧ص  جان،يآذربا ۀسال جدهيه خيتار( شمارد-یم

نه «  و معتقد است که فقط آن دسته از مهاجران که  کند-یم حيو تشر دييماجرا را تأ
را  رانيداشتند و نه جرئت مراجعت به داخل ا انيالسلطنه و عثمان از نظام یدلخوش
 ،یسنجاب( داند-ید پانصد نفر مپناه آوردند وتعداد آنها را حدو یسنجاب ليا ، به »داشتند

بود،  یسنجاب ليکه خود از مهاجران مهمان ا یاعظام قدس حسن ). ٣٩٩- ٣٩٧صص 
که  داند یرا متجاوز از چهارصد نفر م و عدة مهاجران  ديستا یآنها را م یزبانيم

ساالر ظفر، پسران  سه برادر با نام سردار ناصر، سردار مقتدر و  یعني ل،يسران ا
و  یرا نگهدار دسته-کيو هر کدام  ميتقس هآنها را به سه دست رخان،يش
  ).۴٠١ص  ،یاعظام قدس(کردند   يیرايپذ
 هيفور/ ق.هـ١٣٣۵ یاالول یها به کردستان، در جماد-زمان با ورود روس نيا در

). ۵٧۴- ۵٧٠مردوخ، صص(ها افتاد  به دست روس رانيا یغرب م، مناطق ١٩١۶
عراق را  یو شرق یشمال ینواح گريبر بغداد، د غلبه  بعد از ها یسياز آن سو، انگل

کم -کم نيريدر حدود قصرش ران،يا اشغال کردند و با تصرف مناطق همجوار با مرز 
خطر  ن،يبنابرا ؛ )٢۵٢ص  ان،ييفرمانفرما(شدند  کينزد یسنجاب ليبه منطقة ا

محافظت  یبرا تيبا جدّ  یسنجاب ليسران ا یول کرد، یم ديمهاجران را تهد ،یجان
؛ ۶۶٧ص  جان،يآذربا ۀسال جدهيه خيتار ،یکسرو(خود اقدام کردند  همانانيم از 

 یکالين یو استعفا هيزمان، آغاز انقالب در روس نيدر هم ، اما )۵۶٢مردوخ، ص 



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٣٥٦                                        ٦ج

  

آنها را بر  یتحکم نظام نيروس و همچن سپاه  یشرويتداوم پ ه،يدوم، تزار روس
 نيکه از ا-چنان). ۴٧٨  - ۴۴٣سپهر، صص (اد الشعاع قرارد تحت رانيا یغرب ینواح

رها  تحت اشغال را  قعقب نشستند و مناط رانياز ا یروس یروهايزمان به بعد، ن
  . ساختند

 
   رانيدر ا ايتانيبر یگذار-استيدر س یسنجاب ليا گاهيجا.  ۵ 

  
ق حفاظت از همة .هـ١٣٣۶محرم / م١٩١٧از اکتبر  ،یروس یروهاين ینينش-عقب با

 یروهايو آلمان به دست ن یعثمان یروهايدر مقابل نفوذ ن رانيا غرب  ینواح
و  ها یآنها با عثمان یمنطقه و همکار التيا ینظام  یرويبا توجه به ن. افتاد یسيانگل
کنترل منطقه از  یبرا یسيانگل یروهاين  کتعداد اند نيو همچن سو-کياز  ها یآلمان
از  قيمحافظت درست و دق  یبرا التيا نيا یو همراه یجذب همکار گر،يد یسو

 استيس زمان به بعد،  نياز ا ن،يدر منطقه ضرورت داشت؛ بنابرا ايتانيمنافع بر
 ,Olson (شد  ليمتما» غرب سيپل« ليکرد و به تشک رييتغ رانيدر غرب ا ايتانيبر

p.44  .(  
 مانهيصم یهمراه ژهيو-اول و به یجنگ جهان یدر ط یمختلف منطقة غرب حوادث
اردالن، (ها  دولت موقت در مبارزه با روس انيگرا یبا مل یسنجاب  ليا ۀجانب-و همه
 جدهيه خيتار ،یکسرو(ها  مقاومت در برابر روس  نيو همچن) ٩٩و  ٩٢، ٨٣ص 
بلند و  گاهيجا ه،يبندار با روس صلح انعقاد  یو تالش برا) ۶۶٧ص  جان،يآذربا ۀسال

نشان داد، اگرچه  رانيا را در غرب ) بودن سيسرغم تازه تأ-به( یسنجاب ليمستحکم ا
  را کم صلح بندار  یو ماجرا ها یداشتند نقش سنجاب یسع ها، یسنجاب یاتيليا یرقبا
مردوخ، ص ( خواند یکه مردوخ آن را مذاکرات عوامانه م جلوه دهند؛ چنان تياهم

، همان( کنديم یمعرف هيجلسه را روس نيا زبانِ يم گر،يد یدر جا و ) ۵۶٢
 نيبا ا). ١٠٧،١٢٨صص(انگارد یم تياهم یب  آن را یگيولدب یوامجد)۵۶۴ص

به  رانيحفظ استقالل ا یکه برا  یسران سنجاب یپرست هنيو م ثاريا يۀحال، هم روح
 یزبانيو هم م) ۵۶٢ص   ، مردوخ(ختنديدورر را آنها یها پشت کردندونشان ها یآلمان
العادة  فوق  تيو اهم یگرفته شد، توانمند التيسران ا یکه برا یباشکوه یهمانيدر م
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را  ها یسيتوّجه انگل ز،ياز هر چ شينشان داد و ب گريد التيا انيرا در م ها یسنجاب
  .  خود جلب کرد به 

را به  ها یسيتوجه انگل گريد زياز هر چ شيب یعامل اساس کي نها،يبر همة ا عالوه
در  یدفاع مل تةيکم یو اعضاو آن هم حضور مهاجران  کرد یم جلب  یسنجاب ليا
به  ليمتما یو به نحو رانيجامعة ا ینخبگان فرهنگ بود که اکثر آنها از  ليا نيا انيم

 ۀسلط ميتحک ن،ي؛ بنابرا)۵۶٨ص م،يشم ؛ ١۴، ص یذوق(بودند  ها-یبا آلمان یهمکار
محور در آن منطقه،  یها-دولت  یاسيو مهار تحرکات س رانيبر غرب ا ها یسيانگل

چند  هيقض نيا تحقق  یآنها برا. بود ها یمنوط به مهار قدرت سنجاب زياز هر چ شيب
  :اتخاذ کردند ها-یراهکار را در قبال سنجاب

 
 غرب سيپل ليتشک یو اتحاد برا ها یسنجاب یجلب دوست یتالش برا. ١- ۵  

 
و درخواست اتحاد  یهمکار استيس ها، یدر مقابل سنجاب ايتانيراهکار بر نينخست

 یروهاين ه،يدر روس ١٩١٧ ةيبا وقوع انقالب فور. غرب بود  سيپل ليتشک یبرا
 یکه حکومت بورژواز یاسيس يیها هيانيب رغم -اگرچه حضور داشتند و به یروس

 کرد یصادر م یتزار ةيروس  یها استيو تداوم س سياز انگل تيدر حما هيموقت روس
شده بود؛  اثر  -یب رانيادر  یروس یروهاي، عمالً حضور ن)٧٩- ٧٨صص  وانف،يا(
موجود از  یبودند و اکثر قوا یبانيو پشت یروح طيشرا نيآنها در بدتر رايز

. برگردند هيهر چه زودتر به روس خواستند-یو م کردند-یاطاعت نم فرماندهانشان 
 یاز سران سنجاب ها، یسيبغداد از انگل یريگ-بازپس  یبرا ها یعثمانزمان،  نيدر هم

به آنها  رانيا طياوضاع منطقه و شرا با درک  یسنجاب لياما سران اکمک خواستند، 
  ).۴۴٢ص  ،یسنجاب(پاسخ ردّ دادند 

گشت موسوم به  یرويجنوب و ن سيپل ليقبل با تشک یانگلستان که مدت ن،يبنابرا
آسوده ساخته بود  یو شرق یخود را در صفحات جنوب اليخ »رانيا  یحلقة خاور«
) Burrell,v.5,p.762  مقطع حساس  ني، در ا)١۶ص  ،ی؛ ذوق٢٨، ص ١  ؛ بهار، ج

به  یو آلمان یعثمان یروهاينورود  غرب که محل نفوذ و  ۀگرفت درمنطق ميتصم
همدان که  - کرمانشاه - نيريقصرش یتجارت ۀجاد تياهم ليبه دل  نيبود و همچن رانيا
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 ازيآن ن به  سميکمونو قفقاز، به منظور مقابله با  رانيدر ا یآت یها طرح یاجرا یبرا
).   Olson, p.44 (به وجود آَوَرد » غرب  سيپل«با عنوان  یمشابه التيداشت، تشک

 التيهر نوع تشک جاديآنها، ا یو هم توان رزم ريو عشا التيا نيبه کثرت ا با توجه 
 ليتشک یبرا یبعد یها گام ن،ينبود؛ بنابرا سريم التيا نيا بدون جلب موافقت  ینظام

 یگاهيبا توجه به جا. شد-یبرداشته م التيا  نيبا جلب موافقت ا یستيرب باغ سيپل
بود که بدون  یهيکرده بود، بد  دايغرب پ التيا انيدر م یسنجاب ليکه در آن زمان ا

  .نداشت یغرب مفهوم سيپل ل،يحضور آن ا
نه رابطة دوستا یبرقرار ،یسنجاب ليا تيجلب حما یاقدام دولت انگلستان برا نينخست

کرمانشاه که در مجمع صلح  یبانک شاهنشاه سيرئ ،»یدور« قيطر آنها از . بود
) ١٠۶ص  ،یگيولدب یامجد( ها یسنجاب یرقبا یادعا بندار شرکت کرده بود و به 

خود را به او اعالم کردند و از او   اميبا سردارمقتدر بود، پ یسابقة دوست یدارا
 ها یسيانگل. متحد شود  سيطع کند و با دولت انگلق هاياش را با آلمان خواستند که رابطه

 التيتشک در  یسنجاب ليخواسته ومشارکت ا نيا یقول دادنددرصورت اجرا نيهمچن
صص  ،ینجابس(فراهم سازند  لياقتدار سران ا شيافزا یرا برا نهيغرب، زم سيپل

 ۀندينماروابط خود با آلمان، به  بيبا تکذ ،ی، اما سردار مقتدر سنجاب)۴٣٠  - ۴٢٩
 یخوددار التيجلب ا یاز هدردادن امکانات و پول خود برا کرد که  هيتوص یسيانگل

همان، (نکنند  یتلق یرا دشمن یهمکار عدم  نيگوشزد کرد که ا نياو همچن. ورزند
در غرب  سيبزرگان سپاه انگل کرد که  ديدر پاسخ، تأک زين سيانگل ۀندينما).  ۴٣٠ص

 یضمن با لحن بدگمان هستند و در  یسنجاب ليسران ا یهابه اقدامات و رفتار ران،يا
شده، رفع سوءظّن از  بيبه هر ترت«از آنها خواست که  حت،يو نص ديتهد نيب

را  شنهاديپ نيهم یسيانگل ونيچند روز بعد، کلنل کن). ۴٣١همان، ص (» بکنند خود 
   ).۴٣٣ - ۴٣٢همان، صص ( ديجواب را شن مطرح کرد و همان 

  
 ها یمجاور بر ضد سنجاب التيا کيتحر. ٢- ۵ 

 
 رييغرب، به تغ سيپل ليتشک یبرا یدر جلب موافقت سران سنجاب هايسيانگل یناکام

 گريو د ليا نيبه منظور آنکه ا ن،يمنجر شد؛ بنابرا ليا نيدر قبال ا سيانگل  استيس
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 التيا انيتفرقه و تشتّت در م جاديا یو آلمان نشوند، برا  ینفوذ عثمان گاهيپا التيا
 نيبه هم. آن باز بمانند یبه رقبا یاري و  سيبا انگل لهغرب اقدام کرد تا از مقاب

اختالف  جاديکشور و ا غرب  التيا نيدر ب ديجد یها یبند-دسته جاديا یمنظور، برا
 سليمان خان  امير اعظم ها، یسنجاب فيوتضع هيتنب یآنها و به نحو نيب یودوگانگ

  :یسنجاب تدربه گفتة سردار مق. کرد تيرا تقوکلهر  لياز ا یبخش سيرئ،
 یاستعمار یها استيبه نفع س) یسنجاب ليا(بود از ما  ليما یسيانگل نونيک کلنل« 

خان  مانيدرصدد برآمد که سل د،يشن أسيکند؛ چون جواب  دولت خود استفاده 
 فيطوا یو رؤسا] ها یسنجاب[ما  نيو ب غرب شاخص سازد  ريرا درعشا راعظميام

  )۴٣٧ص ،یسنجاب. (»ندازديگوران تفرقه ب
مثل پرداختند و با -به -به مقابله  افتند،ي یآگاه سيکه از نقشة انگل زين ها یسنجاب

 یسع خان،-مانيبرادرزادة سل رمعظم،يخان ام دوستانه با عباس رابطة  یبرقرار
از اقدامات  ،یکم تا مدّت-خود برهم بزنند و دست  هيکلهرها را عل ۀکردند تا اتحاد هم

و  نهيک ديتشد ،یروند نيچن ۀجينت  نيتر یعيطب. کنند یريجلوگ ها یسنجاب هيآنان عل
  .کلهرها بود ژهيو مجاور، به التيبا ا یسنجاب التيا نيکدورت ب

 
 یبا عناصر مل ها یقطع ارتباط سنجاب یتالش برا. ٣- ۵  

 
 یمدت نم در کوتاه ینجابس ليمجاور با ا التياختالف ا نکهيبا علم به ا ها یسيانگل

بازدارد، به راهکار  رانيدر غرب ا سيرا از مخالفت با نفوذ انگل  ها یسنجاب تواند
را با عناصر  یسنجاب ليمنظور تالش کردند ارتباط ا  نيمتوسل شدند؛ به هم یگريد
 یتزار يۀفرماندهان روس یبازخوان  یبرا ها یسيانگلمرحله،  نيدر ا. قطع کنند یمل

 تحت ۀپشتکوه که در منطق  یلرو در رأس آنها، با وال التيبا ا نيردند و همچنتالش ک
؛  Burrell,v.5,p.783 (   کردند منعقد واتحاد یقراردادهمکار شده بود،داينفت پ تشيحاکم
گفتة سردار  به . فرستادند مانشاهرا از راه پشتکوه به کر یو سپاه) ١٣٧ص ،یبهرام

با چند صاحب منصب از راه  یسيد سوار انگلبه چهارص بيقر« یمقتدر، وقت
 یروس یاز قوا یجمع ،یسيقونسول انگل ون،يکلنل کن دند،يکرمانشاه رس پشتکوه به 

 کيساخته بود؛ ازآن جمله ژنرال باراتف وبالکون با خود همراه ومتحد  زيرا ن
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ه سپا دنيبا رس. )۴۴۴سنجابی ، ص (» بودند نها شدهآخوار رهيدر واقع ج چراخوفيپ
چون ژنرال  ،یروس شهر و با جذب فرماندهان  نيبه کرمانشاه وغلبه بر ا یسيانگل

برخاسته بودند،  یستيکه به مخالفت با انقالب کمون چراخوفيوپ باراتوف 
 ليفرصت داد تا ا نهاشد و به آ تيتقو رانيدر غرب ا یسيانگل یروهاين موضعِ 

  .رنديمحاصره بگ را از دو سو در  یسنجاب
از آنجا . کنند یهمراه سيحاضر نبودند با انگل یسنجاب ليهنوز سران ا ن،يود اوج با

  يیو راهنما کيمرهوِن حضور، تحر ،یسنجاب ليا یريناپذ ميوتسل مقاومت  نيکه ا
، )۴٠- ٣٩، صص ١ج  رزا،يروزميفرمانفرما، ف(  بود  یدفاع مل ۀتيکم یاعضا یِ ها

اعضا قطع کنند؛  نيرا با ا یسنجاب  ليا سرانگرفتند تا ارتباط  ميتصم ها یسيانگل
 ۀغرب، از مبادل ۀمنطق پست و تلگراِف  التيگرفتن تشکارينخست با در اخت ن،يبنابرا

 ،یسنجاب(  کردند  یريدرتهران جلوگ یوعناصر مل یسنجاب ليسران ا نيتلگراف ب
ن، ينشد؛بنابرا ميهم تسل هيقض نيبعد ازا ،یسنجاب لي؛ البته ا)۴۴۴ص 

حضور عناصِر مهاجر،  ۀجيرا نت یريگ-نوع موضع نيکه ا یسيانگل ان کارگزار
اخراج آنها دست به کار  یبرا دانستند، یم ها یسنجاب  انيدرم رزا،يم مانيهمچون سل

ق، به عنوان .هـ١٣٣۶مجلس چهارم در  درانتخابات  رزايم مانيکه سل ژهيو شدند، به
از  توانست یمجلس م او در  و حضور) ۴۴٨همان، ص (انتخاب شده بود  ندهينما

 سران از  ها یسيانگل ن،يحفاظت کند؛ بنابرا ها یسنجاب یعني ،یو زبانانِ يمنافع م
 اش یرا که به علت همدل رزايم مانيسل ودرصدرهمه، مهاجران تا خواستند یسنجاب

و ) ٢٣- ٢٢، ص١بهار، ج(درافتاده  ها یالسلطنه وهم با عثمان با نظام با آلمانها، هم 
دهند، اما در  ليبازگشته بود، به انگلستان تحو ها یسنجاب  انيار از موصل به مناچ

مذاکرات  نيبنابرا آمد؛ یناپسند به حساب م پناهنده،  ليتحو یاتيليسنّت و رسوم ا
 یبرا ها یسيماند وانگل جهينت یب  رزايم مانيسل ليتحواياخراج  یبرا ها یباسنجاب

لطمه  نيهمچن و  یبا عناصر مل ها یباط سنجابقطع ارت یعنيبه هدف خود،  دنيرس
 ١٣٣۶محرم  در رانهيغافلگ یاتيمجبورشدند درعمل ها، یسنجاب یاتيليا تيثيزدن به ح

- ۴۵۴صص ،یسنجاب(کنند ديوبه هندوستان تبعريرا دستگ رزايم مانيسلق .هـ
 نيشده بودند و ا ريلگغاف رزايم مانيسل یريدستگ انيکه درجر یسنجاب  ليا).۴۵۵

درصدد مقابله بر آمدند که با توجه به  کردند، یم  یبه خود تلق نياقدام را توه
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  .نشد امکان آن فراهم  یريدر محالت گرمس ليا یپراکندگ
را به تهران گزارش داد  رزايم مانيسل یريدستگ یتلگرام یط یناصر سنجاب سردار

به تهران،  رزايم مانيسل یريخبر دستگ دنيبا رس). ٣١٢- ٣١١صص زاده، ل کحا(
تهران با  ديشد و عموم جرا ختهيبر انگ ها یسيانگل بهشدتبرضد  یافکار عموم

در  ونيّ حزب ملّ . را درج کردند رزايم مانيسل  یريپرستانه خبر دستگ احساسات وطن
همان،صص (کردند  یريگ موضع  ها یسياقدامات انگل هياجتماعات خود به شدت عل

 یسنجاب ليا نيب مستحکم روابط گر،يد  زيهر چاز  شيها ب واکنش نيا). ٣١٣- ٣١٢
  .داد نشان رادرتهران یوعناصرمل

 
 یحمله نظام. ۴- ۵  

و تکدّر خاطِر  سو کياز  ها یسنجاب انيدر م گرا یحضور مهاجران مل تداوم
 یاز سو دانستند، یبه خود م نيکه آن را توه رزايم مانيسل  یرياز دستگ ها یسنجاب

 نيدر هم. افزود یم ها یسيبا انگل ها یسنجاب  نيروابط ب یگريهر لحظه بر ت گر،يد
 ةيروس یاز فروپاش یناش قدرِت  خألپر کردن  یبه قفقاز برا یزمان، لشکرکش

در آن  سميکمون مقابله با نفوذ  نيو همچن یعثمان یها يیجو و مقابله با سلطه یتزار
حاضر در بغداد،  یِ سيانگل انياز سپاه یکار گروه نيا یبرا. منطقه ضرورت داشت

از آنجا که  کني، ل)٣٣- ٣٢و  ٧ص  ل،يدنسترو(نامزد شدند  ليدنسترو یسرکردگ به 
که حملة  رفت یو احتمال م گذشت یم یلشکرازحدود قلمرو سنجاب  نيعبور ا ريمس
 یبا اقدام ها-یسيلشکر باشد، انگل نيبر سر راه ا  یمانع ها یسنجاب انةيجو یتالف

احتمال وقوع جنگ افزودند؛  بر  یوضع نياز چن یريگشيپ یمحتاطانه برا
 التيهمة ا  یکه پس از تسلط بر کرمانشاه، به نحو یسيانگل ن،کارگزارانيبنابرا

کانون مقاومت در  نيآخر نيگرفتند که ا ميغرب را با خود همراه ساخته بودند، تصم
ور، استفاده از منظ نيرا هم از سر راه بردارند و به هم) یسنجاب ليا( رانيا غرب 

که  یدر دستور کار قرار گرفت، اما در صورت ها یسنجاب  هيعل ینظام یروين
در حکم اعالم جنگ  دند،يورز-یمبادرت م کار  نيبه ا يیبه تنها یسيانگل یروهاين

و  ها یاز آلمان یسنجاب سران  یطرفدار«لذا به بهانة  رفت؛ یبه شمار م رانيبا ا
عدم  و  سيبا انگل تيبه ضدّ  التيا قيلت آلمان و تشواسلحه و پول از دو افتيدر



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٣٦٢                                        ٦ج

  

نکردن به  یها و تأسّ  آن اتيملنمودن ع یو خنث ها یسيمطاوعت از اوامر انگل
و  اتياستنکاف آنها از پرداخت مال«از همه  تر-بيو عج »گريد  ريعشا یرؤسا

کلهر، خود در منطقه؛ اعم از  یاتيليمتحداِن ا به  ،»یجات دولت تجاوز به خالصه
 یروزياز آنجا که از پ. حمله کنند  ها یجاف وجز آن دستور دادند تا به سنجاب ،یگوران

 ادهينفر سوار و پ مرکب از سه هزار  یسيلشکر انگل کينداشتند،  نانياطم التيا نيا
 زيمارشال ن اميليسرو یکامل به سرکردگ زاتيهمراه با توپخانه و تجه نظام،
  ).۶٨٨، ص٢ج ران،يا خيتار کس،ي؛ سا۴۶۵ص  ،یسنجاب(شد  اتيعمل وارد 
م،  ١٩١٨مه  ٢/ ش.هـ١٢٩٧ بهشتيارد ١٢/ ق.هـ١٣٣۶رجب٢٠ن،دريبنابرا
از دو سو مورد حمله قرار دادند  الق،يي یحرکت به سو را در حال  ها یسنجاب

کلهر و گوران از جنوب و  التيا و  ها یسي؛ انگل)۴۶۴- ۴۶٠صص  ،یسنجاب(
که راه   یطور بستند؛ به  ها یال و شرق، راه را بر سنجاباز طرف شم ديسردار رش

و  مقابله  دانهينوم ،یسنجاب ليا). ۴۶٢همان، ص (نماند  یآنها باق یبرا یفرار و نجات
سبک بود که در مقابل توپخانه و  یها اسلحة آنها منحصر به سالح. مقاومت کردند

بعد از چند ساعت . آمد ینمبه حساب  یکارآمد یدفاع ۀليوس ،یسيانگل  یماهايهواپ
 یمفرّ  ديکردند تا شا ینينش عقب زيجنگ و گر ۀويش با  ها یسنجاب د،يشد یريدرگ
 یسيانگل یماهايهنگام، هواپ نيمهدر ). ۴۶٩- ۴۶٨همان، صص ( ابنديفرارب یبرا

به  یاريو تلفات بس آب رودخانه مانع از فرار آنها شد . آنها را به شدت بمباران کردند
 ادداشتي در  زيها و بزرگان کلهر ن خان). ۴٧١- ۴۶٩همان، صص (ارد آمد و شانيا

 واقعه آورده نيا ۀدربار ،یسردار مقتدر سنجاب تيمشابه با روا یخود شرح یها
  ).۵۶۴، ص ١کشاورز، ج (  اند 
از زنان و کودکاِن  یبا جمع یق سردار ناصرسنجاب.هـ١٣٣۶رجب  ٢١روز  در

و  یعثمان یها-با دولت یانشاه شدند، اما او به اتّهام همکارکرم تظلّم عازم  یبرا ل،يا
 ها، یسنجاب یِ سرکوب). ۴٧۵ص  ،یسنجاب(  شد  ديو به بغداد تبع ريآلمان، دستگ

 هولناک قلم ۀواقع نيدربارة ا ها  روزنامه زا یاريبس. در تهران به پا کرد يیغوغا
 خان ینجفقل  استيبه ر رانيزمان، دولت ا نيدر ا). ۴٧۶همان، ص (کردند يیفرسا

با سفارت ودولت انگلستان، مراتب  یمکاتبات متعدد یالسلطنه ط صمصام
 ،ی؛ مک۴٨۴-  ۴٧۶صص  ،یسنجاب(اقدام اعالم داشت  نيرا به ا خود ديشد اعتراض 
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  ).١٢٩ - ١٢١صص  ران،يا  ینهضت مل یها سال
کرد، از  فيطواو  التيسران ا ها یسيسردار ناصر، به دستور انگل یرياز دستگ بعد

را تحت فشار قرار دادند  ها یاز هر طرف سنجاب ،یکردستان ديرش جمله سردار 
ساالرظفر و  خان نيسردار مقتدر و حس الت،يا  نيبا فشار ا). ۴٨۵ص  ،یسنجاب(

در شانزدهم  ،یسنجاب ۀديسواران برگز نفر از ١۵٠ساالرمقتدربه همراه خان-مانيسل
 ،ی؛ مکر۵٣١ص  ،یسنجاب(  شدند  یعثمان یراه را ترک و ليق ا.هـ١٣٣۶رمضان 

 انياز م یملّ  مهاجراِن  یايتوانستند با اخراج بقا ها یسيانگل ان،يم نيدر ا). ٩٣ص
در  ها یبا شکست عثمان. شوند اليآسوده خ) ١٣٩ص  ان،يآبراهام( ها یسنجاب

آنها  ،یبسران سنجا ینابود یبرا ها یعثمان ۀو توطئ سيجنگ از انگل یها جبهه  ةيکل
سرانجام در رجب  ،یدر-ها دربه و بعد از مدت دنديد رانيبه ا چاره را در بازگشت 

  .ق به تهران بازگشتند.هـ١٣٣٧
 
فرمانفرما و  رزايم ، عباس)فارس یوال(فرمانفرما  رزايم نيعبدالحس یگريانجيم با

 استير در تهران، یبا اقامت سردارمقتدر سنجاب ها یسيانگل روز،يف الدوله -نصرت
 ،یسنجاب(حضورساالرظفردرکرمانشاه موافقت کردند  و  یسنجاب ليسردار ناصر برا

، ۶٩٣- ۶٩٢، ۶٨٢- ۶٨٠صص رزا،يم نيعبدالحس ؛ فرمانفرما، ۶٣۴- ۶٣٣صص 
 استيبه ر رانيدولت ا روز،يالدوله ف نصرت  ۀبه گفت). ٧٣٨- ٧٣٧و  ۶٩٩-  ۶٩٨
که  یکرد و تا زمان نييتع هيهرش تومان  صديس یسردارمقتدر، ماه یالدوله برا وثوق
 رزا،يروزميف فرمانفرما، ( افتيروال تداوم  نيالدوله بر مسند قدرت بود، ا وثوق

 یارزش اقدامات سنجاب رانيبدان معنا بود که دولت ا ني؛ ا)۴٠- ٣٩صص 
. آنها بکند یبرا یگريکار د توانست ینفوذ انگلستان نم جةيدر نت یول دانست،-یم را 

رضاشاه  ینظر بود تا در اوائل زمامدار سه سال در تهران تحت  بيقرسردارمقتدر 
 یاردالن به خاک سنجاب ديشسردارر یسرکوب  یآزاد شد و به همراه ساالرظفر برا

 ليا اتيح خيدر تار یديجد  ۀزمان، دور نياز ا). ٩۴ص  ،یمکر(مراجعت کردند 
مربوط   یو ريعشا اسکان استيرضاخان و س يیآغاز شد که با تمرکزگرا یسنجاب
  .است
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 جهينت.    ۶     

با آنها، در  یسيو انگل یروس یروهايو مقابلة ن رانيبه غرب ا یعثمان یقوا تعرِض 
را به  رانيا یصفحات غرب ران،يا یِ طرف یق، ضمن نقض ب.هـ١٣٣٢  / م١٩١۴
از آن پس، تالش هر سه قدرت . قدرت مبدّل ساخت مبارزه و رقابت هر سه  ۀصحن

را به  ريو عشا التيا نيا سران منطقه با خود،  ريو عشا التيا یجلب همراه یبرا
توجه و -قابل   یبا توجه به قدرت نظام زين یسنجاب ليا. وارد ساخت استيس ۀعرص

از دولت  تيحما یکه برا یو اقدامات یقو انةيگرا یاحساسات مل ز،ياز هر چ شيب
سران . مورد توجه قرار گرفت التيا گرياز د شيو مهاجران انجام داد، ب یمل موقت 

روس و  ۀکشور از سلط يیرها یدوستانه و برا-احساسات وطن  جةيکه در نت ليا نيا
متّحد  ها یو عثمان ها-یآنها با آلمان قيشدند و از طر همراه  یبا دولت موقت مل سيانگل

آن دو  ۀمناطق، همچنان با سلط بر  آن  ها یسيها و انگل بودند، پس از غلبة روس
  .مخالفت کردند

 
آن . کرد رييتغ رانيدر ا ايتانيبر استيدر اواسط جنگ، س هيوقوع انقالب در روس با

خود در  یروهايتمرکز ن قياز طر ،ینفوِذ آلمان و عثمان ديمقابله با تجد  یکشور، برا
. دهد ليغرب را تشک سيکرد پل یمنطقه، سع ريو عشا  التيغرب و اتحاد با ا ۀمنطق

 ۀويبا اتخاذ چهار ش ها-یسيانگل دند،يورز برنامه مخالفت  نيبا ا ها-یآنجا که سنجاباز 
 تةيکم یاعضا نيارتباط ب قطع  ها، یمجاور با سنجاب التيا نياختالف ب جاديمذاکره، ا

 ها یسنجاب تالش کردند که مخالفت  یو سرانجام حملة نظام یسنجاب ليو سران ا یمل
دفاع  یخود، برا یليد به اصول ايُّ ضمن تق ها یسنجاب. ببرند نياز ب نهيزم نيرا در ا

اقدامات مقاومت کردند و در واقعة  نيدر قبال ا ،یرانيا تيثيو ح یمنافع مل از 
و  یکه فقدان دولت مقتدر مرکز ختنديدرآو یسيانگل یروهاين معروف دشت حّر با 

منجر شد که  ليا نياسران  یشکست و پراکندگ به  یسنجاب لياز ا یرسم تيعدم حما
سلطنت  ليها بعد، در اوا-سال رفتند و  ديرا به تبع یمدت یآن سران سنجاب جةيدر نت

  )٢(  .خود بازگشتند ليرضاشاه به ا
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  :مآخذ و حاتيتوض ◀    

 –خاطرات سياسی دکترکريم سنجابی ازانتشارات جبهه مليون ايران چاپ لندن   - ١
  ١١ -  ٢٣صص  -  ١٣۶٨

) آمريکا در ١٣٧۵ درگذشتهٔ  – کرمانشاه در ١٢٨٣ زادهٔ ( سنجابی کريم دکتر*  
از  سنجابی. بود ايران ملی جبهه گذاران بنيان از و ايرانی حقوقدان و مدار سياست

 ايران اختصاصی قاضی مصدق، حکومت وزيرآموزش مصدق، دمحم ياران دکتر
 در ملی جبههٔ  رهبر انگليس، و ايران نفت پرونده در دادگستری المللی بين درديوان

در  .بود ايران اسالمی جمهوری خارجهٔ  امور وزير اولين و ١٣۵٧ انقالب هنگام
  . بارۀ اين رجل برجستۀ ملی  در جای خود  به تفصيل خواهم آورد

 
در غرب  سيانگل یها استيو س یسنجاب ليا«محسن رحمتی و پير حسين نظری   - ٢
انتشارات دانشگاه تهران ، علوم تاريخ نشريه پژوهشهای »لاو یجنگ جهان در رانيا
    ٣٩- ٢١، صفحه ١٣٩۴ زيي، تابستان و پا١، شماره ٧دوره - 

   
 :ها  نوشت یپ  
سوار از  ستيشامل دو يیکه اردو یباورند در زمان دمحمشاه، زمان نيبر ا یبرخ. ١ 
آنها  ۀشدند، چون آستر جام ليهرات گس ۀجنگ و محاصر یو برا  زيتجه فهيطا نيا

 دهينام »یسنجاب« اي» پوش سنجاب«اردو آنها را   سيپوست سنجاب بوده است، رئاز 
- ١صص ،یمکر( افتنديشهرت   یبه سنجاب فهيطا نيبعد، ا-است و ازآن زمان به 

- ٨٣۵صص   ،یسلطان: باره نک نيدر ا شترياطالع ب ی؛ برا٢٩ص  ،ی؛سنجاب٢
٨٣۶.(  

  مراجع
 ميو دمحمابراه یدمحم-احمد گل ۀالب، ترجمدو انق نيب رانيا رواند،ي ان،يآبراهام - 

  .١٣٧٧تهران،    ،ینشر ن ،یفتاح
در  جنگ  یمقدس ملّ  اميق ني، خاطرات؛ اول)حاج عّزالممالک(هللا  امان اردالن، - 
  .١٣٣٢تهران،  نا،يس اول، ابن  یالملل نيب
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 ۀ، چاپخان)روشن شدن خاطرات صدساله(حسن، خاطرات من  ،یقدس اعظام - 
  .١٣۴٢تهران،  ،یدريح
معاصر  خيتار ،»تياز ادعا تا واقع یسردار مقتدر سنجاب«آرش،  ،یگيولدب یامجد - 
  . ١٣٨٢و پنجم، بهار ستيب ۀشمار سال هفتم،  ران،يا
  .تا-یتهران، ب نا،-یمترجم ناشناس، ب ران،يا تيس، انقالب مشروط.م وانف،يا - 
  .١٣٨٠تهران،  ر،يرکبيام ،رانيا یاسيمختصر احزاب س خيتار ،یدمحمتق بهار، - 
  .١٣٨٨تهران،  ه،يلرستان، حروف انيوال ۀهللا، سلسل-روح ،یبهرام - 
  .١٣۶١تهران، ،یانتشارات عطار و فردوس ،يیحي اتيح ،يیحي ،یآباد-دولت - 
 رجيبه کوشش ا ،یجنگ جهان نيسفر مهاجرت در نخست ،یرضاعل ،یگيب-وانيد - 

  .١٣٨٢تهران،   ر،يافشار، اساط
و  رانيدر ا سيانگل سمياليامپر اي ليژنرال ماژور دنسترو یها-ادداشتي ل،يدنسترو - 

  .١٣۵٧تهران، ،یمنوچهر ،یانصار نيحس  ۀقفقاز، ترجم
دوم، پاژنگ، تهران،  یبزرگ در جنگ جهان یها و قدرت رانيا رج،يا ،یذوق - 

١٣۶٨.  
تهران،  ن،يآفر-لدم، بهترجمه اسکندر د ان،يرانيا انيدر م ها-یسيانگل س،يدن ت،يرا - 

١٣٨۵.  
 یايدن ،یالنيگ یفخر داع یددمحمتقيترجمه س ران،يا خيتار ،یسرپرس کس،يسا - 

  .١٣۶۶کتاب، تهران، 
 ،یسعادت نور  نيحس ۀترجم ران،يدر ا ليده هزار ما اي کسيژنرال سا ۀ، سفرنام -  

  .١٣٣۶تهران،  نا،يابن س
تهران،  ب،يدر جنگ بزرگ، نشر اد انري، ا)الدوله-مورخ(خان  یاحمدعل سپهر، - 

١٣۶٢.  
مفصل کرمانشاهان، نشر سها،  خيو تار یخيتار یايجغراف ،یدمحمعل ،یسلطان - 

  .١٣٧٢تهران، 
 یالملل نيدر جنگ ب یمقدس ملّ  اميق ني، خاطرات؛ اول)السلطنه بياد( نيحس ،یعيسم - 

  .١٣٣٢تهران،  نا،ياول، ابن س
 يۀو تحش ريبه تحر ران،يا یو مجاهدات مل یسنجاب ليخان، ا اکبر-یعل ،یسنجاب - 
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  .١٣٨٠تهران، رازه،يش نشر  ،یسنجاب ميکر
  .١٣٧۵احمدشاه قاجار، نشر گفتار، تهران،  یمايجواد، س ،یاالسالم خيش - 
  ١٣٧۴سلطنت قاجار، نشر مدبر، تهران،  ۀدر دور رانيا اصغر،-یعل م،يشم - 
 دحسنيبا مقدمه س ران،يا تيانقالب مشروط در جانيآذربا اميق م،يکر طاهرزاده، - 
  .١٣٣٢رضازاده، اقبال، تهران، و شفق  زاده-یتق
  .١٣۵٨کاوش، تهران،  ران،يپنجاه سال نفت ا ،یمصطف فاتح، - 
و عواقب آن  نيالنهر-نيدر ب یو عثمان سيجنگ انگل رزا،يم-عباس ان،ييفرمانفرما - 

  .١٣٨۶فرمان، کوثر، تهران، و بهمن  هيکوشش منصوره اتحاد به  ران،يدر ا
فرمانفرما، به اهتمام  رزايم نياسنادعبدالحس ۀمجموعرزا،يم نيعبدالحسفرمانفرما، - 

  .١٣۶۶تهران،  ران،يا خيتار ان،يسعدوند روسيو س) ینظام ماف( هياتحاد منصوره 
 رزايروزميمکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار ف ۀمجموع رزا،يروزميفرمانفرما، ف  -  

 روسيو س) ینظام ماف( هي، به کوشش منصوره اتحاد)الدوله-نصرت(  انفرما فرم
  .١٣۶٩تهران،   ران،يا خيتار ان،يسعدوند

حسن کامشاد، مرکز، تهران،  ۀترجم ران،يدولت و جامعه در ا ،یدمحمعل ان،يکاتوز - 
١٣٧٩.  

بستان، کرمانشاه، -،  طاق)یسه جلد ۀدور(مخصوص  ريام ر،ياردش کشاورز، - 
١٣٩٠.  

زاده، به  خاطرات کحال اي ها-دهيو شن ها دهيخان، د-ابوالقاسم رزايم زاده، کحال - 
  .١٣٧٠البرز، تهران،  کامران،  یکوشش مرتض

  .١٣۶٢پانصد ساله خوزستان، خواجو، تهران،  خياحمد، تار ،یکسرو - 
  .١٣٧۶تهران،  ر،يرکبيام جان،يآذربا ۀسال جدهيه خيتار - 
 ،یمهرآباد یعيدمحم رف ۀرضاخان، ترجم یخزعل و پادشاه خيش ،یسرپرس لورن، - 

  .١٣۶٣  فلسفه، تهران، 
  .١٣٧٩مردوخ، کارنگ، تهران،  خيدمحم، تار خيش مردوخ، - 
دانش،  ها، رهيت ا،يجغراف خچه،يتار ،یسنجاب ليا: کردريدمحم، عشا ،یمکر - 

   .١٣٣٣تهران،
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  فصل هفتم 

  
  شيخ دمحم خيابانی

   آقا بادامچی بقلم حاج  دمحم
جاج مخمد آقا بادامچی يار  و دوست  شيخ  دمحم  خيابانی  در بارۀ او چنين می نويسد  

شهيد فقيد آقا شيخ دمحم خيابانی پسر حاجی عبدالحميد تاجرخامنه؛ تولدش در سال : 
يکی از قصبات معتبر ( هزارو دويست و نود وهفت هجری قمری در قصبۀ خامنه 

پدرش حاجی عبدالحميد مرحوم تجارت روسيه داشته و ) ريز استارونق از توابع تب
  . مقيم و داد و ستد  می کرد» پطروسکی « قريب سی سال در 

مرحوم خيابانی اوايل  صباوت مکتب رفته مقدمات درس آن دور را تمام و بروسيه 
سفرکرده در تجارت خامۀ پدرش مشغول تجارت بوده بعد مراجعت کرده درتبريز 

حصيل علوم دينيه گشته  فقه و اصول را از حجۀ االسالم آقای حاجی مشغول ت
ن دورشته مبرزترين  متعلمين حوزۀ آميرزاابوالحسين آقا مجتهد انگجی تحصيل ودر

درس حجۀ االسالم معظم له بوده و خودش مشغول مطالعۀ کتب معتبرۀ اساتيد عظام 
قريب باجتهاد بود؛  بوده دراندک مدتی ازجودت فکر وحدت ذهن و کثرت ممارست

علم هيئت و نجوم و حساب را از مرحوم ميرزا عبدالعلی منجم معروف تحصيل و در 
آن فن نيزگوی سبقت را ازهمه  ربوده مسائل غامضۀ هيئت را استخراج و تقويمهای 
رقومی می نوشت؛ درعلم  حکمت و کالم و طبيعات و تاريخ و ادبيات مهارتی 

  .داشت
برمعلومات علمی دراخالق نيز دارای مقام بلندی بوده حايز شهيد خيابانی عالوه 

بطوريکه پس از وفات . مراتب فضل و کمال و درذهد و ورع مشاربا لبنان بودند
مرحوم مغفور آقای حاجی سيد حسين آقا پيشنماز خامنۀ  پدر زن فقيد شهيد که در 

هرها در خيابانی مرحوم قريب سه چهارسال ظ. مسجد جامع  تبريزامامت داشت
امامت )  که در محلۀ خيابان(مسجد جامع و شب ها و صبح ها درمسجد کريم خان

  کرده زياده از هزار نفرمأموم داشت؛ می توان گفت که در زمان خود مرحوم خيابانی 
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  .اورع وازهد ونسبتاً افقه هم قطاران خود ازائمۀ جماعت  بود
آقا حسين نام که مدتی است در پطروسکی مقيم است و  فقيد مرحوم برادری دارد

عمويش  را کشته و تمام دارائی  شان را ) قوای  دينکن( درهنگام حملۀ  قزاقها 
  .غارت کردند

  
  زندگی سياسی شيخ

درسال هزار و سيصد بيست و چهار که رژيم حکومت ايران تغيير يافته و اصول  
وم خيابانی داخل يک زندگانی جديد شده حکومت شوروی در ايران بر قرار شد، مرح

و شروع بمقدمات دورۀ حيات سياسی خود نموده، بمفاد فرمايش صادق آل دمحم صلی 
من اصبح و سعادت مسلمين داخل :  هللا  عليه و آله  وسلم  که در اصول کافی است

ه مجاهدت شده واز پيشروان و قائدين لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم  عمل کرد
در ترفيه  حال عموم انقالب گرديد؛  ايامی که قوای ارتجاع و قشون دمحم علی ميرزا 
دور تا دور شهر تبريز را محاصره  و آب  و آذوقه را بروی اهالی شهر بسته بودند 
مرحوم خيابانی تفنگ  بر دوش در سنگرها با مجاهدين، مدافعه از مشروطيت 

ن  مجاهدين  اندک  فتور و سستی  حس می وآزادی می نمود؛ و موقعی که از قائدي
نمود با بيانات شيرين و نطق های ميهج آنها را تشجيع و روح  تازه در کالبد افسردۀ 
آنها توليد ميکرد؛ درعين حالتيکه تفنگ بر دوش در سنگرها مشغول مدافعه بود در 

بوده با انجمن   ايالتی  نيز عضويت داشته بلکه يکی از عوامل مهم اعضاء  انجمن 
فکر و تدبير امور انجمنی  را اداره می نمود تا آنکه سلطنت دمحم علی ميرزا خاتمه 
يافته و باندازۀ انقالب داخلی سپری و اعالن   انتخابات مجلس  دوم از طرف  دولت  

  .جديد انتشار و در آذربايجان  هم شروع  بانتخاب گرديد
ثريت آرا بسمت نمايندگی آذربايجان در مرحوم خيابانی که محبوبيت عامه داشتند با اک

دورۀ دوم انتخاب  و به طهران عزيمت نمودند، در مدت اقامت خود در طهران دائماً 
اگرچه اوايل درهيچ  يک از فراکسيونها . دفاع ازحقوق ملی و آزادی می نمود

عضويت نداشت و بيطرف و مستقل بود ولی در عين بيطرفی  همواره فکر و عقيده 
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دست چپ مجلس بوه و در مسائل مهمه و  قوانين  موضوعه با دست چپ  اش با 
متحد و متفق و هم رأی بود؛  تا آنکه اولتيماتوم معروف هزار و سيصد  و بيست و نه 

مرحوم خيابانی يکی از عوامل مهم معتضرين بوده و کامالً . روس به ايران  داده شد
رسماً عضو مهم  تشکيالت  فرقۀ   با دست چپ متفق وداخل فراکسيون آنها  شده  و

  .دموکرات ايران گرديد
( در منبر خطابۀ مجلس قريب يک ساعت در مضرات و خطرات قبولی اولتيماتوم  

که وثوق الدوله  وزير خارجه قبل از ايشان در منبر خطابه  لزوم قبولی اولتيماتوم را 
ت خود و رفقايش را نسبت اظهارت نموده و علناً ضدي) با آن بيانات که دارد گفته بود

به اولتيماتوم  و بهر هيئت دولتی که اولتمياتوم   را قبول کند بيان و نطق  وثوق الدوله 
عين نطق آن مرحوم  را که در جريدۀ  يوميۀ ايران نو درج  شده نگارنده ( را رد نمود

  ).ديده ام
کرات مالقات در مسافرت طهران که نگارنده با مبرزين و ليدرهای فرقۀ محترم دمو

کردم درضمن  مصاحبات که از اولتيماتوم نيز صحبتی به ميان آمد همه به اتفاق گفتند 
که خيابانی درآن موقع يک فداکاری نمود که برای ديگران مثل آن فداکاری 

  .غيرمقدور بود
پس از آنکه دولت وقت به صوابديد ناصرالملک نايب السلطنه اولتيماتوم را قبول و 

مرحوم خيابانی در . ا با  سر نيزه بست و يک کودتا در ايران شروع شدمجلس دوم ر
سبزه ميدان باالی سکوئی رفته بر عليه کودتا و حکومت وقت واولتيماتوم 

داده و زياده از يک ساعت نطق نموده در ميان   دست زدنهای ] متينگی[متينغی
ده  بمنزلش رفته پس از چندين هزارنفر و زنده باد ايران و خيابانی از سکو پائين آم

چند روزکه از نهضت مليون  طهران مأيوس شد فاميل خود را برداشته عازم مشهد 
بعداز دو روزکه دولت وقت رفقای آن مرحوم را دستگيرو به کاشان . مقدس می شود

و قم تبعيد می کند سر وقت آقای خيابانی هم ميروند که او را هم بگيرند  معلوم می 
پس ازتوقيف چند ماهه در مشهد مقدس از راه روسيه عازم تبريز . تشود که رفته اس

يک نفر از خويشان   نزديک آن مرحوم . شده ازجلفا وضع شهررا استعالم می کند
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بجلفا رفته فاميلش را به  تبريزآورده، خودش باز مدتی در روسيه مانده  بوالدی قفقاز 
  .بريز آمدو پطروسکی رفته  پس از  چند ماه بوسيله ای به ت

چون آنوقت آذربايجان در تحت استيالی روسها بوده  و شجاع الدوله حاکم بود 
آزاديخواهان قدرت نفس  کشيدن نداشتند لذا  مرحوم خيابانی باقتضای وقت ساکت 

  نشسته  مشغول داد و ستد وتجارت شدند تا آنکه  اعالن تاجگذاری سلطان احمد شاه 
چسبانده شد  وعمال شجاع  الدوله با يک وحشيت بدر و ديواور شهر از طرف دولت 

و  بربريت با تعليمات مشاراليه اعالنهای مذکور را پاره کرده  بزير پای انداخته  لگد 
ً  مالقات  و از اين .  مال می نمودند نگارنده  با مرحوم خيابانی  در بازار تصادفا

فته دراين باب  اقدامی وحشيت اظهار  کردم قرار شد فردا  صبح  منزل فقيد مرحوم ر
فردا علی الطليعه از بی راهه ها منزل معظم له رفته و آقای معتمد التجار .  نمائيم

پس ازمذاکره  در  همان مجلس يک پروتست . نمايندۀ  آذربايجان هم تشريف داشتند
نامه بنام آزاديخواهان آذربايجان از اين بربريت شجاع الدوله و عمالش  در هشت 

ته بقونسول خانه های دول متحابه فرستاده که مضمونش را به سفرای  نسخه  نوش
خودشان در طهران بگويند که عالقمندان  آذربايجان از اين وحشيگری شجاع الدوله 
نفرت کده و پروتست می نمايند و يک نسخه هم توسط  آقا جليل اردبيلی بطهران 

  . فرستاده که در جرايد مرکز درج نمايند
ر و پنج  سال ايام  فترت در دورۀ  زمامداری شجاع الدوله  سردار خالصه درچها

رشيد  که روسها  در آذربايجان استيال داشتند و آزادی خواهان نمی توانستند تشبثات 
و اقداماتی بکنند مرحوم خيابانی مشغول  تجارت بوده و خوب داد و ستدی داشت و 

ماه  در طهران در منزل  در اين بين يک  مسافرتی بطهران کرده و قريب يک
نگارنده تشريف داشتند و با رفقای حزبی و وزراء و متنفذين مالقاتها کرده در مسائل  

پس از يک ماه به تبريزمراجعت کرده بازمشغول . مملکتی تبادل فکر می نمودند 
تجارت بوده و ضمناً مجلس ادبيه ازرفقا خود داشت که درادبيات و فلسفه  گاهگاهی 

تا آنکه انقالب . ات با آنها مصاحبه داشته و افکار آنها را حاضر می نموددر سياسي
  روسيه شروع و پرتوآن به ايران سرايت و آذربايجان که همسايۀ روس انقالبی بود 
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تأثيراتش در آذربايجان که همسايۀ روس انقالبی بود البد تأثيراتش در آذربايجان بيش 
اها نتيجه ميداد و بناًء عليه در آذربايجان نيز نهضت مليون و آزادی خواهان ازساير ج

شروع تشکيالت فرقۀ دموکرات که پنج سال تعطيل بود ازنو  تأسيس و در اندک 
  .مدتی  در تمام  نقاط آذربايجان  شعباتش منعقد گرديد

و هشتاد  خيابانی و رفقايش موفق شدند يک کنفرانس ايالتی که مرکب از چهار صد 
نفرنمايندگان شهر تبريز و واليات آذربايجان که دعوت شده بودند داده کميتۀ ايالتی 

فقيد شهيد امتياز  جريدۀ  فريدۀ  تجدد را که  اورگان فرقه  بوده . انتخاب نمودند
تحصيل  و قريب  پنج سال در تحت مديريت و نظرآن مرحوم با يک عفت قلمی 

می  ( مسلک بوده و خدمت بمعارفف مملکت می نمود مشغول تنوير افکار و ترويج 
توان گفت که در ميان جرايد داخلۀ ايران جريدۀ تجدد اولين  روزنامه بود که مصداق 

  )و مفهوم جريده   نگاری  را ثابت  نمود
مرحوم خيابانی با معضدت رفقاء و هم مسکان خود مشغول توسعۀ  تشکيالت فرقه 

د؛  شالودۀ تشکيالت ژاندارمری  در آذربايجان از بوده و اصالحات   اساسی نمو
نتايج فکر سليم او بود  که در اندک  مدتی  موفق شدند که قريب پانصد نفر ژاندارم با 
رياست آقا سيد حسين خان ياور مطابق رگلمان  ژاندارمری  مرکزی تشکيل کردند و 

ه  ورود قشون  عثمانی در نظر داشتند اين قوای  نظامی  را توسعه  دهند  که متاسفان
به آذربايجان  مانع از اين مقصد مقدس گشته  تشکيالت  ژاندارمری  در حال تعطيل 

  .ماند
در اواخر شعبان قشون عثمانی به بهانۀ تنبيه آثوريها و استخالص ارومی و سلماس 
به آذربايجان وارد و پس از اشغال نقاط غربی و شمال غربی آذربايجان بمرکز آن که 

با آن که آن سال قخط و مجاعه . تبريز است دوهزار نفر قشون   سوق دادشهر 
سرتاسر ايران را فرا گرفته زياده از ده هزار نفوس ايرانی  از گرسنگی ترک جان 
می گفتند و قيمت گندم بهاء جان بود اين ميهمانان عزيز دست قدرت خودشان را  به 

باالخره . دون حق و حساب می بردندتمام انبارهای غلۀ  دهات آذربايجان گشاده  ب
حکومت وقت  و امناء ماليه با شعار خيابانی مرحوم و مبارزين فرقه پس از مذاکرات 
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ً  بدهند تا   طوالنی حاضر شدند که يک مقدار هنگفتی غله  بقشون عثمانيی مجانا
ليه را با وجود   اين قرار داد   باز اعتناء  نکرده هم حوالۀ ما. خودشان مداخله نکنند

گرفته و هم خودشان هرجا انباری سراغ کردند بردند، خالصه  پس از ورود  
عثمانيها به تبريز جمعيتی  بنام اتحاد اسالم تشکيل داده و يوسف ضياء بيک را که  
اصالً  قفقازی  و از معلمين بادکوبه بود صدر جمعيت مذکور معين و کمکم  بنای 

ايران گذاشته و زمزمۀ تر، فارس، ايران،  مداخله در امورات کشوری و لشگری  
توران کرده می خواستند آذربايجان را که جزء الينفک  ايران و اکليل تاج با عظمت 

تنها قوۀ که در مقابل !! کيان است بقفقاز ملحق و جزو ممالک شاهانۀ عثمانی بکنند
خيف گذاشته  اين ماليخوليای چندين صد سالۀ خود ديدند که بنای مخالفت با اين فکرس

فرقۀ مقدس دمکرات را که با وطن پرستی و ايرانيت مباهی و مفتخر و درمواقع 
سخت امتحان ايرانيت  خودد را داده اند مشاهده کرده و ديدند که با وجود  فرقۀ دمو 
کرات نمی تواند اين لقمۀ چرب از حلقوم  بپائين ببرند و هر گونه عمليات استقالل 

دراين صدد شدند که ضربۀ سخت و . دموکرات خنثی می کندشکنانۀ آنها را فرقۀ 
خائنين داخلی و بی . مهلکی بقرقۀ دموکرات زده و تار و پودش را از هم بگسالنند

شرفترين مردم که از جمله آنها بود مکرم الملک پسر حاجی عدل الملک که حاال لقب 
که به عثمانيها نوشته قائم مقامی دارد،  مؤيد خياالت آنها شده و در اين باب سندی 

 .فعالً اصل و فوتو گراف همان سند در دست است
خيابانی  مرحوم  و اقا ميرزا اسمعيل  نوبری و نگارنده  را  ١٣٣۶در هشت ذی قعده 

نمی خواهم جزئيات آن ( عثمانيها دستگير و به ارومی برده دو ماه تمام حبس کردند 
پس از دوماه ). ا وارد نمودند بيان نمايمحبس و مظالمی که برادران اسالمی   به حبسه

که عثمانی ها مجبور شدند ارومی را تخليه و قشون خود را بموصل سوق دهندحبسی 
در صوفيان بنا به . ها راتحت الحفظ بشرفخانه و صوفيان بعزم تبريزفرستادند

آقای .  تحريک مکرم الملک عثمانيها تلفون کردند  که حبسی ها را بقارص ببرند
ل  الملک والی ارومی را که از يک ماه قبل عثمانی ها دستگير و حبس کرده اجال

بودند دراين مسافرت  قارص يا محبوسين  مرقوم هم سفر و تحت الحفظ بقارص 
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بردند و قريب پانزده روز درقارص محبوس  و بعد بمالحظۀ  پيش آمدها عثمانيها 
  شوقی « با وجود آنکه . هندمجبور شدند که حبسی ها را خالص و اجازۀ  مراجعت د

فرمانده تمام  قوای قفقاز و ايران حبسی ها را  خالص و اجازۀ مراجعت داده » پاشا
بود درالکساندرا پول بنا به شيطنت دوسه نفرسلماسی کاظم پاشا فرمانده قوای 
ساخلوی تبريزکه مراجعت کرده و در الکساندر پول بنا بشيطنت دو سه نفر سلماسی  

ا  فرمانده  قوای ساخلوی  تبريز که مراجعت  کرده و  در الکساندر پول کاظم  پاش
اقامت داشت سه نفر حبسی را  دو باره توقيف  فقط  آقای  اجالل الملک را اجازۀ 

ديگران بعد از سه روز با اجازه و امر ثانوی  شوق پاشا  .  مراجعت به تبريز داد
ی کنم  شهامت و متانت  فقيد شهيد فراموش نم. مستخلص و مراجعت به تبريز کردند

خيابانی مرحوم  را که روز اول  دستگيری تصميم کرد ابداً ولو يک حرف هم باشد 
  به صاحب  منصبان عثمانی نگفته  و اعتنا  ننمايد و حتی  با رفقا  قرارداده بود که در 

اريد ما را موقع  استنطاق  ابداً  سئواالتشان  جواب نداده و تنها  بگويند شما حق ند
استنطاق کنيد و دراين رأی راسخ بوده اعتنائی به تهديدات عثمانيها نکرده  ابداً  

  .درموقع صحبت و مذاکره  آقای نوبری ناطق ما بود.  جوابی  به آنها  ندادند
پس از مرتجعت به تبريزمکرم الملک که تيرش را بسنگ خورده  ديد خواست  

چون  آنوقت آن جانی نايب االياله ( هران  تبعيد  نمايداسبابی فراهم نموده آنه را  به ط
مبرزين فرقه  پس از مشاوره  و تبادل افکار باقتضای وقت سکوت اختيارو از ).  بود

مکرم الملک جانی بی شرف که دستش ازعثمانيها . تظاهرات  خود داری نمودند
هر کس غرض  کوتاه شد انگليسيها را واسطۀ تهديد و تخويف وطن پرستان کرده با

شخصی داشت می گفت که قونسول انگليس می گويد  فالن آدم مخل آسايش و مضر 
بی ناموسی آقای آقا ميرزا .  بهمين بی شرفی . منافع ما است ، بايد تبعيد شود

اسمعيل نوبری را مجبور  کرد که   ترک وطن  و مسقط  الرأس  خود گفته به همدان 
پس از تبعيد  . را  بمفارقت خود مبتال  نمود مهاجرت  و رفقا و هم مسلکان خود

نوبری بنای پيچيدگی  بمرحوم  شيخ شهيد و بندۀ نگارنده  گذاشته  نزديک بود که ما 
  را هم تبعيد يا مجبوربه مهاجرت نمايد که خوشبختانه آقای سپهساالر به ايالت  
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و آزادی خواهان از شر آن خائن و اجنبی آذربايجان معين و وارد  و وطن پرستان 
  .پرست مستخلص  شدند

پس از ورود سپهساالر که آزادی خواهان از تحت مراقبت و فشار مرتجعين خالص 
و قدرتی برای نفس کشيدن پيدا کردند مجدداً فرقۀ دمکرات شروع  باحتماعات کرده 

از تدابير . ارم داده شدو تشکيالت خود را منظم نمود  تا آنکه اعالن انتخاب دورۀ چه
صائبۀ خيابانی مرحوم و رفقايش با وجود آن تهديدات و اعمال نفوذ وثوق الدوله 
ً درانتخابات آذربايجان نظرخاصی  داشت که  رئيس دولت وقت که مخصوصا
کانديدهای خودش انتخاب شوند و برای پيش بردن مقاصد خود اسبابها چيده پولها 

شگچی معروف را با اعتبار هنگفت مالی و قدرت ريخته و کربالی حسين آقا ف
مخصوص وکليد رمزکه تلگرافاتش را رمزاً طهران گفته و دستورالعمل بگيرد،  

  .چاپاری به تبريزاعزام کرده بود
ازجديت و فداکاری افراد فرقه شش صندلی از صندليهای  پارلمانی را دموکرات 

رأی و رفقاء پنجگانه اش حائز خيابانی مرحوم با نه هزار .  های اشغال نمودند
اکثريت تام  بودند و سه صندلی که ديگران   بردند  آنهم  بجهت اين بود که  اسامی  
کانديدهای فرقۀ دمکرات به نقاط  جزو و حومۀ شهر دير رفت   يعنی  وقتی  که 
  اسامی  کانديدها ها  فرستاده  در اکثر نقاط  آراء  را گرفته  بودند مخصوصاً در شهر

پس از اختتام انتخابات شهر . تمام  نه نفر از کانديدهای فرقه انتخاب شده بودند 
  .تبريزمخالفين فرقه خيلی  تشبثات کردند  ولی نتيجه نداد

. در اين اثنا  وثوق الدوله قرار داد معروف انگليس و ايران را بانگليسها بسته بود 
ساکت  بودند ولی روزنامۀ  تجديد که فرقۀ دموکرات  بواسطۀ اشتغال بانتخابات موقتاً 
ماداميکه  اين قرار داد از تصويب « اورگان فرقه  بود در اطراف  قرارداد اين جملۀ 

مجلس نگذشته ما آن  قرار داد رابيش از يک  ورق  پاره چيز عليحده  نمی دانيم  و 
الدوله وثوق .  را در سر لوحۀ خود نوشت »ترتيب  اثری به آن  قرار داد نمی دهيم

پس از آنکه  از انتخابات مأيوس شده و عظمت  فرقه  را دانست و فهميد که بعد از  
آنکه نمايندگان آذربايجان با قيادت ليدر محبوب و مقدورشان خيابانی مرحوم  وارد  
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مجلس  شدند محال   است قرارداد از تصويب مجلس بگذرد لذا در اين صدد شد که 
خاموش و آذربايجان را که مهد آزادی  و حريت است خقه  بهر وسيله باشد اين نور را

ی سوئدی » فوکل  کلو « و »  بيورلنگ« بناًء  عليه . کرده بمقصود فاسد  حود برسد
را با عدۀ صاحب نصبان  نظميه  با تعليمات و دستورالعمل مخصوص به تبريز 

نها را ازميان اعزام  داشت که بهر قيمت باشد فرقۀ  دموکرات را خفه  و مبرزين آ
چنانکه   يکی از صاحب منصبان نظميه که اسمش را حاال نمی خواهم (بردارد

بنويسم در حالت مستی گفته بود که مأموريت داريم مبرزين دموکراتها را از ميان 
پس از ورود سوئديهای مذکوروصاحب منصبان اعزامی  از طهران  کم کم  ).برداريم

و از  )  موقع سردار انتصارنايب  االياله بود  در اين( شروع به عمليات  کردند
آنطرف هم ديده  شد وثوق الدوله  که اجرای  قرار داد را موکول به تصويب  مجلس 
کرد بود  کم کم  عملی کرده مستشاران ماليه  و نظام را بمرکز وارد نموده و شروع 

اجرا يافته  و   به عمليات کرده اند  و چيزی نخواهد گذشت  که تمام مورد قرار داد
استقالل ايران و داع ابدی گفته ايرانيان  محکوم  به فنا و اضمحالل خواهند  شد لذا 
فرقۀ  دموکرات سکوت را دراين موقع  خيانت بوطن شمرده مجبور شدند که در 

تحت قيادت قائد دلير و با شهامت و ليدر متين و با درايت خود آقا شيخ  دمحم  خيابانی   
  .ات استقالل شکنانۀ دولت وقت قيام نمايندبر ضد عملي

قيام شروع و در مدت دو روزتمام شهرو ادارات  ١٢٩٩حمل   ١٧اين بود که در
دولتی بتصرف مليون آمده و مأمورين طهران خايب و خاسرمجبور به مراجعت به 

پرنسيب و شعار قياميون    اين بود که می خواستند در غياب مجلس . طهران شدند
قاهرۀ ملی تشکيل داده و کابينۀ  صالح مرکب از وزرای ايران پرست بروی يک قوه 

کار آورده  به اتکال و استظهاراين قوۀ ملی در مقام خود پايدار و شروع   باصالخات 
اساسی نمايند و اين مقصود که موجب يک اليۀ مطبوعه که بتمام سفراء و نمايندگان 

عبارت از حفظ  استقالل مملکت ( رستاده شد دول متحابه و بتمام  واليات و اياالت ف
عالوه  بر آن مرام و مقصد ) . و تأمين آتيه و تحکيم  مواد قانون اساسی بود و بس 

  .قياميون کامالً  در صفحات جريدۀ تجدد  مندرج  و مضبوط  است
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شش ماه که طول اين نهضت با نزاکت و قيام اخالقی ملی شد هر روزمرحوم خيابانی 
ون رابه آواز بلند و بيانات کافی در زمينۀ نغزو تازه تری بعنوان  نطق مرام ملي

مرام دموکراتها از قيام و علو مرتبه و بلندی مقام آن يگانه  قايد آزادی و ( باهالی گفته 
شهيد راه حريت را بطوريکه  گفته شد صفحات جريدۀ  تجدد که روزانه  نطقهای آن 

  ).قستراد مرد را ضبط می کرد شاهدی صاد
مقصد قيامون در اصالحات داخلی توسعۀ معارف و تشکيل يک قشون منظم و با 
ديسپيلنی درتحت سر پرستی صاحب منصبان ايرانی و اصالحات اقتصادی و تأسيس 
مؤسسه های ملی و روی کار آوردن  يک کابينۀ صالح و مقتدری که اقالً دوسال 

ه بگی  خاتمه بدهد، و آوردن روی کار مانده به هرج مرج ايران و حکومتهای در
مستشارهای فنی ومتخصص از دول بی طرف برای اصالح ماليه واستخراج  معادن 
وتسطيح طرق و بکار انداختن چرخهای مملکت بطرف ترقی وتمدن اين بود اجمال 
مرام  قيامون؛ و اين نهضت از تبريز طلوع کرده و اميد داشتند که تمام نقاط ايران 

  .کرده ايران را از گرداب فالکت و پرتگاه هالکت نجات دهندتأسی باين نهضت 
قريب شش ماه قيامون با کمال متانت اين مقصد را تعقيب و هرگونه انتريک و تفتين 
وافساد را جلوگيری کردند، به شهادت اشخاص بی طرف از تجارو کسبه و اعيان 

گری بود حتماً مملکت اگر قيايم  مليون تبريز نبود و  يا آنکه اين نهضت در دست دي
بطرف آنارشيگری وهرج و مرج رفته  و باالخره   نظيرهمسايۀ شمالی خود  شده 

تنها وطن پرستی و فداکاری  فرقۀ   دموکرات بود  و زمينۀ  کامالً مهيا و آماده  بود، 
و درايت و عقل و کفايت و تدبير فقيد  شهيد خيابانی بود که جلو اين سيل بال را 

لکت  را از يک بدبختی غير قابل التحمل نجات و استقالل ايران را حفظ  گرفته و مم
و اموال و اعراض اهالی   را از تعدی و تجاوز اشرار خالص داد؛  تنها اين خدمت 
بزرگ که فقيد شهيد باين مملکت کرد و  تمام دوست و دشمن مقر و معترفند  کفايت 

ليدر محبوب شان غير از وطن  می کند و شهادت ميدهد که دموکراتها و قائد و
 پرستی حفظ عظمت ايران و تأمين آزادی و تحکيم قانون اساسی نظرديگری نداشته

و لعنت می فرستند به آنها ئيکه از راه اغراض فاسده يا بجهۀ عدم بصيرت و اطالع  
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دموکراتها  را آشوب  طلب  ناميد و يا  به اينها تهمت تجزيۀ آذربايجان را از ايران 
ند؛ و چه طور تصور می توان  کرد که دمکراتها  قايل  به تجزيۀ  آذربايجان شوند بزن

در حالتی که اصل مهم مرام  آنها و شالودۀ تشکيالت فرقۀ  دموکرات در روی 
مرکزيت ريخته شده و دموکراتها هستند که با جمعيت اتنفاق و ترقی که قائل بعدم  

شعار فرقۀ دموکرات که با خطوط  . ندمرکزيت بودند هميشهه در زد و خورده بود
« : برجسته در تمام نشريات و جرايد خود درج  و بعموم اعالم  کرده اين است

مبارزۀ  دموکراتها  با ترکها و آنهمه حبس و . آذربايجان  حزء الينفک ايران است
فشار د رسرهمين مسئله بود که  ترکها می خواستند آذربايجان را که فعالً ترک زبان 

 .است بخودشان ملحق کنند و دموکراتها قبول نکرده  و مخالف  نمودند
خالصه در اثناء قيام، کابينۀ  وثوق الدوله سقوط کرده آقای مشير الدوله بروی کار 
آمده بتصور اينکه  علت  اين قيام فقط ضديت با کابينۀ وثوق الدوله بود خواست قيام و 

خيابنی مرام و . انی داخل مذاکره شدنهضت ملی را ساکت کند  با مرجوم  خياب
مقصود اصلی مليون را به آقای مشيرالدوله اظهار و ضمناً  گفتند که  صالح  دولت و  
صالح  وطن پرستان دراين است که اين قيام  ادامه داده شود و بخود آقای  
مشيرالدوله و ساير زمامداران و هئيت دولت وقت به صراحت مکرر گفتند که کابينۀ 

ضر بدون   استهظار به تکيه گاه قوای ملی محال است چند ماهی دوام کند و البد حا
باين . مشيرالدوله محلل يک کابينۀ ديگری است که خلف وثوق الدوله خواهد شد
آقای ! مالحظه ادامۀ  قيام را صالح دانستند آقای مشير الدوله قبول نکرده

(!!!)  واهی و وطن پرستی که وکيل طهران وبه آزادی خ) ١(مخبرالسلطنه را 
  .معروف بوده بسمت حکومت آذربايجان به تبريز فرستاد

باوجود آنکه مليون با نظريۀ فوق و داليل متقن لزوم و وجوب ارادۀ قيام را ثايت 
کردند که درغياب  مجلس بدون استهظار بقوای ملی ياين کابينه بيش ازسه ماه  عمر 

سفيد روی کار آمده و در نتيجه  کشمکشهای کابينه ندارد واتصاالً کابينه های سيايه و
مملکت زياده از سابق دچارهر و مرج  شده و به پرتگاه  فنا و زوال  خواهد رفت 

برای خفه کردن قيام و آزادی از ( !!)  بازقبول  نشده آقای مخبرالسلطنه دو اسبه 
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  .وارد تبريز شد ١٣٣٨طهران رهسپار و دراواسط  ذيحجۀ  
که مخصوص مشار اليه پيغاماتی بی موجه به مرحوم خيابانی داده و  باطناً  با بياناتی

را بيکبارگی خاموش  و نهضت ملیمشغول تهيۀ قواء بود که قيام را خفه و نورآزادی 
نمايد، و مليون که هميشه اتکال شان به صحت عمل نيت پاک خود بوده حاضر نشده 

عالوه برآن از . ورت مدافعه کندبودند که قوۀ مسلحه حاضر کرده و درموقع ضر
مخبرالسلطنه انتظار نداشتند و تصور هم نمی کردند برای خفه کردن آزادی استعال 
اسلحه نمايد و ميدانستند که مخبرالسلطنه شنيده و فهيمده است که دولت وقت و کابينۀ 

دوله وثوق الدوله ای تکليف خفه کردن آزادی با استعمال اسلحه را به شاهزاده عين ال
نمودند و حتی آترياد اردبيل ) که به صطالح  فاميل مخبرالسلطنه مستبد فرتوت بوده (

شاهزادۀ مذکور زيربار اين ننگ تاريخی . را برای اين مقصود به تبريز اعزام داشتند
ببخشيد  اين کاله رابسر ديگری بگذاريد، من نمی توانم « : نرفته و صراحتاً گفته بود

ولی آقای مخبرالسلطنه ، آن مؤسس . »ود را بخون آغشته  کنمدر آخرعمرم  دست خ
ذيحجۀ  الحرام  ٢٨عصر روز (!) آن نمايندۀ ملت (!) و آن معلم حريت (!) آزادی 

پس از آنکه تمام وسايل کودتا را فراهم کرده بوده به قزاقخانه رفته و شب را با رئيس   
در اين مذاکره شرکت داشتند  قزاق که روس بود علی روايۀ پارۀ مأمورين ديگر که

نقشۀ حمله به آزادی  خواهان و  آزادی را تهيه کرده و شبانه شروع به عمليات نموده 
مرکزقيامون و آزادی خواهان را طلوع آفتاب بمبارده وتصرف نموده و چند 

پس از اين )  بعقيدۀ خود مخبر السلطنه( نفرآزادی خواه را مقتول و بخون آغشته کرد 
لی قاپو آمده مرتحين و مستبدين و دشمنان آزادی را بدبار احضار و ايشان  هم فتح بعا

تهنيت گفتند و درعين حاليکه فرمان فرمای آزادی خواه (!) بوالی آزادی خواه 
درصندلی  حکومت  با کمال عظمت مستقربود قريب سيصد خانۀ آزاديخواهان را 

ت بعضی ها از وحشيگری قراقها  در مقابل شکاي( بقول خود مخبرالسلطنه قوۀ غالب 
يغما و )  گفته بود که  قوۀ غالب بايد اين کارها را بکند و تا سه روز مجاز هستند

تاراج  کرد ؛  پس از استقرار در حکومت به قزاق و نظميه امر می کند  بهر وسيله 
آنکه  بناًء عليه روز بيست و نهم ذی حجه پس از.  خيابانی را زنده يا مرده  پيدا کنند
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خانۀ   فقيد مرحوم را غارت و خراب کردند دو نفر قزاق  با راهنمائی يک سگ بچه 
جای اختفاء فقيد شهيد را که در منزل آقا شيخ  حسن ميانجی بود کشف کرده آن 
مرحوم را با چند تيرتفنک کشته به آنهم قناعت  نکرده بازويش  را با  شاشقه قطع 

بی احترامی بيرون کشيده در روی  يک نربان کرده بعد جنازه اش را در نهايت 
کوچکی گذاشته با هلهله و شادی مثل اينکه يک مملکتی را از اجنبی فتح کرده اند 

که با کمال کبر و (!!!) حکمران آزادی خواه . بدربار آقای مخبرالسلطنه می آورند
غرور در صندلی  حکومت نشسته و متملقين بی شرف دورش را گرفته بودند 

رتبه صدای هلهله و دست زدنها را می شنود، پيشخدمت را می فرستد  که تحقيق يکم
آن نمايندۀ مجلس و آن . کند، جواب می آورد که جنازۀ  شيخ دمحم است آورده اند

آديخواه وطن پرست  که چشم و گوشش را حب رياست کر و کور کرده بود با بی 
  . »کجائی دفن  کنندببريد ي« : اعتنائی تمام با کمال تحقير می گويد

اگر تمام سيئات مخبرالسلطنه قابل عفو بوده باشد تنها اين مسئله بی رحمی و بی  
وجدانی مخبرالسلطنه ابداً قابل اغماض نيست که جنازۀ  فقيد شهيد را که آنهم نمايندۀ 
مجلس و قائد يک جمعيت وطن پرست بود  به پيش چشمش  بياورند متأثر نمی شود 

نيت را بجا نمی آورد جای خود که به آن  اندازه  تحقير و بی اعتنائی و وظايف انسا
آيا ممکن نبود بيک شکلی رفتار نموده وبرائت  خود را ظاهراً !هم می کند يا للعجب

از خون شهيد سعيد ثابت و جنازه  را با احترام تجهيز و تدفين نمايند ولی خواست 
کس معلوم نمايد و جای  بهانه و عذری  خدائی بود که ماهيت مخبرالسلطنه را برهمه 

  !نگذارد و اين آخرين  جنايت  را در حق  جنازۀ آن مرحوم  معمول دارد
ولی  !  بلی خيابانی را کشتند و قاتلش را درهمان روز دو درجه ترفيع  رتبه دادند 

قاتل حقيقی هزار درجه  ازرتبه ومقام خود تنزل کرده و تا آخر عمر حيات  وزندگانی 
  .عذب و تاريخ هم  اسم او را بلعنت ضبط  خواهد کردم

از مرحوم  فقيد شش اوالد صغير که چهار تا پسر و دو دختر بيادگار مانده سه پسر و  
دولت با تصويب  مجلس  ماهی  يکصد و  .  دو دخترش  مشغول تحصيل و تدريس اند

ين و پرداخت پنجاه تومان  برای مصارف فاميل و مخارج  تحصيل اوالدش حقوق مع
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اين است شرح زندگانی فقيد شهيد خيابانی که بطريق اجمال و آن اندازه . می کند
اطالعات که مخلص داشته  تقديم حضور محترم  آن دوست عزيز  و صميمی  خود 

  ) ١(  .کرده و موفقيت  حضرتعالی  را زا خدواند  جل  وعالء  مسئلت  می نمايم
    

   لۀ  بيگانه در امور داخلی ايران  نه مداخهرگومخالف   بانیاخي دمحم شيخ

  
در بارۀ جنبش شيخ دمحم خيابانی می » ايران در دوره سلطنت قاجار«در کتاب شميم 
ران يا ی ن دوره انقالب مشروطهيخواهان و مجاهدياز آزاد یابانيخ دمحم خيش: نويسد

ب بزرگ اران و دوستان وهمفكران خود در تمام مراحل نهضت و انقاليزبا يدر تبر
خواهان مانند يگر آزادياستبداد در كنار رهبران و سران د یروهايو مبارزه با ن

ستارخان و باقر خان و امثال آنان به كوشش برخاسته بود و چون پس از انقالب 
 یرويل به نيتحو یكه برا یآلمان با اسلحه و مهمات ی ز كنسولخانهيه، درتبريروس
ها منصرف شده بود، به  ل آنيازتحو یس وعثمانگردآورده وبه علت صلح رو یعثمان

م مشروطه و يواژگون كردن رژ یبرا یك مركز انقالبيد به يو شا یك كانون ضد ملي
گربرخالف يده بود و از طرف ديجان مبدل گرديدر آذربا یكيم بولشوياستقرار رژ

ن الدوله رابه يگر عيبارد یز، دولت مركزيخواهان تبريون و آزاديل مليتما
و اختالف  یمسائل داخل یا ز پارهيجان انتخاب واعزام نموده بود ونيآذربا يیمانروافر
ام يج مقدمات قيگران بود، به تدريو د یابانين خيكه ب یاسيده و مسلك سيو عق یرأ
 .ديفراهم گرد یه دولت مركزيعل یابانيخ
شمن د و ديشد یتعصب مل یدوست و دارا وطن ید مرديبدون ترد یابانيخ دمحم خيش

ران و يا یدر امور داخل یاجنب ی گانگان و مخالف با هرگونه مداخلهيسرسخت ب
 را رومند بوده و چون رجال آن روزيو مستقل و ن یك حكومت مليجاد يطرفدار ا

خواسته است خود آن   یداده، م یص ميق تشخيناتوان وناال ،یجاد چنان حكومتيا یبرا
 یاست كه تحقق آرزوها یعيد و طبرومند وصالح را بوجود آورين یحكومت مل

. ابديران گسترش يجان آغاز گردد و بر سراسر ايز وآذرباياز تبر یستيبا یم یابانيخ
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 :سدينو یم یابانيخ ی درباره یكسرو
 یكيگران آرزومند نيار ديهمچون بس یابانين است كه خيم گفت ايتوان یآنچه ما م... «
شناخت  یم) حكومت( یها آوردن سررشتهگانه راه آن را به دست يبود و  یران ميا

كه در همان  چنان. گر گردانديها را د كه ادارات را به هم زند و از نو سازد و قانون
ران را جز يا یكيآنان ن. ديكوش ین آرزو ميرزا كوچك خان در جنگل به هميهنگام م

خواست  یم ن كار را تنها با دست خودي، ایابانيخ یاز آن سو. دانستند ین راه نمياز ا
 .»رفتيپذ ینم یرا با خود به همباز یو كس

چون  یو كسان یكوچك جنگل ی گفته شد، درباره یابانيآمال و اهداف خ ی آنچه درباره
ن افراد، هرچند كه گفته يا. داشتند، كامال صادق است یاو كه درد وطن و عرق مل

ران و يا یكيجز ن يیآرزو یاند، به قول كسرو طلب و خودخواه بوده جاه یشود مردم
دند، در يوصول به هدف خود برگز یكه برا یا راهياما آ. هن خود نداشتنديم یسربلند

ن افراد آنچنان قدرت يا ايآن عصر، درست بود؟ و آ یو اجتماع یاسيط خاص سيشرا
دنبال كنند؟  يیدن به هدف نهايبتوانند راه خود را تا رس ار داشتند كهيدر اخت يیرويو ن

. ها را روشن خواهد ساخت ن پرسشيها خواهد آمد، جواب ا ه، كه شرح آننديحوادث آ
حق ندارد  یسنده و مورخيچ نوين است كه هيم، ايد تذكر دهين مورد بايآنچه در ا
ان و امثال آنان را تخطئه كند و يو پس یو كوچك جنگل یابانيخ ی دوستانه هنياقدامات م

ّ خان يل آقا سمياسماعف يف از جان گذشته را در ردين مردان شريا تقو و ماشاء 
الت لر و يخ خزعل و سران ايچون ش یوخ متمرد گردنكشيها و ش ا فئودالي یكاش
 .و امثال آنان قرار دهد يیقشقا

س نظام و يبا كمك سردار انتصار، رئ یقمر ١٣٣٨سال  ١۶از روز  یابانياقدامات خ
ل يز و اسماعيهنگ تبروضات سرپرست فرياو مانند ف یاران فرهنگياز  یبرخ

نجات داد و  یرا از زندان كالنتر یاسيان سياز زندان یكيد و يآغاز گرد یزيرخيام
وستند و يپ یابانيها به خ از دموكرات یم و بعضين قدياز مجاهد یا روز به بعد عده

ل كردند و چون يها را تعط ها و مغازه خته و دكانيآموزان مدارس به بازارها ر دانش
افت يدر یچند ماه حقوق نگرفته بودند، آنان رابرا یو پاسبانان شهربانسربازان 
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ب يترت نيدعوت نمودند و بد) تجدد ی روزنامه ی اداره(یابانيام خيحقوق خود به مركزق
س يختندورئير یشهربان ی د ومردم به ادارهيقطع گرد یارتباط پاسبانان بامركزشهربان

 وهمراهانش به دستور) Captain   Biurling( نگيورليتن بيبه نام كاپ یشهربان یسوئد
ز يخارج تبر(را ترك گفته به باسمنج  یاله بدون مقاومت شهربانيب االين الملك نايام

. رنديتلگراف با تهران تماس بگ ی لهيرفتند تا به وس) ز به تهرانيبر سرراه تبر
پنجشنبه افتاد وروز یابانيامورشهر به دست خ ی و سررشته یب شهربانيترت نيبد

  رهيمد  ئتيه«رازطرفيزۀنام انيب)یشمس١٢٩٩نيفرورد١٩(یقمر١٣٣٨رجب١٨
 :و فرانسه صادر شد یزبان فارسبه دو »  اجتماعات

ك سلسله اقدامات يكه در  یالت ارتجاعيتما ی ز، به واسطهيخواهان شهر تبريآزاد«
ك يبا جان يالت آذرباينمود و در مركز ا یم یتجل یمحل یها ت حكومتيضد مشروط

جان آمده با قصد اعتراض و پروتست يت گرفته بود، به هيقطع یشه بخشيطرز اند
 .»اند ام نمودهين قيد و متيشد
ل يت پرگرام آنان عبارت است از تحصيكنند كه تمام یز اعالم ميخواهان تبريآزاد«
مملكت را  ی م آزادانهين حكومت، رژيث كه مأمورين حينان تام و كامل از ايك اطمي

 یطور صادقانه مرع د، بهينما ین ميآن را مع یه را كه چگونگين اساسيترم و قوانمح
ر كرده يت حاضره را تقديك وضعيت فوق العاده باريفيخواهان كيآزاد. دارد یو مجر

 ی در دو كلمه. له كه باشد، برقرار دارنديهر وس ش را، بهيمصمم هستند كه نظم و آسا
از قوه به . یش عموميبرقرار داشتن آسا: ن استيخواهان عبارت از ايپرگرام آزاد

 .»تيم مشروطيعمل آوردن رژ
ام كنار يان قيبوده و در جر یابانيم خيكه خود از همفكران و دوستان قد یاحمد كسرو

ن علت مورد يز ادامه داده و به هميتبر یدر دادگستر یدولت ی فهيده و به انجام وظيكش
قرار گرفته است،  یابانيروان خيو آزار پ یريو به قول خودش مورد سختگ یمهر یب

 :سدينو یم یابانيخ یها یها و سخنران نطق ی درباره
 یسرگرم یبرا. آمدند یاط تجدد گرد ميدر ح یانبوه یها ان هرروز دستهين ميدر ا«

ن يكم ا كم یرانده، ول ید و گفتارياين نهاد كه هر روز خود به جلو بيچن یابانيآنان، خ
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روان يازپ یشد، برخ یرانده م یرا هرزمان كه گفتاريز. دا كرديپ یاستاند یگفتار ران
سان كه  نيبد. خاستند یبرم يیها شيكاران به نما هيرو ازچاپلوسان و یاريبس و یابانيخ

. آوردند ید ميپد یبزرگ یك آوايزدند و یكف م یان آن با سختيان گفتار و در پايدر م
ودست » آسا برق یها كف زدن« یشگفت یاه ن رابه جملهيتجدد ا ی درروزنامه

خود  یرا ازجا یابانيشتركرده، خيب یچاپلوس یبرخ یاد كرده، گاهيرعدآسا  یها زدن
لسن دارد يكا اگر ويآمر: گفتند ین ميچن یگاه. دنديگردان  یدست م یبه سرداشته به رو

 .»دارد یابانيران خيا
ن مناسبت كه ي، بدیابانيارخار و همكي، یزيرخيل امياسماع یشنهاد حاجيبنابر پ

جان ينام آذربا. ومشروطه كوشش فراوان به كاربرده است یجان دركسب آزاديآذربا
روان نام يباكو وش ی سكنه یعني یه شرقيد وچون مردم قفقازيستان مبدل گرديبه آزاد
جان يدولت خود انتخاب كرده وآرزومند بودند كه آذربا یجان برايآذربا یجمهور

جان به ير نام آذرباييبر تغ یمبن یزيرخيشنهاد اميز با خود متحد سازند، پيران را نيا
خود  یرانيت ايوجه حاضر نبودند ازمل چيستان با حسن استقبال مردم كه به هيآزاد

را با  یاوراق رسم ی هيكاغذها وكل یابانيد وبه دستورخيچشم بپوشند، مواجه گرد
ن مطلب را يدر مكاتبات خود با تهران، ا یابانيستان چاپ كردند وبعدها خيمارك آزاد

قت ين عنوان درحقيوا» ت شناخته شوديستان به رسميددولت آزاديبا«د كهيش كشيپ
 .سقوط و نكبت او بود ی ابان و مسلما مقدمهيخ یطلب هيالت تجزيازتما یا جلوه

ك آدم يداده، او را به صورت  یرو یابانيخ یاسيو س یكه در روش مسلك یتحوالت
د و يورز یم یدشمن یها به سخت سياو درهمان حال كه با انگل. درآورده استمرموز

جان يآذربا یاستقالل داخل ی زارتباط داشت وزمزمهيآلمان درتبر یبا كنسولگر
با  ید تهران ودولت مركزيتهد یبرا یرا آغاز نموده بود، گاه) ستانيآزاد(

 یط یداد و گاه ینشان م یردل داده بودند، همديتشك یز گروهيها كه در تبر كيبولشو
 .داشت یابراز م یكيبولشو ش را با مسلكيخو یسخنان و اقدامات خود، دشمن

قرار  یابانيم، در جناح مخالف روش خيكه باالتر اشاره كرد ، چنانیاحمد كسرو
ز يئت ازرهبران دموكرات نيآقا ه یزاده وعل مانندسلطان یگريداشت وجزاو كسان د
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خ يتار«دركتاب  یكسرو. او مخالف بودند یطلب هيو تجز یابانيخ یاسيبا روش س
س يرئ ) Major Edmond(جرادمونديخود بام یبه گفتگو»جانيآذربا ی جده سالهيه

ز رفته بود يجان كه به تبريدار از آذربايا كه به عنوان ديتانيسفارت بر یاسيس ی اداره
 یاريبا كمك و دست یابانيه خيعل یام كسرويق ی درباره یسيشنهاد مأمورانگليو پ
وثوق  ی ندهينما ین آقا فشنگچيحس يیخود با كربال یها و سپس به گفتگو سيانگل

 یابانيارانش با خيو یكسرو ی مبارزه ی درباره یشنهاد فشنگچيرو پيوز الدوله نخست
 یابانيسد كه به هردو نفر جواب رد داده و گفته است كه چون خينو یاشاره كرده و م

وهمراهانش هرگز با اوبه مبارزه برنخواهند  یام كرده است، وين قجايآذربا یبرا
با او مالقات  یابانيروان خياز پ یورامخان ارمن ی لهيجرادموند به وسياما م. خواست

دست بردارند مشروط  یابانيها از مخالفت با خ سين نهادند كه انگليكرد و قرار بر ا
 .كند یها خوددار كيا بلشوب یل و همدردياز ابراز تما یابانيبر آنكه خ

 یابانيكرد كه به سود خ یا به سهو، اقداماتيبه عمد  یابانيام خين الدوله در برابر قيع
ام ين مطبوعات موافق و مخالف قيب یديشد یقلم ی ز مشاجرهيتخت نيتمام شد و در پا

ز يحمله كردند و او در تبر یابانيران و رعد، سخت به خيا یها درگرفت و روزنامه
ن يا یطور كل آن دو روزنامه پاسخ گفت و به یها خود، به نوشته یها یضمن سخنران

ن احزاب و يند، بازار مجادله و مشاجره بيفرو نش یرفت به زود یام كه ميق
 .گرم نگه داشته بود یمدت یمطبوعات را برا

ر افكار به راه انداختن كانون نش یمان بسته بود، برايها عهد و پ سيكه با انگل یابانيخ
 Curtز و اخراج كورت ووسترواو يآلمان در تبر ی كنسولخانه یعني یستيكمون

Wustrouo)( ی لهيز به وسي، كنسول آلمان، از آن شهر كه دستور حركت او از تبر 
ده بود، اقدام نمود و يسفارت آلمان در تهران صادر شده و او از رفتن امتناع ورز

و ) یقمر ١٣٣٨رمضان  ١۴(شته شد ن حوادث كيان ايكنسول آلمان در جر
ز يد و در تبريوجود آمده بود، از هم پاش ز بهيكه در قلب تبر یب كانون خطريترت نيبد

ماند، قزاقخانه بود كه حفظ شهر و عمارت  یباق یابانيكه دربرابر خ يیرويتنها ن
ر تهران وليعهد در آن موقع د (او  ی عهد و خانوادهيرزا وليمقر دمحم حسن م(قاپو  یعال
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ن يها ح ا برعهده داشت و چون قزاقر) .بردند ی او در تبريز بسر می بود و خانواده
روز پنجم شوال  یدر سخنران یابانيكردند، خ یشرارت م یگردش در شهر گاه

به مردم  ین پس هر قزاقياز ا«حا اعالم نمود كه يز صري، خود درتبریقمر ١٣٣٨
ها هنگام ورود به شهر و  ن قزاقيبنابرا. دكند، كشته خواهد ش یدراز ا دستي یتعد

 .»داخل شهر اقامت نكنند یرمسلح باشند و در كاروانسراهايد غيبازار با
 ی ها از داخل شهر به قزاقخانه احضار شدند و مقدمه ، قزاقیابانيخ یبر اثر اخطا

ز مخبر السلطنه كه ا یحاج. روانش را آماده كردنديو پ یابانيخ یها گاهيحمله به پا
جان اعزام يام به آذربايفرونشاندن ق یارات تام براير الدوله با اختيمش ی نهيطرف كاب

سركوب  یالزم برا یروهايد و نيز رسيبه تبر ١٣٣٨حجه  یشده بود، در اواسط ذ
روز . از هر جهت تدارك شده بود یابانياران خيقاپو از  یام و بازگرفتن عاليكردن ق

از  یابانيروان خيرون راندن پيختند و ضمن بير رقزاق به شه یروهايحجه نيذ ٢٩
ام هجوم بردند و دست به كشتار و غارت زدند و خود يسران ق یها قاپو به خانه یعال
از دوستان خود، به ضرب  یكي ی ن خانهيرزميز در حال دفاع در زين یابانيخ

بان انداختند و ايرون آوردند و به خياو را ب ی قزاقان كشته شد و قزاقان جنازه ی گلوله
 .افتيان يپا یابانيام خيب داستان قيترت نيبد

 :سدينو یباره م نيدر ا یكسرو
د او را كشته آن يبا یم. ان رفتيده از ميكشته گرد یابانيسان شادروان خ نيبد«

ك ي. دانست یدروغ یها باد گفتن ها و زنده زدن كارانه مردم و آن كف هيرو یها شينما
د، آن بود يان گردين دسته مردم نماياز ا یابانيه در داستان خك یفراموش نشدن یپست

ز كف ياو ن ی كف زده بودند، در گرداگرد جنازه یابانيخ یها گفته یكه درپا كه چنان
همانطوركه كسروی نوشته است  (ار از خود نشان دادند يبس یزدند و دژ رفتار

جان  كه طناب به پای جسد بیبسا كسانی، از متظاهرين به دوستی با خيابانی بودند  چه
ها روی زمين كشيدندتا خود را به دستگاه نيرومند جديدی  اوبستند وجسد را درخيابان

 ).كه مخبرالسلطنه دررأس آن قرارداشت نزديك سازند
 یاران و هواداران او براياز  ین بود كه بعضيا یابانيج شوم كشته شدن خياز نتا یكي
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جان را، كه يستمگر و خونخوار آذربا یاغيتقو يميل آقا سياسماع ۀ، آتش فتنيیجو انتقام
است وثوق الدوله خاموش شده بود دوباره روشن ساختند و دركشاكش و نبرد يبا س

دولت و خسارات  یرويبه ن ینيباك تلفات سنگ یبا آن گردنكش ب یدولت یروهاين
بعد  یبردها تا مدتن نيا ی وارد آمد و دنباله یجان غربيده آذربايبه مردم ستمد یهنگفت

 )٢(.ده شديكش یشمس ١٢٩٩ یاز كودتا
  

  ر الدولهيمش ی نهيكاب

 ١٢٩٩رماه يت ١٣٣٨شوال  ١٨ر الدوله كه پس از سقوط وثوق الدوله از روز يمش
كه  یان بردن علليو از م ین افكار عموميتسك یكار آمده بود، برا یرو یشمس

م نمود كه قرارداد دولت گذشته با د، اعاليوثوق الدوله گرد ی نهيموجب سقوط كاب
سپس با احمد شاه كه . موقوف االجرا خواهد ماند ١٩١٩قرارداد  یعنيانگلستان 

ران بازگشته بود، يخ از سفر دوم خود به اروپا، به ايش از آن تاريك ماه پيبا يتقر
ر يوز د و شاه و نخستيرا برگز یسازش و همكار ی هيبرخالف وثوق الدوله رو

از مازندران  یالن كه تا قسمتيگ یها كيدفع خطر بلشو یست هم دادند و برادست به د
 .قزاق را به كار انداختند یرويش رانده بودند نيز پين
كه باالتر گفته شد، اعزام مخبر السلطنه به  د، چنانيدولت جد ی هياز اقدامات اول یكي

كه داشت پس از  یخاص یاسيات سيجان بود و او با مهارت و تجربيآذربا یاستاندار
ام يها به ق م به كمك قزاقيكه گفت یها كنار آمد، به شرح ز با دموكراتيورود به تبر

 .ديان بخشيپا یابانيخ
در مجمع اتفاق  یوه شوريران ازروسيت ايرالدوله، دنبال كردن شكايگر مشياقدام د

ك از خا یشورو یروهايرون راندن نيب یران از مجمع برايا یملل و طرح تقاضا
ات يبا مقتض یده بود ولينه وثوق الدوله آغاز گرديكاب ی لهيران بود كه قبال به وسيا

 يیاعتنا یدرمجمع اتفاق ملل وب یت شورويآن عصراروپا وعدم عضو یاسيس
 .ديجه نرسين اقدام به نتيران ايت ايوشكا یومؤثر مجمع، به دعاو فرانسه، عضومهم

ش ببرد، در يمقاصد خود را پ یگرياسب دآنكه بتواند در فرصت من یانگلستان برا
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 یرويران و نيقزاق ا یروهايده و نيموقوف االجراء گرد ١٩١٩ن موقع كه قرارداد يا
د يها درحال نبرد بودند و ام كيبلشو یروهايرشت با ن نيدرمحور قزو یسيانگل
 ران فراخواند ويا زس، ايراز كلنل اسمايخود را به غ یئت نظاميرفت، ه یم یتيموفق

ه كردند و به يس خراسان را تخليانگل یروهايز ازكار كنارگرفت ونيت نيتاژاسميرمآ
ران يموجود خود را به دولت ا ی مهمات واسلحه یهندوستان بازگشتند و مقدار

 .ديآن قوا گرد یرومندين ی هيخراسان وما یل ژاندارمريفروختند كه تحو
س جنوب يه پليعل یران تنگستانيلران، كه با دير ايفرزند دل یخ حسن خان چاكوتاهيش

ها افتاد و خود و پسران  سيام در دام انگلين ايد، در هميجنگ یس ميانگل یروهايو ن
ن فاجعه يدند و ايبه قتل رس یعياران وفادارش با وضع فجياز  یاديز ی شجاع وعده

ران گذاشته شد و ارزش و مقام دولت يت در جنوب ايبه حساب استقرار امن
ها را عقب  كيده و در مازندران بلشويروز گرديپ یابانيام خيرا كه بر ق رالدولهيمش

ژه يو كن سازد افزود؛ به شهير یشمال را به كل یكيدوار بودكه نهضت بلشويرانده و ام
ها دست زده و آنان را  كيه بلشويعل یديز به نبرد شديالن نيران درگيقزاق ا یرويكه ن

 .ب رانده بودعق یخزر در انزل یايدر ی تا كرانه
رغم يمشروطه بود، عل ی دوره ی نهين كابيرالدوله، كه پنجاه و پنجمياما دولت مش

ها كرده بود، به  یطلب هيها و تجز اميت و مبارزه با قيجاد امنيكه در راه ا یدياقدامات مف
د و كشته شدن يرو گرد روبه یو مطبوعات یاسيو س یج با مخالفت محافل مليتدر

ارانش يخ حسن خان و يس جنوب دركشتن شيپل ی زواقدام خودسرانهيدر تبر یابانيخ
درهمان اوقات دولت . د آورديپد یفوق العاده در مردم و محافل مل یجانيدر تهران ه

 یم شورويبا رژ یاسيو س یر الدوله درصدد برآمد كه هرچه زودتر روابط عاديمش
استانبول را با سمت  ران درير اين منظور مشاور الممالك سفيبرقرار كند و بد

ها خوش  سين اقدام به مذاق انگليو ا) ١٣٣٨قعده يذ(به مسكو فرستاد  یرمختاريوز
ده و اظهار يش كشيبه دولت را پ یبانك شاهنشاه ی پرداختن مساعده ی امد و مسئلهين

گر يده است، بانك ديب نرسيس به تصويران و انگليداشتند كه چون قرارداد ا
د يجه رسين نتيها به ا سيبا انگل یرانيا ی مذاكره. نخواهد پرداختبه دولت  یا مساعده
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ران يس، كه قزاق ايانگل یرويماهانه را بپردازد و ن ی گر بانك مساعدهيكه تا سه ماه د
 یل عقب نشسته بود، به همكاريالن تنها گذاشته و تا منجيگ یها كيرا در برابر بلشو

آن بود كه  ین مهلت سه ماهه برايلبته اقزاق ادامه دهد و ا یرويخود با ن ینظام
ر الدوله در برابر يب مجلس برساند، اما مشيرا به تصو ١٩١٩دولت قرارداد 

ت يون، مجلس را از اكثريآبستراكس ی لهيندگان مجلس كه به وسينما یستادگيا
 ی دهيچيان وضع مبهم و پيها نشد و در م سيانگل یانداختند، موفق به انجام تقاضا یم
ان حوادث پشت پرده آن يز از جرين یاسياز رجال س یاريبس یكشور، كه حت یاسيس
  )٢(.اطالع بودند، از كار كناره گرفت یب
 

    
  جنبش  شيخ دمحم خيابانی  در بارۀ  کسروی نظر 

  
 گفتار هفتم داستانهايی كه زمينه به برخاستن خيابانی داد

  
دربارۀ قيام خيابانی   اينگونه » تاريخ هيجده ساله آذربايجان«احمد کسروی درکتاب 

در اينهنگام در آذربايجان يكرشته داستانهای ديگری در كار رخ دادن : شرح می دهد
بود و برخی تكانهايی پديد ميآمد و چنانكه خواهيم ديد اين داستانها بود كه زمينه برای 

 .خيزش خيابانی آماده گردانيد
روسستان نيرومند گرديده و بدشمنان چگونگی آنكه چون در اينهنگام بالشويكها در 

خود چيرگی نموده بقفقاز نزديك ميشدند اين وثوق الدوله را بتالش انداخته از رسيدن 
در آذربايجان در اين هنگام يك كانون . بالشويكی بآذربايجان بيمناك ميگردانيد
كانون بود كه از رسيدن بلشويكها بقفقاز اين  بالشويكی كوچكی پيدا شده و بيم آن می
 .نيرومند گردد و ببرخی كارهايی برخيزد

آن كانون كونسولخانه آلمان در تبريز و داستانش اين بود كه در ماههای آخر جنگ 
جنگيدند يك  جهانگير كه عثمانيان در تبريز ميبودند و با سپاه انگليس در ميانه می

 .به تبريز آمدبا افزار جنگ و قورخانه بسيار » كرت و ستورو«كونسول آلمانی بنام 
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همانا اين افزار و قورخانه را برای عثمانيان آورده بود ولی چون همانروزها گفتگوی 
آشتی بميان آمد و جنگ از ميان برخاست و از آنسوی در آلمان شورشی پديد آمده 
دولت پيشين بكنار رفت كرت و ستورو كه خود مرد گردنفراز و بيباكی ميبود افزار 

سپس چون . نيان نداده در كونسولخانه در انبار چيد و نگهداشتو قورخانه را بعثما
سپاه عثمانی از آذربايجان بيرون رفتند و يكدسته هندی بجای آنها آمدند كونسول 

بود  مكرم الملك كه نايب االياله می. پروايی ننموده و همچنان در جای خود نشست
آلمان بايد آن افزار و قورخانه از ای نوشتند كه از روی پيمان ما با  انگليسيان باو نامه

ای بكونسول نوشت و كونسول گردن  گرفته شود و مكرم الملك نامه دست كونسول
نگزاشت وچنين پاسخ دادكه اگر بخواهند زورآزمايی نمايند قورخانه را آتش زده خود 
و همه آن پيرامونها را بهوا خواهد پرانيد، و برای آنكه راستی آنگفته را بفهماند 

گری ارمنيان آگاهی فرستاد كه من قورخانه را آتش خواهم زد و شما  خليفهب
های خود را تهی  بارمنيانيكه در اين پيرامونها خانه ميدارند آگاهی دهيد كه خانه

واری ميبود و بيم ميرفت كه بچنانكاری پردازد  چون مرد بيباك و ديوانه. گردانند
 .اشتذهم او را بحال خود گ انگليسيان بخاموشی گراييدند ومكرم الملك

نشست و اين زمان كومونيستی از خود نشان ميداد، و  ولی كرت و ستورو آسوده نمی
شد  گفته می. پرداخت كسانی را از تبريزيان بر سرش گرد آورده بكوششهايی می

كونسول كسانی را بسوی خود ميخواند كه چون دسته انبوهی شدند يكروزی با تفنگ 
ها را بدست  ز بيرون ريزند و در شهر آشوبی برپا گردانند و ادارهو بمب و متراليو

 .گيرند و آيين بلشويكی را روان گردانند
ای چنان آرزويی  بنياد نميبود و يكدسته بود بيكبار بی آميز می اين سخنان گرچه گزافه

ان از اينرو در اينهنگام دولت ميترسيد بلشويكی از قفقاز بآذربايج. را دردل ميداشتند
برای اين كار چنان خواستند كه . رسد و اين بود بتالش افتاده انديشه جلوگيری ميكرد

اين . شهربانی تبريز را نيرومند گردانند و سران آن اداره را يكسره از تهران فرستند
بود ماژور لئوپولد بيورلينك را كه يكی از سركردگان سوئدی شهربانی تهران بود 

ن برگزيدند و چنين پيدا بود كه بيورلينك اداره تبريز را برای سرشهربانی آذربايجا
زيرا اين آگاهی را در روزنامه رعد و ديگر . بهمزده آنرا از سر نو خواهد ساخت

با يكنفر صاحبمنصب سوئدی و چهل «های تهران چنين نوشتند كه بيورلينك  روزنامه
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أمينات برای منصب و صاحبمنصب جزو ايرانی و عده مأمورين ت و سه نفر صاحب
 .برگزيده شده و بزودی روانه خواهند گرديد» تشكيالت نظميه آذربايجان

 .در ايران پس از جنبش مشروطه نخستين شهربانی بسامان در تبريز برپا گرديد
كه در تبريز در ميان دوچی و ديگر كويها جنگی ) ١٣٢۵ذيحجه ( ١٢٨۶در سال 

ای آرامش و ايمنی رشته كارها برخاست و چند هفته در شهر زدوخورد بود و بر
او در اندك زمانی يك شهربانی آراسته و بسامانی . بدست اجالل الملك سپرده گرديد

 .پديد آورد
بدينسان كه بپاسبانها رختهای پاكيزه يكسانی از ماهوت مشگی پوشانيد و تفنگ بآنان 

ه يك رويهمرفت. داد و بمشق واداشت و بسركردگان رختهای زيبا و سردوشها داد
 .ای پديد آورد كه در ايران مانندش نميبود اداره بسيار بسامان و آراسته

از همان هنگام شهربانی آذربايجان بنياد يافت، ولی چون سپس در تهران سركردگان 
سوئدی بآيين اروپا شهربانی بنياد نهادند چون شهربانی تبريز پديد آورده خودشان نبود 

ّ خان در آن با ديده بيگانگی مينگريس تند و با آنكه چند سال پيش آقا ميرزا عبد 
بهرامی بسر شهربانی تبريز آمده واو سر ورويه ديگری باين شهربانی داده بود 

كردند و اين هنگام كه بيورلينك آهنگ تبريز  سركردگان سوئدی بآن اندازه بس نمی
 .داشت چنين ميخواست كه اداره را بهمزده از سر نو سازد

گاهی در تبريز مايه رنجش سران شهربانی گرديده آنانرا بتكان آورد زيرا ولی اين آ
بايست بيكار گردند  بسياری از آنان سالها در آنراه زيسته و كوشيده بودند و اكنون می

 .و در پی كار ديگری باشند
در همان روزها يك آگاهی ديگری رسيد، و آن اينكه ترجمان الدوله پيشكار ماليه 

رديده و او نيز پنجاه و شصت تن همراه ميآورد كه اداره ماليه تبريز را آذربايجان گ
بهمزده از سر نو بسازد، و اين نيز مايه رنجش كاركنان ماليه گرديد و آنان نيز بتكان 

 .آمدند
از آنسوی اين رفتار دولت يك گونه بدخواهی بآذربايجانيان شمرده ميشد، و چون 

نابيوسان آن از آبروی دولت در پيش مردم بسيار  داستان لكستان و آن نتيجه زشت و
كاسته بود، اين رنجشها نيز بآن افزوده گرديده زبان همگانرا بگله و بدگويی از دولت 

 .بازميداشت
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در نهان نيز برخی كارها ميرفت، زيرا خيابانی و همدستان او . اينها در بيرون بود
 خواست بزيان خود می هران میبودن يك اداره شهربانی نيرومندی را بدانسانكه ت

 ای كه گفتيم با كونسول همچنين آندسته. بودند يافتند و آنان نيز رنجيده و ناخشنود می
خيابانی . خانه آلمان سازش ميداشتند از آمدن بيورلينك و همراهانش بيمناك شده بودند

داری  ای برای سررشته كه از چند سال باز كوشيده و با دور راندن همچشمان زمينه
 .خود آماده گردانيده بود كنون آنزمينه را در كار بهم خوردن ميديد

از آنسوی سردار انتصار كه با برانداختن سردار معتضد بنايب االيالگی رسيده و 
          آمد كه عين چنين اميد ميداشت كه بايالت نيز خواهد رسيد اينزمان آگاهی می

كرد از تهران  ا بزنجان آمده و در آنجا درنگ میالدوله كه بنام واليگری آذربايجان ت
اند و از اين آگاهی سردار  امين الملك را بنام نايب االياله بجانشينی از او فرستاده

 .انتصار هم ميرنجيد
آمدها بسودجويی  خيابانی از اين پيش. بودند بدينسان چند دسته رنجيده و ناخشنود می

تلگرافهايی بتهران و بزنجان بوثوق الدوله و  برخاسته كاركنان ماليه را واداشت كه
و . همچنين كاركنان شهربانی را بگله و دادخواهی برانگيخت. عين الدوله فرستادند

نمود  چون سردار انتصار اينزمان با خيابانی همدست گرديده و فرمانبرداری ازو می
 . او نيز تلگرافهايی درباره شهربانی بتهران و زنجان فرستاد

از اين كوششها آن بود كه بيورلينك به تبريز فرستاده نگردد، ولی تهران از  استشان
چنين ترجمان  هم. چيزيكه بود از شماره همراهانش كاست. فرستادن او چشم نپوشيد

 .الدوله همراهانش را كمتر گردانيد
روز شنبه بيست و چهارم بهمن ماژور بيورلينك با يكتن سوئدی بنام فوكل كلو و 

از سركردگان ايرانی و همراهان ديگر به تبريز رسيدند و كاركنان شهربانی يكدسته 
بپيشوار آنها شتافته از پذيرايی بازنايستادند ولی خيابانی و همراهانش بيكار ننشسته 

كردند و سردار انتصار با آنان  های خود را در نهان و آشكار دنبال می كوشش
 .بود همدست می

 .جويی آهنگ رفتن بتهران نمود ار بنام كنارهدر همان روزها سردار انتص
خيابانی بازرگانانرا واداشت كه بدولت تلگراف كردند و خواستار گرديدند كه دولت او 

از تهران اين درخواست را پذيرفتند و بسردار . را خرسند گرداند و در تبريز نگهدارد
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 .انتصار دستور فرستادند كه در تبريز بماند
          ٨۶بدست گرفته بكار پرداخت، ولی خيابانی و يارانش نوميد  بيورلينك اداره را

پس از . نگرديده كار خود را دنبال كردند١٢٨٨يك نمونه از شهربانی تبريز در سال 
چند روزی يكداستانی رخ داد كه خيابانی و همراهانش خواستند بدستاويز آن بيورلينك 

های  چگونگی آنكه در يكی از تيمچه. رسيدندو همراهانش را براندازند ولی به نتيجه ن
شهربانی داستان . تبريز دزدی رخ داد و يك پول بزرگی از حجره بازرگانی برده شد

را دنبال كرده باين نتيجه رسيد كه دزد همان نگهبان تيمچه است و او كليدهايی برای 
پردند كه اينست او را بزندان س. ها ساخته و از چندی پيش كارش همين بوده حجره

ببازپرس پردازند، ولی شبانه آنمرد بگريخت و شهربانی نتوانست دوباره او را 
 .دستگير گرداند

برای آنكه جای پولها را بدست آورند زن او را باداره آورده ببازپرس پرداختند و او 
باری بود كه در تبريز زنی را در شهربانی نگه  چون نخستين. را در اداره نگهداشتند

حاجی (ند و از آنسوی خواهر اين زن همسر يكی از ماليان بنام و نيك تبريز ميداشت
ميالنی ميبود اين بمردم گران افتاد و ماليان بپاس همكاری با شادروان ) سيد حاجی آقا

حاجی سيدحاجی آقا وبا انگيزش خيابانی و همدستان او بهياهو برخاستند و نشستها 
ماليان بخشم و دشمنی افزوده سخن را بآنجا  بيورلينك پروا ننمود و. برپا كردند

لَْن يَْجعََل «ها آوردند  رسانيدند كه سرشهربانی جز از مسلمانان نبايد بود و از قرآن آيه
ُ ِلْلكافِِريَن َعلَی اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيًال  ای در همين زمينه بسردار انتصار نايب  و نامه» .»َّ
 .ه بيورلينك از سرشهربانی تبريز برداشته شوداالياله نوشته خواستار گرديدند ك

در . آغاز گرديد ١٢٩٩بپايان رسيده نوروز سال  ١٢٩٨در همانروزها سال 
حاجی سيد المحققين كه يكی . روزهای نوروز در نشستهای ماليان همه اين گفتگو بود

 شدگان برای دار الشوری و خود از همدستان خيابانی ميبود در نشستها از برگزيده
بماليان دل ميداد و آنان را بپافشاری واميداشت، ليكن چون در همانروزها شهربانی 
آن زنرا رها كرد و از آنسوی برخی از همچشمان خيابانی با ماليان گفتگو كرده 
آنانرا از چگونگی آگاه گردانيدند در نتيجه اينها هياهوی ماليان فرونشست و خيابانی 

ند دست نيافتند، ولی اين زمينه برای كارهای ديگری و همدستانش بخواستی كه ميداشت
 .آماده گردانيد
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در همانروزهای نوروز امين الملك نايب االياله بتبريز رسيده رشته كارها را از دست 
 .سردار انتصار گرفت و اين نزديكی او را با خيابانی بيشتر گردانيد

لخانه  نان با كونسوآبستگی  شهربانی كارهای خودرا دنبال ميكرد وكسانی كه گمان بهم
چنانكه در همانروزها آقا مير دمحم علی فشنگچی را كه از . آلمان ميرفت ميگرفت

نيز ميرزا باقر نامی را چون . مجاهدان شمرده ميشد با دو تن ديگر گرفته بند گردانيد
بايد سرشهربانی مسلمان باشد «: ميخواستند بشهربانی برند او ايستادگی نموده ميگفت

، و باين ايستادگی »شناسم  ون بيورلينك مسلمان نيست من اين اداره را رسمی نمیچ
و هياهوی او مردم بر سرش گرد آمدند، ولی پاسبانان پرواننموده اورا 

 .ها نگهداشتند نيزدستگيركردند ودريكی ازكالنتری
ك اين گويا در پانزدهم فروردين بود و چون خيابانی و همدستانش زمينه كار را ني

آماده گردانيده بودند بر آن شدند كه همانروزها بشورش برخيزند و چنانكه خواهيم ديد 
 .ای برای خود گرفتند همين را بهانه

  
  خيزش خيابانی

بايد همراهان خيابانی  اين پرسشيست كه می.. خيابانی چه ميخواست و چرا برخاست؟ 
باره  يز پاسخ درستی در اينپاسخ دهند، زيرا با وی همدست ميبودند، ولی از آنان ن

نخواهيم شنيد، زيرا خيابانی بآنان نيز سخن روشنی نگفته بوده، و اگر ببرخی گفته 
آنچه ما ميتوانيم گفت اينست كه خيابانی همچون بسيار . اند بوده تاكنون بآشكاره نياورده

 داری ديگران آرزومند نيكی ايران ميبود و يگانه راه آنرا بدست آوردن سررشته
. ميشناخت كه ادارات را بهم زند و از نو سازد و قانونها را ديگر گرداند) حكومت(

 .چنانكه در همان هنگام ميرزا كوچكخان در جنگل بهمين آرزو ميكوشيد
از آنسوی خيابانی اين كار را تنها با . آنان نيكی ايران را جز از اين راه نميدانستند

نيز خواهيم ديد كه يكراه . بازی نميپذيرفتدست خود ميخواست و كسی را با خود بهم
روشنی در انديشه نميداشت و چنين ميدانست كه چون نيرومند گردد و رشته را بدست 

 .آورد هر نيكی را كه بخواهد در توده پديد خواهد آورد
ايم خيابانی از سالها باز چنين آرزويی ميداشت و از چند ماه باز بكار  چنانكه گفته
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نيز ديديم كه در هفته آخر از هر باره زمينه . برای آن آماده ميگردانيد پرداخته زمينه
 .اين بود خيابانی ديگر نايستاده بكار برخاست. آماده گرديد

هنگام پسين در حياط تجدد جوش و جنبی ) رجب ١۶(شنبه هفدهم فروردين  روز سه
 .يآمدندبدسته در آنجا گرد م پديدار بود و پيروان خيابانی يك بيك يا دسته

 اين دستور از خيابانی داده شده بود كه همه در آن هنگام با تفنگ يا تپانچه بحياط
تجدد بيايند، و چون انبوهی از آنان گرد آمدند فرمان رسيد كه يكدسته از ايشان بروند 

 .و از كالنتری نوبر ميرزا باقر را كشيده بياورند
هم بخيابانی نميداشت ولی چون بود و بستگی چندانی  ميرزا باقر مرد گمنامی می

 .اند ميخواستند بيورلينگ را براندازند و بكار پردازند آنرا بهانه ساخته
باين فرمان يكدسته كه همانا پنجاه يا شصت تن بيش نميبودند آهنگ كالنتری نوبر 

ايستاد و  كالنتری ايستادگی نموده از سپردن زندانی باز. كرده ميرزا باقر را خواستند
در اين گيرودار سردار انتصار بآنجا رسيده بكالنتر . انه اندك كشاكشی رفتدر مي

چون . دستور داد كه ايستادگی ننموده درخواست شورشيانرا بپذيرد
ميبودكالنتردستوراوراپذيرفت، ولی چگونگی را با » رئيس نظام«سردارانتصار

 .تلفون به اداره شهربانی آگاهی داد
كلو را كه دستيارش ميبود با  دار انتصار رنجيده فكلماژور بيورلينك از رفتار سر

 .يكدسته پوليس سوار روانه گردانيد كه بشورشيان رسيده ميرزا باقر را بازگيرد
كلو از دنبال شورشيان شتافته در نيمه راه بآنان رسيد ولی گالويز نگرديد و با  فكل

ن شورشيان بحياط شمشيری آخته بدست و با حال آمادگی آنان را دنبال كرد، و چو
كلو در جلو در و در آن پيرامونها قراول گماشت و چنين ميخواست  تجدد درآمدند فكل

كه خود با يكدسته بدرون رود، و پيداست كه خونريزيهايی در كار رخ دادن ميبود كه 
ناگهان سردار انتصار، باز خود را بجايگاه هنگامه رسانيده بجلوگيری پرداخت و 

كلو ناگزير شده بازگشت و بدينسان كشاكش  فكل. بازگشت دادكلو فرمان  بفكل
 .بفيروزی خيابانی و همراهانش پايان يافت

در اينهنگام خيابانی و همراهانش آن توانايی و دليری كه با شهربانی بجنگ پردازند 
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های سردار انتصار نبودی كاری از پيش نبردندی، ولی چون  نميداشتند و اگر ياوری
 .فيروزی برداشتند همين مايه نيرومندی آنان گرديداين گام را ب

خيابانی و همراهانش آنشب . در اين هنگام آفتاب در افق ناپديد گرديده شب فراميرسيد
را در عمارت تجدد بسر بردند و سردار انتصار نيز بدستاويز ميانجيگری بآنجا درآمد 

 از مجاهدان كهنهمانشب يكدسته . و باهم نشسته بنقشه كارهای خود پرداختند
آندسته از دموكراتها كه گفتيم . نيز كه جز از دموكراتها ميبودند بخيابانی پيوستند

بخيابانی ايرادها ميگرفتند و بر گرد سر دكتر زين العابدين خان و نويسنده اين تاريخ 
ميبودند امشب پس از آگاهی از داستان خيابانی و همراهانش بر آن دور ماندی از 

 .ب چنين نهادند كه پراكنده باشند و ديگر فراهم نيايندگزند و آسي
فردا چون روز شد گروه انبوهی از دموكراتها و مجاهدان و ديگران، برخی بآهنگ 

اما خيابانی و همدستانش نخست شاگردان . همدستی و برخی برای تماشا گرد آمدند
اريان را به بستن دكانها دبيرستانها را واداشتند كه ببازار ريزند و با هياهو و فشار باز

ايم آقای فيوضات كه يكی از نزديكان خيابانی ميبود دستياری  چنانكه گفته. (برانگيزند
اينان در ). اداره معارف را داشت و از اينرو رشته دبيرستان در دست آنان ميبود

از  رفته چوبه دار را كه» ميدانی قويون«بازارها گرديده دكانها را بندانيدند و سپس به 
زمان نايب االيالگی مكرم الملك بازمانده و خودداری ميبود كه چند تن از آدمكشان 

 .خيابانی باالی آن رفته بودند كنده و آتش زدند
پس از اين نمايش و كوشش شاگردان، چون بازاريان بتجدد رو آوردند و انبوهی 

ميشد، و چون از بيشتر گرديد گفتارهايی در بدگويی از شهربانی و كارهای آن رانده 
چند ماه باز ماهانه برای سربازان داده نشده بود بهمداستانی سردار انتصار چنين 

. ای برای آنان در حياط تجدد پردازند و بدينسان دلجويی از آنان نمايند نهادند كه ماهانه
بدسته آمده ماهانه گرفته و رفتند، و  اين بود آگاهی بسربازان فرستادند و آنان دسته

پاسبانان شهربانی نيز از چند ماه باز پول درنيافته بودند از شنيدن آنكه بسربازان  چون
ماهانه داده شده بسخن درآمدند و آنان نيز شهربانی را رها كرده و برای آنكه پول 

 .بدسته بتجدد شتافتند و خواست خيابانی و همراهانش نيز همين ميبود گيرند دسته



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٤٠٠                                        ٦ج

  

ار بيورلينگ در آينده بيم ميداشتند و از درون دل چون بسياری از افسران از رفت
ماندن او را نميخواستند از اينرو از پاسبانان جلوگيری ننموده بلكه بآنان در آنكار دل 

 .دادند
دستانش چون  خيابانی و هم. بدينسان ميانه پاسبانان و اداره شهربانی جدايی افتاد

برانگيختند كه بشهربانی ريزند و شهربانی را ناتوان يافتند پسين آنروز مردم را 
زندانيان را بيرون آورند و بيورلينگ و همراهان او را از اداره بيرون كنند، و چون 

تاختند بيورلينگ و همراهانش در كار خود درماندند و چاره  مردم بدينسان بشهربانی
 .جز بيرون رفتن نديدند

ش بشهر رسيده و از درماندگی و بويژه كه امين الملك نايب االياله كه از چند روز پي
ناتوانی سررشته را گم كرده افزاری در دست سردار انتصار و خيابانی شده بود 
دستور فرستاد كه ماژور بيورلينگ و همراهانش ايستادگی ننمايند و از اداره بيرون 

 .روند و آنان ناچار گرديده ايندستور را بكار بستند
د و زندانيان را برداشته با يك شادمانی به تجدد شورشيان در اينجا نيز فيروز آمدن

بيورلينگ و همراهانش در شهر نمانده آهنگ واسمنج كردند كه از آنجا با . بازگرديدند
از اينسوی امين الملك بدلخواه خيابانی شهربانی را . سيم تلگراف با تهران گفتگو كنند

روز دوم شورش رشته  بدينسان در. سپرد) يكی از درباريان پيشين(بسردار مكرم 
 .همگی شهر بدست شورشيان افتاده كسی در برابر آنان نماند

 :ای بچاپ رسيده بديوارهای شهر چسبانيده شد بدينسان» بياننامه«فردا پنجشنبه يك 
 

  نامه بيان

آزاديخواهان شهر تبريز، بواسطه تمايالت ارتجاعی كه در يك سلسله اقدامات ضد  
لی مينمود و در مركز ايالت آذربايجان با يك طرز مشروطيت حكومات محلی تج

انديشه بخشی قطعيت گرفته بود بهيجان آمده با قصد اعتراض و پروتست شديد و 
 .اند متين قيام نموده

آزاديخواهان تبريز اعالم ميكنند كه تمامت پرگرام آنان عبارتست از تحصيل يك 
رژيم آزادانه مملكت را  اطمينان تام و كامل از اين حيث كه مامورين حكومت،
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محترم، و قوانين اساسيه را كه چگونگی آن را معين مينمايد، بطور صادقانه مرعی و 
آزاديخواهان كيفيت فوق العاده باريك وضعيت حاضره را تقدير كرده . مجری دارد

در دو كلمه . مصمم هستند كه نظم و آسايش را، بهر وسيله كه باشد، برقرار دارند
  :يخواهان عبارت از اينستپرگرام آزاد

  
 .برقرار داشتن آسايش عمومی

 .از قوه بفعل آوردن رژيم مشروطيت
 هيئت مديره اجتماعات ١٣٣٨رجب  ١٨ -    حمل ١٩تبريز پنجشنبه 

  
همچنان نمايندگانی . اين را در دو زبان بفارسی و فرانسه نوشته در شهر پراكندند

 .ی را بآنها آگاهی دهندها فرستادند كه چگونگ برگزيده بكونسولخانه
همين نوشته را اگر نيك انديشيد  شادروانان خيابانی و نوبری و ديگران   -  ٨٧

در چنان هنگامی بجای آنكه يك آرمان  بيمايگی كار خيابانی و همدستانش پيداست
بزرگی را بميان كشند و با سخنان هناينده دلها را بتكان آورده توده شهر را بشورانند 

گنگی بيرون داده همين اندازه ميگويند كه چون برخی كاركنان دولتی پاس يك نوشته 
از قوه بفعل آوردن «ايم و خواست خود را  كرده» قيام«مشروطه نگه نميداشتند ما 

پروايی خيابانی بمردم  اين نمونه بی. كه يك جمله گنكی ميباشد نشان ميدهند» مشروطه
ا بدست آورده هركاری را خواهد كرد و چنان ميپنداشت كه همينكه رشته ر. ميباشد

پروايی او را بيشتر ميگردانيد  نيازی به پشتيبانی توده نخواهد داشت، و آنچه اين بی
چون در نتيجه همراهی سردار انتصار و ديگر پيشآمدها . آسانی كار پيشرفت ميبود

هند بآسانی رشته كارهای شهر را بدست گرفتند چنين پنداشتند كه همچنان پيش خوا
 .رفت و چندان نيازی به پشتيبانی مردم نخواهند داشت

ها فرستادند كه خواست  نمايندگانی نيز برگزيده بكونسولخانه» بياننامه«پس از اين 
ايم با وی  كونسول آلمان كه يادش كرده. خود را از خيزش بكونسولها آگاهی دهند

يكان خود ازو دلجويی گفتگوهايی در ميان ميرفت و خيابانی بدستياری يكی از نزد
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يری از گای برخاست، و آن اينكه برای جلو همانروز خيابانی بيك كار بخردانه. مينمود
در بيرون از حياط ) اجتماعی(لگام گسيختگی و نابسامانی چنين نهاد كه با همشی 

 .تجدد نباشد
ايستاد و دشمنی در جلو نميبود، ولی  پس از اين كارها ديگر كسی در برابر نمی

 گيری درآمده بودند بد يابانی بكسانيكه از پيش با وی دشمنی نموده يا از در خردهخ
شنبه كه داستان  روز سه (ها بيرون ميكرد  از اينرو آنان را از اداره. گمان ميبود

خيزش رخ داد نويسنده از فردای آن آمد و رفت كم كردم و جز بعدليه كه از 
ه از انديشه خيابانی و همراهانش درباره خود بودم نرفتم و روز پنجشنب كاركنانش می

و يارانم آگاهی يافته ديگر بعدليه نيز نرفتم، ولی كسانيكه ميرفتند روز شنبه پيروان 
. بانی برميگماشت و بهريكی ديده ).ها بيرون راندند خيابانی آمده از عدليه و ديگر اداره

كه از روز نخست  با آن. ديمدكتر زين العابدين خان و نويسنده بدرفتاری بيشتر ميدي
رو  از اين. نتوانستيم توزی يارانش خود را بكنار كشيديم چاره ببدگمانی خيابانی و بكينه

 .گيری و آزار دريغ نگفتند از روز چهارم خيزش بما پرداختند و سخت
          برای سر. های انبوهی در حياط تجدد گرد ميآمدند در اينميان هر روز دسته

كم  نان خيابانی چنين نهاد كه هرروز خود بجلو بيايد و گفتاری راند، ولی كمگرمی آ
زيرا هر زمان كه گفتاری رانده ميشد برخی از . اين گفتار رانی داستانی پيدا كرد

بدينسان . كاران بنمايشهايی برميخاستند پيروان خيابانی و بسياری از چاپلوسان و رويه
با سختی كف ميزدند و يك آوای بزرگی پديد  كه در ميان گفتار و در پايان آن

 .ميآوردند
زدنهای  دست«و » آسا زدنهای برق كف«های شگفتی  در روزنامه تجدد اينرا با جمله

گاهی برخی چاپلوسی بيشتر كرده خيابانی را از جای خود . ياد كرده» رعدآسا
لسون دارد آمريكا اگر وي«: گاهی چنين ميگفتند. برداشته بروی دست ميگردانيدند

 .»ايران خيابانی دارد
اين گفتارهای خيابانی كه بتركی رانده ميشد و تا پايان كارش هرروز بوده در تجدد 

در ) نويسنده تجدد(ميرزا تقی خان رفعت : كوتاه شده هر يكی را آورده، ولی بايد گفت
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ناروشنی ها جز سخنان  زيرا بيشتر آن. ها برده برگردانيدن آنها بفارسی دستی در جمله
آور است كه خيابانی در برابر مردمی كه بيشترشان بيسواد  نيست و اين شگفت

ای از  برای نمونه از آن گفتارها اينك تكه. ميبودند باين سخنان گنگی برخاسته باشد
 :آورم نخستين گفتار او را كه روز بيست و هشتم فروردين رانده در پايين می

ات را فقط از نظريات قصد ننموده عمليات را ديگر وقت آن رسيده است كه اصالح«
چنانكه معلوم  نيز بطور استوار و محكم بروی يكزمينه صحيح تكيه و استناد بدهند

است راديكاليسم يعنی جذريت در مسالك مستلزم عمليات عميقه و اقدامات سريعه و 
جامعه را قاطعه است كه عيوبات مشهوده و موجوده را بالمره از بيخ و بن كنده هيئت 

برعكس راديكاليسم اوپورتونيسم با   بخشد باره از اثرات نتايج سوء آن خالص می بيك
كاری در مسالك سياسيه مروج مماطالت و مسامحات بيهوده  جويی و مالحظه فرصت

كه اغلب بهانه يگانه آنها عبارت از تصور يك عده اشكاالت عمل و موانع موجود 
نظر مالحظه نمود و درتطبيق آنها طرق  چند نقطه است، ايندو مسلك را ميتوان از

بينی نمود، ولی از مقايسه دو قول شارح فهميده خواهد شد كه در مملكتی  عديده پيش
كه همه چيز داعی و هادی بر اهمال و مسامحه ميباشد قاطعترين و صالحترين طريق 

م معين و ال حل مسائل معلقه و اجرای اصالحات اساسيه فقط در سايه يك راديكاليس
 »..يتزلزل ميتواند صورت بگيرد 

از اين سخنان مردم چه توانستندی فهميد، و اگر هم فهميدندی چسودی توانستندی 
 !.برداشت؟

چنانكه گفتيم از چندی پيش عين الدوله را بواليگری آذربايجان فرستاده بودند و او تا 
د گفت از هرباره زمينه باي. زنجان آمده و دانسته نبود برای چه در آنجا مينشست

زيرا عين الدوله در اينزمان بيش از . فيروزی برای خيابانی و همراهانش آماده ميشد
از آنسوی اينمرد چون در آغاز . هشتاد سال زندگی كرده و بيكبار از كار افتاده بود

جنبش مشروطه در تهران صدراعظم بوده و با آزاديخواهان نبردها كرده و سپس نيز 
مباران مجلس شوری بر سر تبريز آمده نه ماه اين شهر را بتنگنا انداخته، و پس از ب

          از اينرو ببدخواهی با مشروطه و كشور شناخته گرديده بود، اينزمان ميخواست با كار
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هايی آن بدنامی را از خود برگرداند و پرهيز سخت داشت از آنكه بار ديگر با 
 .ا بكوشش پردازدآزاديخواهان دشمنی نمايد و ي

از اينرو همينكه داستان شورش و خيزش تبريز را شنيد با دستور تهران از زنجان 
ام فروردين باينجا خواستی رسيد، ولی هنوز  برخاسته روانه تبريز گرديد و روز سی

از راه پيامها ميفرستاد كه رفتار من با شما رفتار پدر و فرزندان خواهد بود و من 
با اينحال خيابانی جايگاهی باو نميگزاشت و از اينرو دستور . كرد بشما پدری خواهم

 .داد كه كسی بپيشواز نرود
عين الدوله با خواری بسيار بشهر درآمد و در آالقاپو نشيمن گرفت، ولی خيابانی 
كاركنان خود را بگرداگرد او گماشت كه كسی بنزدش آمدوشد ننمايد و فرصت 

ن الدوله از درماندگی و بيكارگی باين خواری و زبونی عي. فرمانروايی باو داده نشود
تن در داده آرام نشست و كاريكه كرد اين بود كه بتهران تلگراف فرستاده دويست 

چاره كار را جز . هزار تومان پول خواست كه بكار پردازد و شهر را آرام گرداند
  .خواستن پول ندانست

 
 

  گفتار هشتم آزاديستان 

نخست خيزش حاجی اسماعيل آقا امير خيزی كه از آزاديخواهان در همان روزهای  
كهن و اينزمان از نزديكان خيابانی ميبود پيشنهاد كرد كه آذربايجان چون در راه 

» آزاديستان«مشروطه كوششها كرده و آزادی را برای ايران او گرفته نامش را 
زيرا پس از بهم . بود يك دشواری پيدا كرده» آذربايجان«در اينهنگام نام . بگزاريم

زبانان قفقاز در باكو و آن پيرامونها جمهوری  خوردن امپراتوری روس تركی
آن سرزمين نامش در . ناميده بودند» جمهوری آذربايجان«كوچكی پديد آورده آن را 

است، ولی چون اين نام از زبانها افتاده بود، و از آنسوی بنيادگزاران » آران«ها  كتاب
يد و آرزوشان چنين ميبود كه با آذربايجان يكی گردند، از اينرو اين آن جمهوری ام

آذربايجانيان كه بچنان يگانگی . نامرا برای سرزمين و جمهوری خود برگزيده بودند
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پوشی نميخواستند از آن نامگزاری قفقازيان  خرسندی نداشته و از ايرانيگری چشم
بهتر است ما : بود كسانی ميگفتندگزاری شده و گذشته  سخت رنجيدند، و چون آن نام
 .از اينراه بوده» آزاديستان«همانا پيشنهاد . نام استان خود را ديگر گردانيم

های كاغذها را ديگر  هرچه هست خيابانی آن را پذيرفت و چنين دستور داد كه مارك
ای  از آنسوی همين را پرده. جا جز آن نام را ننويسند و نگويند گردانند و در هيچ

زيرا چنانكه خواهيم آورد با تهران در گفتگو . برای خواستهای خود گردانيد) ای فافهل(
 .»بايد دولت آزاديستان را برسميت شناسد«چنين ميگفت 

چنانكه گفتيم در اين هنگام بالشويكها بقفقاز نزديك ميگرديدند و از آنسوی در 
بيمناكی برای  مان يك كانونخانه آل نيز كونسول. آذربايجان يكدسته هواخواه آنان بودند

رو خيابانی ميبايست انديشه يكسره گرداند كه آيا  از اين. بالشويكی شمرده ميشد
گرايد و با آنان همدستی مينمايد يا بدشمنی برخاسته در برابرشان  ببلشويكها می

نميخاست و در             ايستادگی نشان ميدهد، ولی خيابانی بيك سخن روشنی بر
يك روز يكی از . نه هر زمان گرايش ديگری از سخنانش فهميده ميشدهمين زمي

ها گرديدند و بيگمان  پيروانش با گروهی در پشت سر بيرق قرمزی برداشته در كوچه
 .اين با دستور خود خيابانی بود، ولی از فردا چنان كاری ديگر ديده نشد

های خود  پی انديشهراستی اينست كه خيابانی گرايش ببلشويكها نميداشت و جز در 
های  كه هنوز در ايران دسته(نميبود، ليكن برای ترسانيدن دولت ايران و انگليسها 

بچنان نمايشی راه ميداد و رشته را با كونسول ) های سياسی داشتند سپاهی و اداره
 .آلمان پاره نميكرد

ايران ببيم  زيرا هم انگليسها و هم دولت. هايی در پی داشت همين رفتار خيابانی نتيجه
آنكه انگليسها بودند ميجراد موند رئيس اداره . جوييهايی برخاستند افتادند و بچاره

          سياسی ايشان از قزوين بتبريز آمد و زمانی در اينجا ميبود تا دوباره باز
بود، ولی راستی آنست كه ميجراد » ديدن حال آذربايجان از نزديك«عنوان اين . گشت

ت با پيش گرفتن يكراهی جلوگيری از جنبش بلشويكی در آذربايجان موند ميخواس
انگيزد و             بكند و چنين ميخواست كه اگر بتواند كسانی را در برابر خيابانی بر
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اين انديشه نماينده انگليس . او را براندازد، وگرنه با خود او نزديك بيايد و نهشی نهد
است خيابانی را  وق الدوله، ميخواست از هر راهیوث: ميبود، ولی دولت يا بهتر گويم

 .براندازد
در آنروزها من با كسانی از ياران . ميجراد موند يكی از كسانيكه ديد نويسنده بودم

مان داده  بديه فخرآباد در دو فرسخی شهر رفته بودم، چون بازگشتم كارتی ديدم بخانه
انگليس بتبريز آمده خواهشمند  ميجراد موند رئيس اداره سياسی«: اند وچنين نوشته

است با شما مالقاتی كند و چون موضوع كارهای آذربايجانست دعوت را اجابت 
 .»فرماييد

من همان روز بكونسولگری رفتم و ميجراد موند را با بودن كاپتين كرت كه او نيز 
يكی از كاركنان سياسی انگليس ميبود و بتازگی كارهايی در كردستان كرده بنام 

آقای  ٨٨ای انگيزه آمدن خود را به  ميجرادموند با زبان ساده. يده بود، ديدار كردمگرد
برداشته شده وچون  ١٣٢۶اين پيكره در سال ) يكی از همراهان خيابانی(عطايی 

 .آقای عطايی را كه يكی از همراهان خيابانی بود نشان ميدهد در اينجا آورديم
با  ای هستيد كه دشمنی دم شما دارای دستهچون شني«: آذربايجان بازنموده سپس گفت

آيا شما توانيد، اگر كمكی هم دولت كند، با خيابانی : خيابانی مينماييد ميخواهم بپرسم
شما چون با زبان بسيار ساده پرسيديد منهم : گفتم» !.بنبرد برخيزيد و او را براندازيد؟
يرا نخست همراهان ما ما چنان كاری نتوانيم، ز: با زبان بسيار ساده پاسخ ميدهم

دوم ما دسته خود را . بيشترشان كسان بازاريند و شايای زدوخورد و پيكار نميباشند
سوم . همانروز نخست خيزش خيابانی پراكنده گردانيديم و سود ما در همان ميبود

خيابانی چون بنام آذربايجان برخاسته ما دوست نميداريم در اين خيزش با او به نبرد 
 .پردازيم

سپس چيزهايی نيز من ازو پرسيدم و همه را پاسخ . ا خشنودی اين سخنان مرا شنيدب
همانروز كرباليی حسين آقا فشنگچی كه . گفت، و با يك خشنودی از هم جدا شديم

 :نماينده وثوق الدوله در آذربايجان ميبود با من ديدار كرده چنين گفت
شما گفتگو كنم، اگر شما بتوانيد  از رئيس الوزرا تلگراف رمزی رسيده كه ميبايد با«
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با خيابانی بنبرد برخيزيد و جنبشی از خود نماييد دولت هراندازه پول بخواهيد بشما 
 :گفتم. »های سواره بياری شما خواهد آمد خواهد رساند، و آنگاه از بيرون دسته

ر همان روز بديدن دكت. ما چنين كاری نتوانيم و نميخواهيم بگفتگويش نيز پردازيم
دكتر بسيار . زين العابدين خان رفته هر آنچه شنيده و يا گفته بودم بوی آگاهی دادم

 .»ايد گزندهايی را از ما دور گردانيده«خشنود گرديده گفت 
اما از آنسوی ميجراد موند بهتر ديد كه با خيابانی بكنار . اين رفتاری بود كه ما كرديم

ی يافتيم بميانجيگری و رامخان كه يكی از آيد و با او نهشی نهد، و چنانكه سپس آگاه
آزاديخواهان ارمنی و اين زمان از نزديكان خيابانی ميبود با وی بگفتگو پرداختند و 
نهشی نهادند كه انگليسيان با خيابانی از در كارشكنی نيايند و خيابانی نيز از ترانه 

ا وی پيوستگی بالشويكی در گذرد و كونسول آلمان و كسانی را كه از تبريزيان ب
پس از اين نهش بود كه يكدسته از سپاه هند كه از زمان . ميداشتند از ميان بردارد

 .ايستادند آنجا را گزارده روانه زنجان گرديدند جنگ جهانگير در تبريز می
از آن سوی رفتار خيابانی هم ديگر شد و خواهيم ديد كه با كونسول آلمان و ديگران 

 .چه داستانی پيش آمد
ا نماينده وثوق الدوله نقشه خود را با خامی بسياری بكار بست كه نه تنها سودی ام

نبرد، خود و ديگران را هم گرفتار گردانيد، و شگفتی آنكه خامی ايشان دامنگير من و 
 .دكتر و ديگران نيز گرديد

. ما در آنروز از درون كار آگاهی نيافتيم ولی سپس كه دانستيم مرا مايه افسوس گرديد
چگونگی اين بوده كه فشنگچی چون از من نوميد شد با ميرزا علی آقا هيئت كه از 
سران دموكرات شمرده ميشد و با خيابانی همچشمی و همسری مينمود گفتگو كرده، 

اند كه هيئت جنبشی در شهر پديد  و او بكوشش و همدستی گرايش نموده و چنين نهاده
داغ بشهر درآيند و  از آنسوی سوارانی از قره آورد و عين الدوله ازو نگهداری نمايد و

بياری اينان خيابانی و يارانش را بگيرند، و چون دمحم حسينخان سردار عشاير كه يكی 
داغ بشمار ميرفت با عين الدوله بشهر آمده بود او را نيز در اين  از سركردگان قره

مهر می ورزيد نيز اند و از ياران ما سلطانزاده كه با هيئت  نهش همدست گردانيده
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اند كه يكداستانی رخ داده و عنوان بدست  اينان در اين نقشه ميبوده. همراهی نموده
 .اند زده زاده را كتك سختی ايشان داده، بدينسان كه كسان خيابانی در بازار سلطان

من و دكتر از اين كارها بيكبار ناآگاه ميبوديم و چون گماشتگانی از خيابانی هميشه در 
ولی روزی ديديم فرستاده آقا هيئت . ل ما ميبودند از خانه گامی بيرون نميگزارديمدنبا

: چون رفتيم چنين گفتند. اند بياييد ببينيم چكار بايد كرد زاده را كتك زده آمد كه سلطان
ما ميخواهيم فردا بايالت برويم و با عين الدوله اين پيشآمد را گفتگو كنيم، و چون ما را 

 .ای بما كند جا بست نشينيم تا دولت چاره نمانده در همان ايمنی در شهر
با ما بيش از اين گفتگو نكردند، و ما با آنكه از درون خرسند نبوديم بپاس نام 

گذشته از آنكه رفتار كسان خيابانی با يكايك ما بسيار ناستوده . زاده پذيرفتيم سلطان
شد جلو من و يا  گذری ديده نمیميبود و بارها رخ ميداد كه در جايی از كوچه كه ره

سلطانزاده را كتك سختی زده سپس . ديگری را گرفته رولور خود را نشان ميدادند
 .چون بزنی دست يازيد از اينرو زديمش: برای شورانيدن بازاريان گفته بودند

 .ايستادند ارج خود از اينگونه دروغبنديها نيز بازنمی برای پيشرفت خواستهای بی
در خانه هيئت گرد آمديم، ولی پنجتن ) شعبان ٢١(ه بيستم ارديبهشت فردا دوشنب

. هيئت، دكتر زين العابدين خان، ميرزا باقر طليعه، سلطانزاده، من: بيشتر نبوديم
قاپو شديم و چون بآنجا  با اين كمی روانه عالی. ای پديد آورد هيئت نتوانسته بود دسته

قاپو چيزيكه مايه اميدی  در عالی. ايم رخاستهای ب درآمديم همگی دانستيم بكار بيهوده
برای ما باشد نمودار نميبود و چشممان جز بعين الدوله هشتاد ساله افسرده و پسرش 
شمس الملك و چند تنی از پيرامونيانشان كه بيكارگی از سر و روی همگيشان ميباريد 

 :اسخ دادعين الدوله در برابر سخنان ما، با يك افسردگی چنين پ. افتاد نمی
و با زبانحال » .ام تا آن نرسد بهيچكاری دست نتوانيم زد من از دولت پولی خواسته«

 .فهمانيد كه نگهداری از ما نخواهد كرد
 .ما اين را ديده از آمدن پشيمان شديم و درنگی نكرده برخاستيم كه بازگرديم

در ديگری كه  دكتر با من از. آن سه تن از در بزرگ كه درآمده بوديم بيرون رفتند
در راه چند تنی دنبالمان كردند ولی داستانی رخ نداد و . بخانه دكتر ميرفت روانه شديم
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بخانه دكتر رسيده بنهار خوردن نشستيم و در ميان ناهار بود كه آگاه شديم آن سه تن 
 .اند قاپو دستگير كرده را بهنگام بيرون رفتن از عالی

ردار عشاير آگاه ميبوده و ما را نيز همدست خيابانی از سازش فشنگچی و هيئت و س
ايم بازجويان بسيار گرد آنجا  قاپو رفته ايشان ميدانسته اين بود همينكه ما بدرون عالی

اند كه همان روز  اند هر سه را دستگير گردانيده اند و چون آنان بيرون آمده را فراگرفته
زاده را  اند ولی سلطان ههيئت را با طليعه در درشكه نشانيده روانه تهران ساخت

نيز همانروز فشنگچی و سردار عشاير و صدق . اند بشهربانی فرستاده بند كرده
 .السلطنه و حاجی معتمد همايون را دستگير ساختند

فردای آن روز دكتر و ميرزا علی اكبر حريری را نيز گرفتند و بشهربانی برده بند 
ديگر . رشكه نشانيده بكردستان فرستادندزاده بد كردند و پس از يكی دو روز با سلطان

اما من چون . سرشناسان از ياران ما هركدام بجايی گريختند و يا در شهر پنهان شدند
خود رفتم و چشم براه  در خانه دكتر از چگونگی آگاه شدم با دكتر بدرود گفته بخانه

ی از شهربانی تا شام كسی نيامد شبانه يكدسته بدر خانه آمدند چون كس. پيشآمد نشستم
بام بخانه همسايه  همراهشان نميبود نخواستم شبانه خود را بدست آنان دهم و از پشت

اين بود نهانی از خانه بيرون رفتم و چندی در خانه دوستان . فردا باز كسی نيامد. رفتم
 .زيستم تا خود از شهر بيرون رفته از راه صايين قلعه روانه تهران شدم می

خردانه دولت در برابر خيابانی كه نتيجه وارونه داد و كار خيابانی اين بود كوشش ناب
. تر آنكه در تهران اين داستان را بنام ما شناختند شگفت. را هرچه استوارتر گردانيد

در جاييكه ما از آن آگاهی نميداشتيم و راست سخن همانست كه نوشتيم، ما با خيابانی 
يزش نيز رنجش ميداشتيم، ولی در انديشه پيش از خيزش دشمنی مينموديم و پس از خ

 .باره ياران من بيگناه زيان ديدند در اين. كوشش بزيان او نميبوديم
هيچ  آزار و پاكدلی ميباشد و بی بويژه دكتر زين العابدين خان كه مرد بسيار بی

خيابانی بكار بزرگی برخاسته بود ولی برای . ای آن همه زيان ديد و رنج كشيد انگيزه
 ای كمتر ميداشت، بيشتر ياران او در چنين هنگامی جز در پی كينه ياران شايندهآن 

 .توزی نميبودند
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زيرا از يكسو با انگليسيان . بهرحال از اين پيشآمد خيابانی باستواری كار خود افزود
راه خود را روشن گردانيد و از يكسو نقشه دولت را بهم زد، و گذشته از اينها 

ايی ه چون بدينسان فيروزی. بدخواهان خود را از ميان برداشتبسياری همچشمان و 
يافت چنانكه ماژور بيورلينك و ديگران را با دست امين الملك بيرون گردانيده بود، با 
دست عين الدوله نيز امين الملك را بيرون گردانيد، و از نمايندگان دولت كسی جز 

نار كشيده بيش از اين كاری نكرد كه خود عين الدوله نماند كه او هم بيكبار خود را ك
سستی عين . دويست هزار تومان پول از تهران خواست و با پافشاری آن را گرفت

 .بست ای ميبود كه دستورهای تهران را نيز بكار نمی الدوله باندازه
اين بود رشته فرمانروايی در سراسر آذربايجان بدست خيابانی افتاده اين زمان بآن 

ها رئيس از كسان خود  رها حكمران از سوی خود فرستد و بادارهپرداخت كه بشه
و  ترجمان الدوله پيشكار ماليه را بيرون كرده ناظم الدوله را بجای او گمارد. گمارد

چون او هنگام رفتن پولهايی همراه خود برده بود كسانی از دنبالش فرستادند، ولی باو 
مجلس شده بود و اين هنگام مجلس ركن الملك چون از لرستان نماينده . نرسيدند
گرديد همين را عنوان گرفته روانه تهران شد و خيابانی بجای او اميرخيزی را  بازمی

 .برای رياست استيناف برگزيد
مظفر خان كه آنهمه ياوريهای سودمند بخيابانی نموده و خود مايه پيشرفت كارش شده 

ان نمايندگی دولت ميداشت بود، چون ديگر نيازی باو نمانده و از آن سوی عنو
اش گردانيد مظفر خان پس از  خيابانی ماندن او را در تبريز نپسنديد و بتهران روانه

پوشی را كه از بايای خود كرده و نادرستيها كه با دولت نموده بود بسودی  آنهمه چشم
 .از رهگذر خيابانی نرسيده تهيدست بتهران بازگرديد

بود مگر سردار  كه با خيابانی نافرمانی نمايد نمی اكنون در سراسر آذربايجان كسی
داغ و بريكاد قزاق در تبريز كه داستان اينها را  در قره) برادر سردار عشاير(ارشد 

در همانروزها . ديگران همگی خواه و ناخواه فرمانبرداری مينمودند. خواهيم آورد
شعرهايی ساخت كه در بود كه كريم آقا صافی كه يكی از پيروان گرمدل خيابانی بود 

 :كنسرت خواندند و يكی از آنها اين بود
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دست بيعت ندهد هركه خيابانی را از اينسو نيز  بهالكت رسد امروز ز نادانی خويش
يكی از همراهان ما آقا مير باقر اسالمبولچی شعرهايی سروده بود كه من چند بيت 

 :پايين را بياد ميدارم
 هنری چند دستگير شدند بدست بی          ددريغ و درد كه آزادگان اسير شدن

 كه خلق يكسر از اين روزگار سير شدند       خوشا زمان سالطين و دور استبداد
 هزارها ز جوانان ز غصه پير شدند           گذشت عمر و نديديم روی آزادی

 چه دزدها كه در اين كاروان امير شدند    چه گرگها كه در اين گله پاسبان گشتند
  مبدل با قالی حرير شدند    بگو بشيخ حصير و پالس پاره توچه شد 

يكی از كارهای نيكی كه در آن روزها رخداد اين بود كه با دستور خيابانی يك 
باال  برپا نمودند كه از درآمد آن خاكهای كشتگان راه مشروطه را» گاردن پارتی«

كرده شد و خيابانی و ديگران آورند و در آن ميان يادی از باسكرويل جوان آمريكايی 
گفتارهايی راندند، و چنين نهاده شد كه يك فرش گرانبهای ارجداری كه دارای پيكره 

 .باسكرويل باشد ببافانند و برای مادر آن جوان بآمريكا فرستند
  باسكرويل   ٨٩

 
 قاپو گفتار نهم رفتن خيابانی بعالی

  
ه ميان مردم پراكنده شده بود ناگزير در اين ميان كه آوازه خيزش تبريز بتهران رسيد

تهران در اين هنگام كانون پراكنده انديشی ميبود، و در . پاد آوازهايی ديده ميشد
يكدسته از دموكراتها بنام ديموكراتی و يا . باره نيز نمايشهای گوناگون ديده ميشد اين

كه بزيان از روی دلبستگی بآذربايجان و از اينرو كه آزاديخواهان هر جنبشی را 
نيز گروهی از . دولت بود آزاديخواهی ميشماردند هواداری بسيار نشان ميدادند

هايی نيز دشمنی  كوشيدند، ولی دسته آذربايجانيان به پشتيبانی از خيزش و خيابانی می
زيرا بسياری از سران دموكرات اين برنميتافتند كه خيابانی بكار . نشان ميدادند

كسانی هم با . نمودند گيری می د و از روی رشگ خردهبزرگی برخيزد و بنام گرد
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 .ايستادند وثوق الدوله پيوستگی ميداشتند و بهواداری ازو از بدگويی بازنمی
جويی  همچنين امين الملك و ديگران كه از تبريز رانده شده بودند در تهران بكينه

 .كوشيدند می
وزنامه رعد و ايران كه پول ها نيز نمودار گرديد و دو ر اين دو دستگی در روزنامه

از دولت ميگرفتند گفتارهايی نوشتند، و چون اينها به تبريز رسيد بخيابانی گران افتاد، 
بآنها پرداخته سخنان ) روز چهارم خرداد(رانيهايش  و اين بود در يكی از سخن

 :ها را ميآوريم بسياری گفت كه ما اينك برخی جمله
ولی جرايد تهران مرا وادار مينمايد كه امشب . ..امشب نظر بموضوع ديگر داشتم «

ايران نيز با مقاله . مدتی با آنها اشتغال ورزيم، رعد بيانات امين الملك را درج كرده
تاكنون مقاالت جرائد تهران در نظرما . مخصوصی اظهار رأی و وجود نموده

  اين شب اهميتی نداشته و بعد از اين هم نخواهد داشت و باالخره نور تبريز چشم
عين الدوله در «: در يكجای ديگر امين الملك ميگويد... ها را خيره خواهد ساخت  پره

اند و هرگز  نه امين الملك و نه تهران هنوز ما را نشناخته. »اينكارها مداخالتی دارد
ملتفت نخواهند شد كه ما اين را هشت ماه قبل از اين تصميم كرده مشغول فراهم 

عين الدوله خودش را در پيش يك امر واقع پيدا نمود و . ايم هآوردن اسباب آن شد
اگر او نيز مثل ديگران رفتار مينمود او هم . مخالفت نكرد و احترام او محفوظ ماند

 .دست هيچكس در اين قيام نيست. مثل ديگران مقابله ميديد
محيط فاسد  بلی اگر ميفهميدند در آن.. هرگز تهران پی به مقاصد اين قيام نخواهد برد 

تهران بخودی خود اين آمال را نميتواند فهميد و ما ... و ملوث زندگی نميكردند 
 .خواهيم فهمانيد

تر از رعد بمطالعه  ولی روزنامه ايران، آن جريده بيوفا و حقيقت، از طريقی مستقيم
در آخر مقاله خودش نويسنده ... اين قيام پرداخته و العن شعور حرف زده است 

بايد آن قلم الابالی كه اين . يكحرف خيلی سقيم و سخيفی را بزبان آورده استايران، 
 :ميگويد. جسارت را كرده است عذر بخواهد و ترضيه بدهد

تبريز قصد ! اين ره كه تو ميروی بتركستانست بدبخت ترسم نرسی بكعبه ای تبريزی
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خودش كعبه آمال تبريز اين مركز سربلند آزاديستان ... ای را نكرده است  هيچ كعبه
 ...آزاديخواهان است 

ما ! چه تصور ميفرمايند؟! عجب. شعرای تهران ديگر شعر برای ما نخواهند سرود
در سر آن شعرای مداهن كه قابل خريد و فروش هستند با هيچكس طرف نخواهيم شد 

پای  انگيز خودتان رابرخاك شما برويد رباعيهای نفرت. و هيچ انتظاری هم نداريم
 »...های شما انجام دهد  بگذاريد تبريز اين جهاد را بدون قصيده... ن تقديم نمائيد خائني

در همانروزها داستان . های تهران هايی از پاسخهای خيابانی بروزنامه اينهاست نمونه
ايم اين كنسول نشيمنگاه  چنانكه گفته. كونسولگری آلمان يكرويه سختی بخود گرفته بود

بنزد او آمدوشد  واج كمونيستی گردانيده كسانی هم از تبريزيانخود را كانونی برای ر
ميداشتند و چون كنسول ميكوشيد كه گروهی را با خود همدست گرداند و افزار جنگ 
بآنان دهد كه يكروزی بشهر درآيند و آشوبی بنام كمونيستی پديد آورند، و گاهی نيز 

ارهای جنگی كه در كنسولخانه آكنده بيم ميداد كه اگر فشاری باو آورند، به بمبها و افز
هايی  ميداشت آتش زده سراسر آن پيرامونها را بهوا خواهد پرانيد، از هر باره بيم

ميرفت، و از اينرو خيابانی در انديشه از ميان برداشتن او ميبود، بويژه پس از 
 .گفتگوهايی كه با نماينده انگليس در ميان رفته بود

كم دلير گرديده برای  كنسولخانه بهم بستگی ميداشتند كم كسانيكه بنام كمونيستی با
برخی از آنان بكونسولگری پناهنده شده در . خيزش در جلو خيابانی آماده ميگرديدند

 .پراكندند هايی بزيان خيابانی مينوشتند و در شهر می آنجا نوشته
نگهبان ايستند از اينرو خيابانی دستور داد كه يكدسته پاسبان در پيرامون كونسولخانه 

 .و كسی را بآنجا راه نداده و هركه را كه بيرون ميآيد دستگير گردانند
اين رفتار بكونسول آلمان برخورده و خود بيرون ميآمد و بپاسبانها پرخاش ميكرد، و 
بيم ميداد كه اگر بازايستند تفنگهای ايشان را خواهد گرفت، و چون پاسبانها پاسخی 

بام بشليك شصت تير  س خشمناك و بيمناك ميبود از پشتنميدادند بازميگشت از ب
گاهی بشهربانی نامه نوشته بيم ميداد كه اگر پاسبانها را برندارند بجنگ . ميپرداخت

 .خواهد برخاست
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ای ازو بشهربانی رسيد كه اگر تا فردا  از جمله روز چهارشنبه سيزدهم خرداد نامه
خواهد برخاست، و چون خود مرد بيمناك  نيمروز پاسبانها را برندارند در زمان بكار

از اينرو خيابانی بسيج كار را ديده كسانی را . و ديوانه ميبود بيم هركاری ازو ميرفت
 .بامها جا گرفتند و آماده ايستادند از تيراندازان مجاهدان بآنجا فرستاد كه در پشت

تذكره «فته و در اين هنگام در تهران سفارت آلمان از بدرفتاری كونسول آگاهی يا
برای او از وزارت خارجه خواسته و گرفته بكارگزاری تبريز فرستاده بود كه » سفر

 اين تذكره در اين گرماگرم كشاكش بتبريز رسيده و روز پنجشنبه. باو داده شود
چهاردهم خرداد بود كه فرستاده كارگزاری آنرا برداشته بنزد كونسول برد، ولی 

خشم آنرا بازگردانيده و ساعت خود را بيرون آورده چنين كونسول پروا ننموده با يك 
فرستاده كارگزاری با شتاب بيرون آمد و . »دقيقه از سر وقت ميگذرد پنج«: گفته بود

 .تير آغاز گرديد بام كونسولخانه شصت در همان هنگام از پشت
ان خوبيش در اينجا بود كه كاركنان كونسولخانه پيروی از كونسول نميكردند و فرم

باز . كوشيد بام بجنگ و شليك می اين بود كونسول خود بتنهايی در پشت. ازو نميبردند
خوبيش در اينجا بود كه يكی از تيراندازان او را آماج گردانيده با يك تيری كه از 

 .دهانش زد از پايش انداخت
 بدينسان جنگ گرم نشده بپايان رسيد و شليك بريده شد و سپس كاركنان كونسولخانه

 .كشته شدن كونسول را آگاهی دادند و پاسبانان و مجاهدان نيز دست از جنگ كشيدند
كونسول از ديوانگی و بيباكی سيم بانبار بمب و قورخانه كشيده بوده كه اگر خود را 
در تنگنا ديد بآنها آتش زند و خود را و ديگران را با آن پيرامونها بهوا پراند، ولی 

 .دخوشبختانه فرصت پيدا نكر
بدينسان كه كونسولخانه را به . خيابانی در اين هنگام نيز دورانديشانه رفتار كرد

شهربانی چند تن پزشگی فرستاد كه كشته كونسول را ببينند و . همانحال بازگزاشت
كه بدرون رفتند چنين گفتند كه گلوله ) يكی روسی و ديگری ايرانی(دو تن از آنان 

ايين فرو رفته و از دوش چپ او بيرون آمده از اينرو بدهان او برخورده و از باال بپ
 .وانمودند و در روزنامه تجدد نيز همين را نوشتند» خودكشی«داستان را 
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. بود می»  Curt Wustrouo.» «كرت و سترو«ايم نام اين كونسول  چنانكه گفته
گور او كه اكنون در تبريز در گورستان آمريكائيان پديدار است بروی سنگش 

 :نويسد می
چهاردهم  ١٩٢٠جون  ٣، مرد در تبريز ١٨٧٨زاييده شد در ريكا در سال «

 .»رمضان
اين يك فيروزی ديگری از خيابانی بود و راستی را يك آسيبی از سر تبريزبرداشته 

نشين ميبودند يكايك بيرون آمده خود را سپردند و يا  كسانيكه در كونسولخانه بست. شد
 .نهانی بگريختند

 .ميبود» قزاقخانه«آورد  تبريز يگانه نيرويی كه سر بخيابانی فرونمی اكنون در
های آن بيشتر  اين دسته از سپاه كه زيردست سركردگان روس راه برده ميشد، و يكه

بودند كه جز زيردستان خود از كسی فرمان نميبردند و  جوانان دژآگاه و بدرفتاری می
نش در آنان نهناييده گرايشی از آنان نمودند، جنبش خيابانی و همراها پروايی نمی

 .بسوی خيزش ديده نميشد، بجای خود كه دشمنيها و بدخواهيها نيز نمودار ميگرديد
در همين روزها يكدسته ديگری از اردبيل به تبريز آمد، و اينان بقزاقخانه نرفته در 

ا با مردم هاشان در بازار و ديگر جاه كاروانسراها در ميان شهر نشيمن گرفتند، و يكه
زمختی و دژخويی آغاز كردند، كه تو گويی فرماندهان دستورهايی داده بودند و 

 .قزاقخانه ميخواست بودن خود را بخيابانی بفهماند
از اينرو خيابانی در سخنرانی خود بياد ايشان پرداخت كه از جمله روز دوشنبه يكم 

صميم ما كه ميخواهيم دو روز است تجلی اين ت«: تيرماه در گفتار خود چنين گفت
با . جنبانند حاكميت مليه را برقرار داريم در دشمنان ما مؤثر افتاده و سر خود را می

 بنای شرارت را گزارده باهالی پيچيدگی می... تشويقات و ترغيبات آنان افراد قزاق 
 ...اهالی تا امروز بواسطه اخطارات سخت ما دست و پا بسته و مغلول بود . كنند

بعد از اين هرگاه يكنفر قزاق بيكنفر اهالی تعرض كند بايد : كنيم اخطار میامروز 
قزاقخانه بايد راحت بنشيند و موجوديت خود را بما . جسد بيروح او در كوچه بماند

شوند بايد غيرمسلح باشند،  قزاقها وقتی كه وارد شهر و بازار می... احساس نگرداند 
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هرگاه اين اخطار را فورا تلقی نكرده از . ننددر كاروانسراهای داخل شهر اقامت نك
كاروانسراها خارج نشوند هيچ نوع آذوقه بآنان داده نخواهد شد و محصور خواهند 

 .»ماند تا وقتيكه مقدرات قزاقخانه يكمرتبه حل گردد
هايی از گفتار درازی كه خيابانی درباره قزاقها رانده و همانا در نتيجه  اينهاست جمله

قزاقها از شهر برداشته شدند كه همگی در قزاقخانه گرد آمدند، ولی خواهيم اين گفتار 
 .ديد كه همينان چه گزندی بخيابانی رساندند

يافت، و چون وليعهد اين هنگام در  بدينسان خيابانی در كارهای خود فيروزی می
ی قاپو كه كاخ پادشاهی و نشيمنگاه وليعهدها تهران ميزيست و شمس العماره يا عالی

نشستند خيابانی خواست آنان را بيرون كند و آنجا  ايران ميبود زنان و بستگان او می
را نشيمنگاه خود و كانون خيزش گرداند و بزنان وليعهد دستور بيرون شدن داده روز 
سوم تيرماه را برگزيد كه از تجدد بآنجا روند، و در اين ميان خواست آنروز يك جشن 

خيزش نيروی خود را بمردم نمودار گردانند، و اين بود  باشكوهی باشد و هواداران
 .دستور بسيج داد

زنان وليعهد و پيرامونيان او يك كاروانی بستند، و چون عين الدوله نيز نه كاری از 
ای نديده در آهنگ  پيش ميبرد و نه سودی برميداشت و از درنگ در تبريز نتيجه

منج رفت، و از آنجا همگی همراه گرديده رفتن ميبود، او هم با پيرامونيان خود بباس
بدينسان تبريز از نمايندگان . كاروان بزرگی پديد آوردند و رو بتهران روانه گرديدند

 .ايستادگی نمايد نماند» قيام«دولت تهی گرديد و كسيكه در برابر 
ها از آغاز روز، و  از آنسوی خيابانی دستور داد روز پنجشنبه سوم تيرماه اداره

باشكوه و نمايش از تجدد » قيام«ها پس از نيمه روز، بسته گردد و دستگاه بازار
 .قاپو جا گيرد برخاسته در عالی

خود خيابانی با پيرانيامون در . ها و بازارها بسته گرديد سلطانزاده در آنروزاداره٩٠
گرفتند و موزيك بنوازش پرداخت و مردم در آنجا و در سر راهها انبوه   قاپو جا عالی
» قيام«از آنسوی همگی پيروان، از مجاهدان و گارد ملی و ديگران كه نيروی . شدند

ها بستند و موزيك  شمرده ميشدند تفنگها بدوش در عمارت تجدد گرد آمدند و دسته
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قاپو درآمدند و در  كوبان روانه گرديدند، و از بازارها گذشته بعالی بجلو انداختند و پای
دسته آمده  همچنان شاگردان دبيرستانها دسته. پرداختند آنجا سان داده بنمايشهايی

خود خيابانی و ميرزا تقيخان و ديگران گفتارها راندند و اميدها . سرودهاخواندند
 .نمودند و نويدها دادند

زنده باد «و » زنده باد دموكراسی«پياپی بانگ . كاريهای بسياری رفت امروز رويه
) »مارسيز«از جمله (زدند، سرودهای گوناگون  بلند ميشد، پياپی دست می» خيابانی

امروز خيابانی خود را در اوج فيروزی ديده از . ميخواندند، شاديها مينمودند
 ).عفو عمومی داد(گناهكاران سياسی درگذشت 

 زدنهای رعد كف«در روزنامه تجدد اين جشن و نمايش را بزرگ نشان داده و باز از 
تبريزيان ميگويند، در اين روز بود كه انبوه مردم به يادها كرده، ليكن چنانكه » آسا

زيرا پس از چند ماه خيزش و كوشش، پس از آنهمه . سستی كار خيابانی پی بردند
فيروزيهای پياپی كه خيابانی را در برابر دشمنان رخداده بود، امروز شماره كسانيكه 

نشان دهند بسيار بهمگی » قيام«بايستی تفنگ بدوش اندازند و يگرنگی خود را با 
 .كمتر از آن بودند كه اميد ميرفت

اند كه ميبينيم در روزنامه تجدد  همانا خود خيابانی و پيرامونيانش اينرا دريافته بوده
قائدين قيام خواسته بودند حدود اين جشن را حتی االمكان محدود ساخته «: مينويسد

دايره خصوصی و خودمانی اين آيين انقالبی را با يك نوع محرميت و در داخله يك 
 »...برپا دارند 

  
  گفتار دهم پايان كار خيابانی

بدانسان كه گفتيم خيابانی تبريز را از نمايندگان دولت و از بدخواهان تهی گردانيد، و  
قاپو كشيده در كاخهای آراسته و دلگشای آنجا كه وليعهدها برای  خود رخت بعالی

گويند از همان  بودند نشيمن گرفت، و چنانكه میخوشگذرانيهای خود ساخته و آراسته 
 .هنگام رفتارش نيز ديگر گرديد و به پيرامونيان بيپروايی نشان داد

روايی از پيرامونيان خود  از آن سوی بشهرهای آذربايجان پرداخته برای هريك فرمان
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. فتادداغ گردنكشی نشان ميداد بانديشه كوفتن سر او ا چون امير ارشد در قره. فرستاد
از . ايم سردار عشاير را در تبريز گرفته با دستور خيابانی بند كرده بودند چنانكه گفته

از آنسوی برخی از . اينرو برادرش امير ارشد دشمنی مينمود و ايستادگی نشان ميداد
داغ كه با وی همچشمی ميداشتند بخيابانی گراييده پيامها و نويدها  های قره خان
 .فرستادند می

، با »قوه اعزاميه«ای از ژاندارم و ديگران را جدا گردانيده بنام  ود خيابانی دستهاين ب
داغ گردانيد كه در آنجا بهمدستی خانانی كه  يكی دو تن از پيرامونيان خود روانه قره

ما از كارهای اين سپاه آگاهی . نويد همدستی داده بودند با سواران امير ارشد بجنگند
بينيم خيابانی در روزهای اخير زندگانی خود از  نامه تجدد مینميداريم، ولی در روز

فيروزی اين سپاه سخن رانده و چنين گفته كه امير ارشد زينهار خواسته است و از در 
 .فروتنی درآمده

 در خود تبريز كه از قزاقان بدرفتاريها ديده ميشد و خيابانی بارها از ايشان بد
 ٨٩٠: ص تاريخ هيجده ساله آذربايجان، متن،

ميگفت اينزمان از آنسو نيز بدرفتاری كمتر گرديد و رئيس قزاقها كه يك كولونل 
از اينرو خيابانی نيز زبان . ها داد روسی ميبود با خيابانی از در دوستی درآمده ايمنی

 .از بد گفتن بازداشت
رويهمرفته كار خيابانی در آذربايجان از هرباره در پيشرفت و شكوهش هر زمان در 

 .بود، ليكن از سوی تهران بيمها ميرفت فزونی می
كشيد از تهران آگاهی رسيد كه وثوق  قاپو می در همان روزها كه خيابانی رخت بعالی

اش از ميان رفته و خيابانی آن را بسود خود شمرد و در  الدوله كناره جسته و كابينه
خيابانی . روزير گرديدپس از وثوق الدوله مشير الدوله س. گفتارهايش چندبار ياد كرد

 .باو خوشگمان بود و از او جز نيكی درباره خود اميد نميداشت
          راستی هم مشير الدوله با آن ترسناكی و با آن پرواييكه به نيكنامی خود می
داشت جز نيكرفتاری با خيابانی نميخواست و بيگمان برنجش آزاديخواهان آذربايجان 

ايم  چنانكه گفته. های خيابانی درخور پذيرفتن نميبود خواستخرسندی نميداد، ليكن در
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خيابانی اين ميخواست كه آذربايجان در دست او باشد كه جداسرانه فرمان راند و 
 .كند» اصالح«سپس كه نيرومند گرديد بسر تهران رفته آنجا را هم 

 :گفت می بود آرزوی خيابانی، ولی چون نميتوانست آن را بزبان آورد بتهران اين می
دولت آگهی ميداد كه برای آذربايجان والی . »بايد آزاديستان را برسميت شناسيد«

شما پول برای ما . بوالی نيازی نيست«: خيابانی پاسخ ميداد. فرستاده خواهد شد
اينها چيزهايی ميبود كه . پيداست كه اين درخواستها درخور پذيرفتن نميبود. »بفرستيد

 .و نيرو بدست آورد وگرنه چشم پوشد خيابانی بايستی با زور
قاپو ميراند ديده ميشود كه گاهی سخن رانده كه به  در گفتارهاييكه هر روز در عالی

هنوز اسم آزاديستان را قبول «خواهد شد، و گاهی گله كرده كه تهران » حمله«تبريز 
 .»نكرده است

خواهيم ديد كه به بسيجی در با اينحال . اينها ميرساند كه خيابانی از تهران بيم ميداشته
رفته آگاه  ما از گفتگوهايی كه ميانه خيابانی و كابينه مشير الدوله. باره نپرداخت اين

همچنان برپا، و دست او در » قيام«اين اندازه ميدانيم خيابانی پاميفشرد كه . ايم نگرديده
. نميدانست آذربايجان گشاده باشد از آنسو مشير الدوله در كار خود درمانده چاره

سرانجام چنين نهاده شد كه مخبر السلطنه را كه در آن كابينه از وزيران ميبود بنام 
مخبر . واليگری بآذربايجان فرستند و باو توانايی دهند كه هرچه بهتر شناسد بكار بندد

السلطنه كه سالها در آذربايجان واليگری كرده و بهوش و كاردانی خود بسيار دلگرم 
از تهران روانه گرديد و » با يك كيف«اه اين كار را پذيرفته بگفته خودش ميبود بدلخو

 .جز چند نوكری همراه نداشت
اين بود از مخبر السلطنه به پيشواز و پذيرايی . خيابانی باين نيز خرسندی نميداد

قاپو در دست  مخبر السلطنه با همان كسان خود بشهر درآمده، چون عالی. نپرداخت
خيابانی ميخواست . ای نشيمن گرفت بششكالن رفته در آنجا در خانه خيابانی ميبود

دست او را ببندد و بهيچ كاری آزادش نگزارد كه خود بستوه آيد و همچون عين الدوله 
باين انديشه در پيرامون . و ديگران از آمدن پشيمان شده راه تهران را پيش گيرد

 .گردانيد نشيمنگاه او جاسوسان گماشت و ميدان را باو تنگ
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          ولی در همانحال گاهی كسانی از پيرامونيان خيابانی از ناظم الدوله و حاجی سيد
خيابانی ميخواست او . رفتند و بسخنانی ميپرداختند المحققين و ديگران در نزد او می

ارجی  را ببازگشتن خشنود گرداند،ولی سستی كارخيابانی بيش ازهمه از رهگذر بی
ايم بسياری از نزديكان خيابانی دلبستگی باو و  چنانكه گفته. ميبود پيرامونيانش

 .كارهايش نميداشتند و اين شيوه كهن ايشان ميبود كه بهر جنبشی درآيند و سود جويند
هنگام از رفتار خيابانی كه جداسرانه  تنها چند تن دلبستگی ميداشتند وآنان نيز دراين

ايم برخی از آنان كه با دستور خيابانی يا  ا شنيدهم. بكارها ميپرداخت آزردگی مينمودند
با آگاهی او بنزد مخبر السلطنه ميرفتند از خيابانی بيزاری مينموده سستی كارهای او 

 .را آگاهی ميدادند
مخبرالسلطنه خوش گمان بوده باورنميكرد كه با آزاديخواهان ه از آنسوی خيابانی ب

او را با ستار خان و باقر خان در دوازده سال  بدشمنی آشكار پردازد و رفتار نامردانه
 .پيش از آن فراموش گردانيده بود

باری پس از نيمه شهريور بود كه مخبر السلطنه به تبريز رسيد و چون ده و چند روز 
در شهر گذرانيد و از چگونگی كار خيابانی آگاه گرديد روز يكشنبه بيست و يكم 

رده بقزاقخانه رفت، و شبانه در آنجا با رئيس شهر را رها ك) ذی الحجه ٢٨(شهريور 
 .قزاقخانه و با سركردگان بشور پرداخته نقشه تاختن بشهر و گرفتن آنرا كشيد

دانسته نيست خيابانی باين رفتن او چه معنايی داد كه بدگمان نگرديد و بهيچ آمادگی 
دارمهای چنانكه گفتيم نيروی جنگی خيابانی گذشته از پيروان خود ژان. نپرداخت

داغ فرستاده  از ژاندارمها يك گروهان بقره. ميبودند» گارد خيابانی«تبريز و دسته 
شده بود و بازمانده كه با رئيسشان ياور مير حسينخان در شهر ميبودند، چون يكرشته 

جا از ترس  رسيده و از آن) چند فرسخی تبريز(بارهای بازرگانی بديه حاجی آقا 
ه بودند پيش آمدن نميتوانست، همان روز بيست و يكم شاهسونان كه راه را بست

شهريور مير حسينخان با ژاندارمها برای باز كردن راه و آوردن بارهای بازرگانی 
از شهر بيرون رفتند و خيابانی از بس بيباكی مينمود نه تنها آنان را نگه نداشت 

 .چنانكه گفته ميشود خود پافشاری نموده آنان را روانه گردانيد
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های قزاق از قزاقخانه  فردا دوشنبه بيست و دوم شهريور هنوز آفتاب درنيامده دسته
قاپو و شهربانی  تنها در عالی. كسی برای جلوگيری نميبود. درآمده رو بشهر آوردند

كسانی از گارد خيابانی و پيروان خيابانی اندك ايستادگی نشان دادند و باندك جنگی 
كشته گرديد آنان نيز رها كرده هر كسی بجايی برخاستند، ولی چون دو سه تن 

 .گريختند
های  قزاقان بخانه. يكباره بهم خورد» قيام«قزاقان بسراسر شهر دست يافتند و دستگاه 

 .ريخته دست بتاراج نهادند» قيام«سران 
خيابانی كه شب را بخانه خود رفته بيباك و آسوده خوابيده بود بامدادان هنگامی 

ن بشهر درآمده بودند، و چون بيم گرفتاری ميرفت بخانه يكی از برخاست كه قزاقا
از نزديكان او كسانيكه با مخبر السلطنه از پيش . همسايگان رفته در آنجا نهان گرديد

ديگران ناچار شدند رو نهان كنند و برخی نيز شهر را رها . راه ميداشتند آسوده ماندند
 .شان تاراج يافتهای بسياری از اي خانه. كرده بيرون رفتند

 اما خيابانی، قزاقان به نهانگاه او پی. قاپو نشست مخبر السلطنه بشهر درآمده درعالی
اشرا بروی نردبانی انداخته  و را با چند تير كشته جنازهابرده چند تن بسرش رفتند، و

مخبر السلطنه ميگفت قزاقان چون : در اينباره سخن دوگونه است. بيرون آوردند
باره از جيب او  ای در اين نوشته: اند خيابانی خودش خود را كشته ميگفت نزديك شده

خيابانی در زيرزمينی ميبوده و تفنگی بدست ميداشته، : درآمده ولی ديگران ميگفتند
تر  اند و همانا اين راست قزاقان آنرا ديده از بيرون شليك كرده خيابانی را از پا انداخته

  .است
 ميرزا تقيخان رفعت ٩١
ميبايد او را كشته آن نمايشهای . ميان رفت ينسان شادروان خيابانی كشته گرديده ازبد

 .گفتنهای دروغی دانست» زنده باد«ها و  زدن كارانه مردم وآن كف رويه
نشدنی كه در داستان خيابانی از اين دسته مردم نمايان گرديد آن بود  يك پستی فراموش

ف زده بودند در گرداگرد جنازه او نيز كف زدند های خيابانی ك كه چنانكه در پای گفته
 .و دژرفتاری بسيار از خود نشان دادند
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اين مرد با چند تنی . ايم يكی از نزديكان خيابانی ميرزا تقيخان رفعت ميبود چنانكه گفته
يا ديگران (جا خود را كشت  از شهر گريخته بآرونق و انزاب رفته بود و در آن

 .ايم او نيك آگاه نگرديده ، و ما از داستان)كشتند
ای بچاپ رسانيده در شهر پراكند كه در پايين  همان روز دوشنبه مخبر السلطنه نوشته

 :آوريم نسخه آنرا می
  اخطار عمومی

  
. از دور تصور ميرفت قيام آقايان در تبريز واقعا از برای تحكيم قانون اساسی است«

ی مستغنی ميدانم كمر خدمت اهالی را اينجانب كه خود را در تبريز از هرگونه معرف
از جمال آباد تا تبريز . بميان بسته بعجله هرچه تمامتر با يك شوقی بآذربايجان آمدم

جا رنجبر در عذاب و رعيت پريشان  آنچه مطالعه شد از دمكراسی اثری نديدم همه
رسخی ناامنی تا يك ف. آوری مشاهده شد در ميانج حال رقت. بود و فريادرسی نداشتند

ها بتهديد موزر  واليات همه بالتكليف، در شهر دلها خون و زبان. شهر حكمفرما است
 .مهر است

در ظرف هفته گذشته بهر زبان وهر وسيله خواستم مطالب آقايان را بفهمم جز 
آنچه نصيحت كردم جواب منطقی نشنيدم و . نظريات شخصی چيزی مفهوم نشد

نشستن و . ن است آقايان جاده افتراق ميروندروزی كه فقط اتحاد بدرد مملكت درما
نظميه گرسنه . ومرج در مملكت انداختن است اصالحات كردن بهتر از قيام و هرج

ادارات رسمی را به . معونه، راهها ناامن، آقايان در باغ دولتی نطق ميكنند ژاندارم بی
 .قانونی مجبور كرد چرخها را از محور بدر انداخته ارتكاب بی

بموجب اختياری كه داشتم بقزاق امر شد . يش از اين تأمل و تحمل مقتضی نبودلهذا ب
آور خالص كنند تا بتوان به اصالحات امور داخل و خارج  شهر را از اين حال اسف

اداره ژاندارمری راه را . اداره نظميه بايد كماكان فقط مشغول نظم باشد. پرداخت
رتيب داده بياورند كه حقوق آنها پرداخته و تأمين نمايد، الزم است محاسبات خود را ت

  .تعليمات آنها داده شود
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 مخبرالسلطنه

جا  روزنامها در همه. كشته شدن خيابانی در تهران و ديگر شهرها اثر بدی داشت
سپس كه مجلس چهارم گشاده شد قانونی . زبان بدگويی بمخبر السلطنه باز كردند

 .هندگذشت كه ماهانه پولی ببازماندگان او د
جويی از مخبر السلطنه بيك كار  از آن سو در آذربايجان چند تن از ياران او بنام كينه

بهمبستگی پيدا كرده او را دوباره ) سيمگو(بدی برخاستند، و آن اينكه با اسماعيل آقا 
اسماعيل آقا كه با دولت . به آشوب برانگيختند، و ارشد الملك نامی را بنزد او فرستادند

بود فرصت را رها نكرده دوباره بكار  اه ميرفت و خودخواهان آشوب میدو رويه ر
ارشد الملك كه خود از مردم ارومی ميبود با دستور اسماعيل آقا بآنجا رفته . پرداخت

 .بود ١٢٩٩با نيرنگ شهر را گرفت و اين در زمستان 
  )٣(.بدينسان دوباره ارومی گرفتار گرديد و دوباره آذربايجان دچار آشفتگی شد

  
  
  

  خاطرات حاج مخبرالسلطنه هدايت  در بارۀ  شيخ دمحم خيابانی   

  
  ٣٨شوال  ١۵كابينه مشير الدوله 

» خاطرات و خطرات«حاج  مهديقلی مخبرالسلطنه هدايت در کتاب خود تحت عنوان 
شيخ دمحم قتل  مسئول و  در زمان جنبش  خيابانی  والی آذربايجان  متصدی بود

در اين كابينه ، : باره آن رخداد تاريخی  اينگونه شرح  می کند خيابانی  می باشددر
ژنرال ديكسن از اردوی انگليس برای  ١٩١٩من وزير ماليه بودم بر طبق قرارداد 

 .نظام حاضر شده است آرميستاژ اسميت برای ماليه
در نظام دست بكار زده است، برای متخصص مالی ميرزا عيسی خان كه در فترت 

اند فردای ورود من بماليه معهود است آرميتاژ اسميت  تری تنظيم كردهمدير بود دف
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تر از  بدفتر بيايد گفتم در دفتر را بستند و تصديق دارم كه آرميتاژ اسميت كارآگاه
 .شوستر بود يا از ميليسپو كه بعد آمد كاش ما او را باختيار خودمان خواسته بوديم

ند آنچه كرده بود بنفع خود و ضرر اداره، وی دخانيات را بميرزا آقای نفتی سپرده بود
 .های نمره اول است او را كنار كردم از هوچی

تبعيد در اين دوره وجهه ملی باشخاص ميدهد، ميرزا آقای نفتی را عين الدوله بكالت 
تبعيد كرده بود و قبال ارفع الدوله از اسالمبول، به تبريز آمده آزاديخواه دو آتشه بقلم 

انتخابش كردند پس از منازعه ميرزا جعفر زنجانی كه از طرف كميته رفت بوكالت 
اجتماعيون عاميون به خوی آمده مردم را بجنگ با اقبال السلطنه برانگيخته جمعی را 

، برای اصالح بخوی رفته بود چون آب از آسيا افتاده بود )شعبان ۴(بكشتن داده بود 
مزد شست ميگيرد، در تهران هم  متوجه ماكو ميشود و از اقبال السلطنه و خوی

 .چندی نقشش گرفته بود و در عنوان آزاديخواهی خدمت به جيب خود ميكرد
شناختم امين و صديق بجا آورده بودم بجای او  موسس خان را كه از شيراز می

گذاردم درماليه رسم بود امين ماليه بهرجا ميفرستادند مفتش همراه او را بانتخاب 
 :ايم د و در بوستان خواندهخودش تعيين ميكردن

 نبايد فرستاد يكجا بهم                     دو همكار ديرينه هم قلم
  دار  چه دانی كه دمساز گردند و ياريكی دزد گردد يكی پرده

در چين شنيده بودم كه از مؤسسات كنفوتسه يكی اداره تفتيشی است مقتدر و نافذ بر 
 .همه تشكيالت

وارث درميگذرد، مقدم خوانين حرم او باتفاق يكی از امرا  پدر جد خاقان اخير بال
كند و از اوالد  آورد خود و پسرش را تلف می زنی را كه آبستن بوده است و پسر می

 .شود و نوبت تقلد ميرسد زنند هيجده ساله می آن امير تازه مولودی را جا می
ذكر گاهی برای ای نسبت باموات خود دارند در هر خانه ت چينی و ژاپنی عقيده

 .رفتگان خانه هست، در دستگاه سلطنتی قصری
خاقان قبل از تقلد امر بايد در آن قصر تشريفاتی بعمل بياورد فردا نوبت انجام آن 

خواهد و بعرض ميرساند كه برحسب وظيفه  تشريفات است امروز مفتشی وقت می
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اما تشريفات  بايد مطلبی را خاطرنشان نمايد ميگويد در سلطنت شما حرفی نيست
توانيد بعمل بياوريد اگر مرا هم ميكشيد بوظيفه مجبورم عرض كنم كه  نياكانی را نمی

 .شما از خانواده خوانين نيستيد
ای داشته باشيم، در هيأت پيشنهاد  هميشه آرزوی من اين بود كه در ايران چنان اداره

كه داريم اداره  گونه تفتيش مصرف ندارد خوب است از بهترين اشخاص كردم كه اين
مشير الدوله بلحن نامرغوبی رد . تفتيشی بسازيم و در تحت امر هيأت دولت باشد

كرد، آقای مستوفی كه وزير مشاور بودند تعجب كردند و من يخ كردم، شايد آن تلخی 
شغل شاغل اين كابينه مسأله متجاسر بن . برای ترشی من بود در رد آرميتاژ اسميت

 .ز استرشت و متقائمين تبري
قزاق در رشت با ميرزا كوچك خان كه رسما اعالن جمهوری كرده است و تمبر 

 .جنگد، تبريز همان خيال را دارد ولی نميگويد پست چاپ كرده است می
در تبريز . در رشت اهالی با ميرزا كوچك همداستانند و جماعتی از اهل باكو همراه

رعوب كرده است، از تهران وجوه خيابانی با چند نفری اصحاب، مردم را به ترور م
خواهد و منكر اعزام حكومت است، بيست هزار تومان برای او فرستاده شد و  می

 .همين او را جرأت داد و اهالی را متأمل كرد
آيند و مستوفی را بحرف ميگيرند و دو  ای هرروز بهيأت می سليمان ميرزا و سيدكمره

 .كنند ساعت در تقويت خيابانی صحبت می
وين قنسول روس در خوی باعتبار خبر روزنامه خودش را نماينده روس ميداند برا

 ١۶ای از قراردادی مشتمل بر كاالمينف نامی بمازندران آمده نسخه. البته شناخته نشد
 .كاره است ماده به تهران فرستاد ليكن معلوم نيست چه

ماده  ١۶مقابل مشير الدوله، مشاورالممالك را از اسالمبول بمسكو ميفرستد و در 
ماده تنظيم كرده نزد او ميفرستد، مشاور قرارداد را با كميسر  ٢۶پيشنهاد روس 

ووسترف قنسول آلمان كه  (وزارت خارجه روس امضا ميكند مسأله لوث ميماند 
دفاتر قنسول انگليس را همراه برده بود كتابی بعنوان كشف تلبيس چاپ كرده بود، 

عضو نظامی سفارت آن كتاب را كه در آن از عدم  نسخه آن بسفارت فرانسه رسيد،
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ها در شيراز ذكری شده بود بسفارت انگليس برد كه شما چه  همراهی من بآلمانی
 ).گويد جواب نداشت گوئيد اين مرد چه می می

  
 تلگراف حشمت الدوله بخيابانی از باغ به تبريز

  
ثرت امورات مهمه خدمت آقای حاج سيد المحققين دامت بركاته، بنده بواسطه ك

روزه در تلگرافخانه باغ حاضر و همينكه تلگراف محترم مقارن غروب وصول  همه
 .شد جواب اطالع دادم كه برای اصغای مطالب حاضرم

در هرحال مفاد تلگراف حضرتعالی را به اطالع آقايان وزراء رساندم ميفرمايند از 
آن ايالت مضايقه نشده  بدو تشكيل كابينه حاضره از توجه بامور وآسايش اهالی

در . ونهايت عالقمندی ابراز گرديده وبقدری كه درحدود امكان است فروگذاری نيست
هر مورد كه حوائج آنجا از طرف دولت استعالم و وسايل الزمه استفسار شده فقط در 

هم اقدام شده و بيست هزار  ايد كه برای تهيه آن باب تنخواه اظهار حاجت فرموده
ا تصويب و قرار شد از طرف وزارت ماليه برات شود وليكن تصديق تومان عجالت

روزه هم  ميفرمائيد كه با اين وجوهات قليل در مقابل اين مصارف كثيره كه همه
شود وفا نخواهد كرد و تنخواه  بواسطه ظهورحوادث تازه محل خرج آن زيادترمی
ضای كابينه حاضره برای اع. عمده را بايد از خارج استقراضا تهيه و ايصال داشت

هم تدارك اين قبيل وجوهات بطوريكه متضمن شرايط غير مناسب و مضر به 
 .استقالل نباشد چندان كار آسانی نيست

پرستان حقيقی نبايد از اين نكته غافل  مسأله مدتی تا انجامش فاصله پيدا ميكند وطن
برای تكميل و  درهرحال. شده و نسبت به اين كابينه و شخص بنده نسبت تسامح بدهند

تهيه قوا در نتيجه مساعی مقام محترم رياست جليله وزراء وجهی تدارك شده كه 
ّ اين هفته قراروصول آن داده و برای مصارف الزمه آن ايالت هم بمرور  انشاء 

آقای حاج مخبر السلطنه هم كه سابقه و روابطشان با . ارسال و تخصيص داده ميشود
ّ تا آخر هفته  ا معلوم است بسمت ايالت نامزد شدهافراد آقايان مليون آنج اند انشاء 
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اميد است با معاضدت دولت و ملت كه امروز هردو حكم واحد . حركت ميفرمايند
 .دارند، از مشكالت و مخاطرات بتفضل خداوند جلوگيری شود

 .ابو الفتح طباطبائی
اكره نميشود، صحبت غير رسمی از حركت من به آذربايجان هست ولی رسما مذ

اند، عين  دمحم حسن ميرزا وليعهد را به افتضاح از تبريز بيرون كرده. كسی هم نيست
گذاردن و  اند، در تهران سهل است كاله را كج الدوله و سپهساالر را هم عذر خواسته

 .باد زير بغل انداختن
يايد، از خيابانی تلگرافی رسيد خطاب بوثوق السلطنه كه فالنی اگر ميآيد تنها ب

 .اند اند و دسته قشون ملی تشكيل داده آذربايجان را آزادی ستان كرده
ای از اوضاع  خيابانی در يكدو مراسله مرا هم مسلك محترم خطاب ميكند، در مراسله

و اشخاص شكايت ميكند و ميگويد باز در اين دوره اميدواری بامثال وجود محترم 
ای در اصالح اين امور  می و عملی نقشهنوع تدابير عل حضرت عالی است بلكه با يك

ّ  پاشيده بكشند كه خير عموم ناس در آن باشد و از قراری كه شنيده ام كابينه بحمد 
 .تشكيل شده و يك وزارتخانه بوجود مبارك مزين شده

اميدوارم آنچه منظور نظر خيرخواهان دولت و ملت است بتوجه حضرت اشرف 
 .یعالی بعمل بيايد دمحم خيابان

 
 ١٣٣۶ربيع االول  ٢۵مكتوب ديگر خيابانی 

مسلك محترم معظم، دستخط مبارك زيارت، از تفقد و يادآوری آن وجود مقدس  هم 
دارم، نسبت بآقای اعتضاد الملك البته الزمه  مفتخرا تشكرات خود را تقديم می

دت مسلكی منظور و معمول خواهد شد، اميدوارم از حسن نيت ايالت جليله و مساع هم
و همراهی آقای معزی اليه كارها بر وفق مرام انجام پذيرد و بمناسبت ورود 

ای سكونت يافته و يك حالت انتظاری حاصل آمده و  حضرات هيجان اهالی باندازه
افكار عامه باين نكته قانع شده كه بايد مدتی را مهلت داد تا ايالت بتواند با فراغت بال 

ی اطالع بهم رسانده و اسباب كار را كامال بدست و آسودگی خاطر از احتياجات محل
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 .گرفته و دارا باشد
فرازهای حكيمانه و مطابق واقع رقعه شريفه حرفا بحرف با عقيده و خط مشی 

ام سعی و كوششم را صرف در تقويم اعوجاج افكار و  اينجانب موافق و تا توانسته
ام ولی اوضاع مركز  تحويل خطوط حركات بر روی محور استقامت و سالمت نموده

هم مسلك محترم صدبار بهتر از ما بصيرت دارند يك قسم سوء ظنی در مردم  كه آن
توليد نموده و از تأثير تبليغات و تحريكات تنبهی در عوام حاصل شده كه اسكات و 

 .اطفاء آنرا جز اقدام باصالحات اساسی تدبير ديگری نخواهد نمود
مستند بدربار مينمايند و اين باعث حصول تنقر و مخصوصا تعلل در امر انتخابات را 

شمرند كيست كه بتواند  شود و امثال اين مواد چند هم می انزجار از شخص شاه می
جلو احساسات را بگيرد تا رشته كار بكلی از دست ارباب معاقله و محاكمه بيرون 

ختيار مردم دانيد كه اگر مقدرات مملكت با خود بهتر می. نرفته چاره بايد انديشيد
دمحم . اراده بيفتد نه سر خواهد ماند و نه دستار با دعای وجود مقدس ختم كالم ميكنيم بی

 .خيابانی
دولت در امر آذربايجان مردد است، من باحوال روحيه تبريز آشنا بودم و قيام را 

كردم در هيأت گفتم آذربايجان را به مفت نميشود  بازی ميدانستم و تصور مخالفت نمی
كوه بكشد، من حاضرم بآذربايجان بروم، در  دست داد و لو كار بجنگ در قافالن از

 .شنبه نهم حركت كردم جلسه شنبه ششم ذيحجه تصميم گرفته شد من سه
نشينی پنج هزار تومان به تومانيانس مقروضم، سپهساالر حسابش  در نتيجه خانه

دادند بمشير الدوله نوشتم چون  به عين الدوله پنجهزار تومان می. باكرام الكاتبين است
خواهم بيش از اين مقروض بشوم سه هزار تومان  حضرت اشرف واال نيستم و نمی

نصيحت اخوی هم در گوشم بود كه خدمت بجای خود، بفكر . بيشتر تقاضا ندارم
فقط منتظم الحكماء را برای رمز همراه برداشتم، ملكزاده و ميرزا . زندگی هم بايد بود

 ّ پسر امام جمعه خوئی خودشان را بمن بستند و رسميتی ندارند، پسر امام اسد 
 .جمعه برای سركشی با مالك پدرش در خوی ميآيد يعنی اينطور ميگويد

خيابانی بوثوق السلطنه تلگراف كرده بود فالنی تنها بيايد من هم تنها رفتم، در زنجان 
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كرد در زنجان توقف بفرمائيد يكروز توقف شد، ساعد السلطنه نايب االياله تلگراف 
ای هست در باسمنج ميكنم، در ميانه  مذاكراتی بشود گفتم مصمم حركتم هر مذاكره

نماندم ناهاری در منزل بهاء السلطان صرف شد بعد از ناهار بصومعه رفتم، قبال به 
 .ای سوار در ميانه حاضر كرده بود بهاء السلطان تلگراف كرده بودم عده

 
  لطانجواب بهاء الس

  
زيارت گرديد بابت سوار  ٨و  ١مقام منيع فرمانفرمای كل روحنا فداه تلگراف نمره 

نفر سوار دولتی باستقبال موكب  ٢۵كه مقرر شده بود ديشب ارشد السلطان را خود با 
مبارك فرستادم، در سرچم يا آقمزار بين راه شرفياب خواهند شد، سوار خوانين هم 

ها حاضر باشند،  سند، حسب االمر ترتيب ميدهد كه در راهاحضار شده امروز شايد بر
جمعيت خلخالی و ساالر مظفر پس از اقدامات اين دوسه روزه فدوی و استماع ورود 
موكب مبارك از دور امير مؤتمن متفرق شدند و امنيت برقرار است، امروز صبح 

قه سوار نموده آباد كرده در وسط راه استماع تفر برای اصالح، فدوی حركت به ماهی
 .فدوی بهاء السلطان ٩٠سنبله نمره  ۴برای انجام اوامر مبارك ميانج مراجعت نموده 

آخر شب در صومعه از حشمت الدوله تلگرافی رمز رسيد كه در ميانج توقف 
بفرمائيد راپرتهائی رسيده است الزم است مذاكراتی بشود جواب دادم از ميانج 

 .كم برگشتن بتهران است و صالح نيستام مراجعت به ميانج در ح گذشته
شنبه نهم شهر جاری است برحسب  به نايب االياله تلگراف كرده بودم امروز كه سه

تصميم هيأت معظم دولت حركت كردم چون اجزاء و سوار همراه ندارم و بطور 
آيم الزم است به قراسوران خط راه قدغن نمائيد مواظب انتظام راه بوده  خيلی ساده می

ای سوار هم به ميانج اعزام داريد كه در ورود اينجانب در  گر صالح بدانيد عدهو ا
 مهديقلی. ذيحجه ٩آنجا حاضر باشند 

ها در حصار محصورند و رعايا از ترس  جا در راه خرمنها نكوفته مانده و گله همه
ستان كه  اند اين است احوال آزادی شاهسون تفنگ بدست در برجها نشسته
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اند، بقعودهم معتقد نيستند و از  برای نجات آن دامن بكمر زده قيام فرمودهآزاديخواهان 
تهران وجوه متوقعند معلوم نيست برای آزادبودن، ايران به چند جمهوری بايد تقسيم 
شود، گيالن و آذربايجان پيشقدمند همه اميدواری قيام بعميد السلطان تالش است كه 

سال قبل در تبريز دم توپش  ٢٢كه در  عميد السلطان. خلخال را آتش زده است
گذاردند يا حضرت عباس گفت و آسيبی باو نرسيد چه پنجهزار تومان بوليعهد و امير 

 .نظام رسيده بود
ای شاهسون برخورديم، آنها سی سوار بودند و من هفتاد سوار  داش بدسته در تيكمه

تفنگ كشيد اسبی از ما  همراه داشتم برياست دو نفر از خوانين گرمرود، كار به تير و
ای پيش پای من بزمين آمد شاهسونها رد شدند و ما  و اسبی از آنها تلف شد، گلوله

گذشتيم در جانگور دچار تيراندازی رعايا شديم كه ما را شاهسون تصور ميكردند 
 .ها را جلو انداختيم تيراندازی موقوف شد درشكه

به باسمنج آمده اهالی از استقبال ذيحجه منزل ما باسمنج است، ساعد السلطنه  ١٨
اند از امالك حاجی فرج آقا برنج و روغن دست و پا شده ناهاری مهيا  ممنوع بوده

كرده بودند، ناهار صرف شد، بحاجی ساعد السلطنه گفتم تكليف چيست؟ بزنجان چه 
قاپو مجلسی  ميخواستيد بگوئيد؟ گفت بايد با شيخ دمحم مذاكره كرد، عصرها در عالی

رد گفتم بگو حاضرم به آن جلسه بيايم بگوئيم بشنويم، تلفن كرد جواب آمد كه تصميم دا
آيم باز گفتند  ما غير از اين است گفتم به عمارت عالء الدوله يا بلديه كه خالی است می

 .مسلك محترم اين بود پذيرائی از هم. تصميم غير از اين است
ای جلو بفرستند منع كردم، سوارهای  از قزاقخانه تلفن رسيد، اجازه خواستند عده

سرابی را مرخص كردم، قيمت يك اسب كه تلف شده بود با انعامی بآنها دادم، 
 .يكساعت بغروب حركت كردم، شب وارد منزل ساعد السلطنه شدم كسی ملتفت نشد

معهود بود پس از ورود، خيابانی كسی بفرستد حرف بزنيم، دو روز گذشت نفرستاد، 
الدوله بديدن من آمد، از سفر قبل سابقه داشتيم گفتم رفيق چه فن؟ شانه  روز دوم ناظم

 .باال انداخت مطلب معلوم شد
روز سوم بادامچی و سيد المحققين آمدند صحبت طوالنی شد نتيجه آنكه قيام نقشه 
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شب بمنزل سيد رفتم و . دارد گفتنی نيست شما بتهران برگرديد و پيغامات را ببريد
پا دارد و دنده عوض نميشود گفتم منهم يكی  ر شد ديدم مرغ يكت صحبت طوالنی

باتفاق كار ميكنيم برای تهران محظوری در مساعدت نخواهد بود كانه با ديوار 
 .صحبت ميكنم

بود، وثوق الدوله كه آن قرارداد را امضا كرد از بين  ١٩١٩گفتم قيام بر عليه قرارداد 
اند  دول ديگر، مخالفت هم با قرارداد كرده رفت فقط پرتست الزم است و استعانت از

خرابی است، حدود ايران محترم است تا جامعيت دارد،  جنگ خانگی مايه خانه
پرستند باحوال منهم سابقه داريد، جواب  اجزای كابينه را ميشناسيد همه مردمان وطن

آمدم، مأيوسا بمنزل » برين عقل و دانش ببايد گريست«: همه حرفها مرام نگفتنی است
بيرون شهر آن بود كه ديديم شهر هم در كار است از حيث نان به مضيقه افتد، چهار 

اند كه برای شهر جنس تدارك كنند عدل الدوله ربيع آقا مانع  نفر از تجار بمراغه رفته
اند مردم شهر را  است كه اگر او خيابانی است من بيابانيم، دست خالی برگشته

 .ر ميشوند بايد دو قران بدهندنميگذارند خارج شوند و اگ
مشتيج رئيس قزاق بديدن من آمد اظهار كرد كه قيام پروپائی ندارد، عده فوج ملی 

اند، اگر ژاندارم با قيام همراهی كند كه آنرا هم  اند، لباس بيخود بآنها پوشانده فعله
ش احتمال نميدهم در چهار ساعت و اال در چهل دقيقه بساطشان برچيده است، مترجم

 .پسرعالء الملك بود سردار مكرم كه منسوب با سيد المحققين است
ها ديدن ميكنند اعيان  ام، مشغول نصيحتم، علماء و قنسول گفتم برای جنگ نيامده

اند به نظميه برده بودند در بازديد علماء و  ممنوعند، پسرهای بصير السلطنه را گرفته
ز حضور من در تبريز آگاه شدند، مردم ا. قنسولها شش سوار قزاق همراه من است

در عبور از چشم كسبه پيداست كه استغاثه دارند، از در ژاندارمری كه ميگذرم بوقی 
 .ميزنند شيپور ندارند، رئيس ژاندارم بديدن من نيامد ولی به پيغام اظهار انقياد كرد

قنسول انگليس در مالقات گفت از ما چه برميآيد؟ گفتم نصيحت، همچنين قنسول 
 .امريكا

پس ازمالحظه كتاب ووسترف، انگليس روی موافقت نشان ميدهد، قنسول انگليس 
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وقت مالقات خواسته خيابانی بقنسولگری ميرود صحبت ميكند ميگويد اگر ده 
هزارنفر هم از تهران بيايند جواب ميگويم، قنسول گفته بود يك مالقات با فالنی بكنيد، 

ند، قنسول امريكا پيغام داد خيابانی بتهران ياغی آور است مرا مجاب ميك ميگويد زبان
 .است

قصد من از نصيحت قنسولها اين بود كه شاهدی در بين باشد اگر كار دنباله پيدا كرد 
 .نگويند تهوری شد يا اتمام حجت نشد

مجاهدين ستار خانی پيغام كردند كه ما حاضريم گفتم من حاضرنيستم نميخواستم 
ح علماء اصال مورد نداشت خيابانی قدغن كرده است در جنگ بحوباره بيفتد نصاي

داری نشود حرفها شنيدم ليكن چون محتمل صدق و كذب بود يك ط بر آنها  دهه تعزيه
مشتيج در ثانی آمد نزد من نقشه سابق را تكرار كرد ميدانستم از . ميگذارم و ميگذرم

لدوله است پسر سردار طهران دستور دارد بفرمان من باشد اين نوبت مترجم او ظفر ا
مؤيد كه با قياميها ارتباط ندارد و نصايح هم كامل شده بود گفتم اطراف كار را بايد 

قاپو رفتيد  درست ديد نميخواهم زدوخورد بسيار بشود و تلفات واقع گردد شما به عالی
تصور ميكردم . قياميها مرا در ششكالن گرفتند، قصه ول كن تا ول كنم ميشود

ارند قرار شد روز يكشنبه كه معموال دعوت چای دارد من هم بقزاقخانه تشكيالتی د
طرف صبح سيد المحققين مرا مالقات كرد كه خيابانی ميگويد  ٢٣بروم يكشنبه 

 ای اينجا كه چه؟ نشسته
گفتم منتظرم شما از خر شيطان پائين بيائيد گفت تصميم ما تغييرناپذير است گفتم من 

د بروم بايد با تهران صحبت كنم گفت تلگراف سانسور ام كه سرخو سرخود نيامده
است گفتم اگر دروغ گفتم مخابره نكنند گفت حضوری بخواهيد گفتم فردا دوشنبه 

 .شنبه حضوری ميخواهم تعطيل است برای سه
به سيد گفتم فرضا من رفتنی شدم امنيت من در راه چيست؟ گفت سوار همراه ميكنيم 

. رم گفت قزاق همراه ببريد گفتم اين حرف حسابی استگفتم بسوار شما اعتماد ندا
ساعد السلطنه كسالت دارد گفتم رئيس قزاق دعوت كرده گفت همه بدعوت او ميروند 
دو ساعت بغروب مانده باتفاق هدايت قلی خان پسرعمو كه برای تقسيم اعانه به 
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ّ كه همراه است بق زاقخانه رفتيم، ارومی آمده بود و در تبريز است و فرزندی لطف 
كم رفتند نصف شب شد خبر رسيد كه ژاندارمها بنا بر مواعده از شهر  جمعی بودند كم

 .ها را هم باين بهانه نگاه داشته بودند رفتند كه مال التجاره از باسمنج بياورند قزاق
رئيس قزاق كسان بر سر راه خيابانی گماشته بود كه او را به قزاقخانه بياورند منع 

ه سوء اتفاقی نيفتد معلوم شد خيابانی امشب بر خالف عادت با جمعی آمده كردم ك
 .است و مأمورين احتياط كرده بودند

بايست تصميم گرفت، باز از رئيس پرسيدم كه بعمل خودتان اعتماد داريد كه كار  می
دنباله پيدا نكند؟ اطمينان داد، حكمی هم برای سوارهای مراغه خواست، دادم، شامی 

های  شده بود صرف شد تختخواب يكی بود بمن رسيد رفقا را گفتيم روی تختحاضر 
سالن شب را بايد گذراند كی خوابش برد من قدری با لباس در رختخواب غلطيدم تا 

درها روسی است هيچ منفذ ندارد و صدا نميرسد در را باز كردم صدای . سپيده دميد
فر الدوله خبر داد كه مركز نظميه، تير ميآمد، گاهی كمتر گاهی بيشتر، سر آفتاب ظ

باشی را حاضركردند با دوازده  قاپو و مركز تلفن بتصرف ماست درشكه قزاق عالی
ها  قاپو حركت شد كسبه در راه از خانه سوار نيزه بدست از طرف ارمنستان به عالی

ّ و ساق اسون ميگفتند رسيدم درب نظميه صاحب بيرون می منصبان  آمدند ماشاء 
ع بودند از آنها دلجوئی شد، چه گفته ميشد كه ژاندارم و نظميه با خيابانيند و نبودند جم

 .موافقت صوری بوده است
قاپو هيچكس ديده نشد، چهار انگشت  قاپو است، درعالی اداره نظميه وصل به عالی

اند ببرند، صدای تير كه شب  اند، فرصت نكرده ها راكنده خاك روی فرشها است، پرده
الدوله گفته بود واويال كه شش ماه اين صدا از گوش ما بيرون  شده بود ناظم بلند

معلوم نيست چه غفلتی . نخواهد رفت من خودم هم تصور نميكردم كار باين خفت باشد
االسالم به خيابانی گفته بود چه  ۀخيابانی را گرفته بود حب الشئريعمی و يصم ثق

ست؟ گفته بود ميخواهم همرنگ بشويم كه بينی در همسايگی چه خبر ا كنی؟ نمی می
 .آهنگ ما نكنند، زهی اشتباه كه اصل مقصود عبا است بهررنگ كه باشد

به منزل ساعد السلطنه تلفن كردم كه اصحاب بيايند غير از ساعد السلطنه و منتظم 
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كسی نبود اول كسی كه آمد بهاء السلطان بود كه بعد از من بشهر آمده است گفتم برو 
نی را پيدا كن بگو من باز حاضرم با شما كار بكنم ميل داريد بيائيد پيش من، ميل خيابا

نداريد در خانه باشيد و در را باز بگذاريد گفت بنويس نوشتم رفت نزديك ظهر آمد كه 
خيابانی را نجستم و خانه او را اهل محل تا در و پنجره چاپيده بودند گفتم باز سعی كن 

برسان موفق نشد، در عدم تعرض به خيابانی سفارش و تأكيد نوشته مرا به خيابانی 
 .كرده بودم

 تمبر آزادی ستان كه باستمعال نكشيد
اگر مردم خودشان خيابانی را از شهر بيرون نكردند و اشرار دور او را بجای خود 

كه حكومتی  ننشاندند برای حفظ اصول بود و مخابرات دولت با خيابانی در انتظار آن
 .اصالح مفاسد و رفع تروربازی بشودبيايد و 

چه فرق است بين سيد عبد الحسين الری يا خيابانی با ميرزا كوچك كه خود سر 
چرا بايد پهلوان آزادی فرار كند و در . خواهند مملكت را از مركز مجزی می

 .زيرزمين خانه پنهان شود
 تمبر الركه استعمال هم شد

م كار كنيم اگر منظور اصالح امور بود قزاق من كه مكرر در مكرر گفته بودم كه باه
ای نشود غالب قزاقها اهل  شهر را نظامی كرد و مراقب است اجتماعی در نقطه

ها ميرفتند  ها لباس قزاقی پيدا ميشود، متفرقه در لباس قزاقی بخانه تبريزند و در خانه
زل سيد ای قزاق مأمور بازار شدند دو ساعتی گذشت از من دسته. و مزاحم بودند

المحققين و ناظم الدوله تلفن كردند كه جماعتی برای چپاول ازدحام كردند، قزاق 
فرستادم منازل آنها را حفظ كردند، امير خيز بمركز دور است زحمتی به امير حيزی 

 .وارد آمد
پرست تربيت شده است عداوت  ها به شاه، قزاق كه شاه در نتيجه نطقها و بدگوئی

دارند اهالی هم از نظر مذهبی، حقيقت معلوم نشد اين مرد چه ها  مخصوص با قيامی
 .معنی را گرفته بود  ميخواست و با كدام اسباب اين تصميم بی

جنون انواع دارد در اخبار خارجه خوانده شد كه محسن نامی از اجزای شاه سابق  ( 
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سه در پاريس از خبرچينی گذران ميكرده بواسطه انتفای موضوع و خالی ماندن كي
ژرمن  اش از او بيزاری ميجويد، دوساعت بعد از ظهر باتفاق هم به باغ سن محبوبه

محسن از طپانچه دو تير به تلحی ميکشد  نشينند كارشان به ميروند بر تختی می
مغز  افتد محسن تيری هم به كله بی محبوبه ميزند معزی اليها فرار ميكند ودر راه می

 ١٩١١يضخانه ميبرند و معالجه ميشود مارس خود ميزند درميگذرد زن را به مر
من كه به قزاقخانه رفتم در اثر صحبت صبح، سيد المحققين به ) .ها مختلف است عشق

گفته ) و عقل(خيابانی گفته بود فالنی رفت بگذار برويم او را بياوريم پول كه نداريم 
  .بود بگذار برود

، ما هم مشغول وظايف شديم، تا ظهر بازارها باز شد و هركس دنبال كار خود رفت
من به تهران چيزی نگفتم تلگرافخانه راپرت داده بود، بصير السلطنه كه بعد از 
تهران آمد گفت نزد مشير الدوله بودم گفتم از تبريز چه خبر دارند گفت تلگرافی 

حق داشت باور نكند چه در طهران تصور . رسيده است اما من هنوز باور نميكنم
بند ملی دارد و اگر من ميديدم كه صد نفر برای  هم مثل قيام اسبق پشت ميشد اين قيام

روز ديگر نزديك ظهر از طرف نظميه . دفاع حاضرند در آن اقدام دست نگاه ميداشتم
گفتم چيست؟ گفتند نعش خيابانی را . زدن، قيه و فرياد همهمه شنيده شد، صدای كف

و ميكنند و ميخواهند دور بازار بگردانند اند دست ميزنند هياه اند مردم جمع شده آورده
فوق العاده متأسف شدم گفتم ببرند در سيد حمزه محترما دفن كنند دو سه ناسزا هم باين 
جماعت كوفی گفتم تا دوروز قبل پای نطق او دست ميزدند و مردی را شيفته كردند 

ّ امرءا عرف قدره و ال تجاوز  عن حده اجازه امروز پای نعش او دست ميزنند رحم 
 .فاتحه خواستند اجازه دادم و منتظرم ببينم چه شده است

ای به پست سه نفر قزاق ميگويد  ظهر راپرت واقعه رسيد، معلوم شد دختربچه
خيابانی در فالن خانه در زيرزمين است، قزاقها كسب تكليف نكرده وارد خانه 

بدست يكنفر قزاق ميشوند، بين حياط و زيرزمين چند تير ردوبدل ميشود تيری 
 .ميخورد تيری هم بپای خيابانی و تيری هم به سرش

عين (  ای از بغلش درآمد  گفتند تير سرش را خودش زده است مؤيد اين قول نوشته
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رفقا خداحافظ، چون تنها ماندم و تصميم نموده بودم كه دستگير نشوم «: نوشته
كنيد، از بازماندگان من خودم را كشتم، بعد از اين سست نشويد، مرام را تعقيب 

غفلت نكنيد، كسی را ندارم تمام دارائی مرا بغارت بردند، اين بود آزاديخواهی 
كردم اهل محل، خانه خيابانی  هيچ تصور نمی ».سنبله دمحم خيابانی ٢٢مخبرالسلطنه 

را بچاپند بلكه رئيس قزاق انديشه داشت كه در محلی سنگری مرتب گردد و به همين 
كه چون نخواستم تسليم بشوم انتحار كردم، اين بود  )ا نظامی كردلحاظ شهر ر

نفهميدم با عقيده به آزاديخواهی من آن رفتار چه بود و . آزاديخواهی مخبر السلطنه
 آزادی چيست؟

تير و از غرايب است كه تيری چنان به سينه  يك تفنگ سه تير داشته است و يك هفت
 .لوله را فروبرده بود و عجب است تفنگ سه تير مصادف شده بوده است كه

آزاديخواهی من همينقدر . اگر تجزيه مملكت آزاديخواهی است بنده آزاديخواه نيستم
روز در منزل ساعد السلطنه  بود كه با سمت حكومت قزاق را از استقبال منع كردم ده

به باز كسی كه . نشستم نصيحت كردم و قسمی به آن جنجال خاتمه دادم كه تلفاتی نشد
 .كسان او رسيد من بودم

كرده است و از اصحاب  حكايتی بنظرم آمد، پدرم در بدو امر دردار الفنون خدمت می
دهی داشته  السلطنه وزير علوم بوده است، وزير علوم بيرون دروازه گمرك اعتضاد

پزخانه  رفته است، راه پدرم از كنار خندقهای كوره آباد، گاهی بآن ده می است، خانی
طرف  فرمودند يكطرف چاله بود كه خاك آنرا برداشته بودند، يك است، میبوده 

رفت و  كرد و طرف چاله می ديوار، اسبی داشتم رموك از سايه خودش بديوار رم می
 .زحمتی داشتم كه اسب را در نتيجه رم از سايه خودش از افتادن در چاله حفظ كنم

لفظ . اند كر خودشان در چاله افتادهفكر انسان سايه او است و بسيار مردم از نهيب ف
آزادی مفتاحی شده است كه تا هر اندازه شر و فساد را در تحت اين لفظ جايز ميدانند 

 .تلخی ميكشد كورانه فريب آن لفظ را ميخورد و عوام كاالنعام هم كور
. اندازم دانم در من چه مرض است كه در هرموقع خودم را به زحمت و خطر می نمی

ای مدعی حكومت آذربايجان چرا ميشوی و خودت  ات نشسته ر ماليه در خانهآقای وزي
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جا  كنم ولو اينكه حمل بر دعوی بی اندازی؟ شعر فردوسی را ياد می را به مخمصه می
 .بشود

  كه از روز شاديش بهره كم است          كه آواره دشت غم رستم است
ر نصيحت چه در حفظ طرفدار مجهول مطلق نبودم آنچه سعی بود كردم چه د

 .خيابانی باقضا چه ميشود كرد 
  قضا همی بردش تا بسوی دانه و دام        كبوتری كه دگر آشيان نخواهد ديد

اينكه از تهران حضوری نخواستم برای آن بود كه تهران قيام را پروپا ميداد و من 
 .نميتوانستم وضعيت را آزاد بگويم

 .بشوم، بمن نخورد پهلوی من خورد هدف گلوله در تيكمه داش هيچ نمانده بود خودم
زل خيابانی را دادم تعمير كردند، اثاثه برای اوالدش تدارك كردم، حقوق برای من

اوالدش خواستم، شش هزار تومان از هر محل نزد ناظم الدوله جمع شده بود به 
 اوالدش دادم، جعبه عيالش را گماشته خودش كه مسبوق بود از زير خاك درآورده

 .بود بدست نظميه آمده بود رد كردم
هشت هزار تومان باسم خيابانی از عوارض قراردادی در گمرك جمع شده بود كه 
جزء عايدات رسمی نبود رئيس گمرك از من تكليف خواست گفتم داد به دار التربيه 

 كه مقروض بودند
حاضر  در تشريفات هفته و سال او مساعدت كردم، در سال او تمام اجزای ادارات

 .ای برای او ختم گذارد شدند، در تهران سيد كمره
ها بختم رفتند، برای ارادت به خيابانی نبود برای  ها و مستشار الدوله صمصام السلطنه

تظاهر بود و دماگوژی، مستشار الدوله آذربايجانی بود صمصام السلطنه رئيس 
شود در  ه مانع میرود به ختم، نظمي بختياری كه مكرر رياست دولت داشته هم می

جويان شهر حامی قيام بودند، مشير الدوله در  نشيند اقليت مجلس و فتنه كوچه می
 .محظور واقع شد و من در دادن گزارش واقعه به تهران غفلت كرده بودم

  وثوق الدوله و مشير الدوله هردو اسمشان حسن است، ملك الشعراء بهار در ترجيع
 :بندی ميفرمايند
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كشت اين حسن احرار وطن را چو /       از بهر وطن گر دو سه كاشیكشت آن حسن 
 .مواشی نظرها مختلف است

 ١٩١٩خبری از كيفيات حادثه و نظر بشكرانه از سهم ناز شست قرارداد  نظر به بی
طغيان قلم آقای ملك مغتفر است در تجاوز از نعم الخلفان به اسالف تا باشی قافيه را 

را، نه قطع عضو فاسد  ١٩١٩ه قضايای مرو را فراموش ميكند نه تاريخ ن. اند باخته
نه سيد عبد الحسين الری را كسی سربريد نه خيابانی را، آن به قشقائی فرار كرد . را

 .اين در لجاج انتحار
    

  تلگراف مشير الدوله
ايالت جليله، تلگراف جناب مستطاب عالی بعرض پيشگاه اقدس ملوكانه روحناه فداه 

موجب مسرت و خرسندی خاطر مهر مظاهر گرديد، برای تكميل مرحمت رسيد 
تبريكات صميمانه . نشان قدس با حمايل مخصوص آن بحضرت عالی اعطا فرمودند

 .وزراء            مشير الدوله رياست ۵۴٢۶سنبله  ٢٣خود را زحمت ميدهد 
رستند يك در جواب كشف تشكر كردم و رمزا عرض كردم مقرر بفرمائيد نشان را نف

 .نشان باشد در دولت بی نفر هم
بصير السلطنه كه از تهران آمد گفت شاه نشان اقدس مرحمت كرده بودند مشير الدوله 

جد من ناظم دار . قدس پيشنهاد كرد گفتم من كه نخواستم قدس و اقدس تفاوتی ندارد
دمتی كه الفنون بود، عمو و پدرم وزير علوم، خودم هم چند نوبت وزير علوم بودم خ

من بمعارف كردم كمتر كسی كرده است، نشان طالی علمی نسبتا شأنی دارد و 
سياسی نيست هرگز نه من خواستم نه دولت بخيال افتاد كه زحمات مرا باظهار 

 .خشنودی ترميمی كند
مردم شهر از تاجر و اشراف اصراری دارند كه چند نفر از سران قيام در شهر 

م، در اثر اصرار و ابرام گفتم باختيار خودشان روزی نباشند، من ضرورتی نميديد
 .داغ رفتند چند بطرفی بروند، بادامچی، اميرخيزی و فيوضات چندی به قراجه

ظاهرا باشتباه خودشان مقر بودند و آن خاتمه را طبيعی ميدانستند ليكن نفس سركش 
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 .در دلشان وسوسه داشت و توليد زحمت بسيار كردند
بمن نوشته بود كه اگر از كيفيات مستحضر باشد كنفرانسی بدهد دكتر بهرامی شرحی 

نوشتم اظهارات روزنامه وطن از روی مدارك و عقيده نيست كه به منطق متقاعد 
 ».دل چه سود خواندن وعظ بر سيه«شود، 

موقع  گوئی امروز قيمتی دارد، ميگيرند ميگويند يا ميگويند كه بگيرند من در هيچ ياوه
 .ام ملكت ترجيح ندادهاشخاص را بر م

گوشه  آيا هيچ دولتی خصوص دولت صالحه كه طرف قبول عامه باشد ميتواند يك
پرستار بگذارد، سياست داخله اجازه بدهد سياست خارجه اجازه  مملكت را بی

 .دهد نمی
پرستی نيست، حفظ استقالل و تماميت  مطلق دعوی آزادی شتر گاو پلنگ وطن

 مملكت است
 ».يكتر ز مو اينجاستهزار نكته بار«

سردار ملی حقوق ثابت داشت بر خالف دمحم خيابانی وقتی حرف حساب بگوشش فرو 
 نرفت دولت جز آنچه كرد چه ميكرد؟

من اسم مملكت را برگردانيدن، قشون ملی ساختن، حكومت نخواستن، جلو تلگراف و 
ياغيگری پست را گرفتن و عراقی را از كارها دور نمودن درموقع آرامش مملكت 

در هر موقع . نصيحت، راهنمائی و اظهار همكاری بقدری كه ممكن بود كردم. ميدانم
آنهم با . گفتند مرامی داريم آسمانی و نگفتنی، جز تجزيه مملكت چه ميتوانست باشد

 .بيزاری اهالی
خواهی و حفظ استقالل مملكت بمن اجازه نميداد كه آذربايجان را تسليم  وظيفه وطن

بنيان چند نفر خودخواه بكنم و حامل پيغامات آنها بمركز بشوم برای اينكه در  افكار بی
شهر زدوخورد نشود و اشكاالت سياسی پيش نيايد بقزاقخانه رفتم و با بسی احتياط 

شرحی . قاپو را متصرف شدند بقسمی كه آب از آب نجنبيد شبانه فرستادم عالی
خانه . نم متأسفانه از خانه بيرون رفته بودبخيابانی نوشتم كه باز حاضرم با شما كار بك

نوشته بودم پنهان نشود، پنهان شد، درنتيجه آن سوء قضا اتفاق . او را چاپيده بودند
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افتاد و بنا برنوشته خودش از صد نود و نه احتمال است كه انتحار كرده باشد 
 .خداوندش رحمت كناد

پس از اصرار زياد وزارت  نويسد اينكه مستشارالدوله می١٣٣٩ربيع الثانی ٢٩در
غرضی و جد  دانستم كه اگر در اين اواخر كاری از روی بی داخله را قبول كردم می

و جهد نشود حالت منتظره ديگران كه در تقسيم دنيا عجله دارند انجام خواهد شد و 
كردم كه اين حس الاقل در افكار خواص اثری بخشيده و قوای مستحسن  تصور می

بار وزر و وبال را  بعد از آنكه بدبختانه اين. ين كابينه همراهی خواهد كردآنان اقال با ا
ام و عده آنان كه درد وطن را بر اغراض و  بدوش گرفتم ديدم تصور باطل كرده

امراض ترجيح ميدهند خيلی محدود است افسوس كه همان محدود هم دست بهم ندادند 
ماه طول كشيد روزی نبود كه بحادثه  در اين سفر كه نوزده. شد و اال كارها بهتر می

   )۴(خاتمه. گرفتار نباشيم

  

  
  قيام در آذربايجان به روايت عبدهللا مستوفی  

  

ر الدوله، از همان يمش: روايت عبدهللا مستوفی در بارۀ قيام خيابانی  اين چنين است
جرا ها وارد مبادله تلگراف گشته، موقوف اال یاميخود، با ق یه زمامدارياول یروزها

را وعده  یمليمطبوعات را متذكر شده، افتتاح مجلس شورا یماندن قرارداد و آزاد
ن كرده، بمركز ييخود را زودتر تع یوكال یداد، و آنها را دعوت كرد كه كسر

ر الدوله منتظر بود كه يمش. ن شودييف قرارداد هم تعيل و تكليبفرستند تا مجلس تشك
. نديكرده، با مشروعات دولت مساعدت نما یاسن اقدامات دولت قدرشنيها از اياميق

كنايه از  «گفتن  یسابق برنداشته، بترك یسرباال یها ان دست از حرفيآقا یول
مخبر السلطنه  یر الدوله حاجيمش. خود ادامه دادند» !!.منطق زدن است حرف بی

 یگر از موارد مشكل واليرا كه در دو مورد د) تيهدا یقليمهد یجناب آقا(
نان را داشتند ياو كمال اطم یطمع یو ب یغرض یو مردم به ب. جان شدهيآذربا

رفت وجاهت يتصور م. جان انتخاب و مامور كرديالت آذربايشان بايخود ا یبداوطلب
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ان يآقا یول. خود بنشاند یز سر جايها را ن یاميد، و اعتماد عامه نسبت باو، قيجد یوال
از  یكيمخبر السلطنه مجبور شد ب یكه حاجيوراله راه ندادند، بطيرا بدار اال ین واليا

ان از در يه و طرف اعتماد عموم با آقايوج ین واليهرقدر ا. ديفرود آ یشهر یها خانه
د يرا در خانه خود هم تهد یوال یادتر كرده، حتيرا ز یمزگيها ب مسالمت درآمد، آن

در  یقوه نظام محل پادگان(ه يمخبر السلطنه مجبورا بنظام. باخراج از شهر نمودند
 .رفت) باغ شمال

 یول. خود افزودند یدانستند و بر رعونت ترك ین كار را مقدمه فرار واليها اياميق
اطالع حاصل كرده بود  یز، بخوبيمخبر السلطنه در دو سه هفته اقامت خود در تبر

هستند، و قوه  یهواخواه وحدت مل یجسته، و همگ ین اقدامات تبرياز ا یكه اهال
. ست و قلع و قمع آنها در كمال سهولت ممكن استين یز مهميان هم چين آقايا یجنگ

اله حمله و آنها يدار اال یعنيام يه امر داد بشهر رفته بمركز قين بود كه بقزاقان نظاميا
پناهنده و در  یا ام در خانهيس قيخ دمحم رئيش. را متفرق، و از آنها نزع اسلحه كردند

در  یكه بآنها گفته بود شخص یا ت دختر بچهيقزاقها بهدا .شده بود ین متوارير زميز
خ كه بقصد دفاع از خود بسمت ين محل آمده، و شيگرفتن او با ین خانه است، برايا

نه يدكتر مأمور معا یول. ديك قزاقها شده مقتول گرديكرده بود آماج شل یراندازيآنها ت
وجه هم  ین قول بيد ايو شاكرده است  یخ دمحم خودكشيكرد كه شيم یجسد استدالالت

 .نباشد
ر يع اخيگذرد، و بخصوص بعد از وقايخ مين تاريست و پنج سال كه از ايبعد از ب

ر تا چه وقت برادران يشود، و دست تقديچه م جه آنيست نتيجان كه معلوم نيآذربا
ت از يزم و محرومير سرپنجه بالشويش، اسيما را مثل غالمان صد سال پ یجانيآذربا
ن يا ین اوضاع فعليخواسته باشد، امروز، البته نه از نظر مؤسس یشخص یآزاد

ران يا یتجزايجان را جزو اليپرست، كه آذربا ده اشخاص وطنيالت، بلكه از ديا
 نيدانسته، و ا

 یقت مشكلين حقيد گفتن ايشمارند شايران ميت ايرا مخالف تمام یوحش یها نغمه
 ی، با همه نطقهایابانيخ دمحم خيام شينغمه ق: نداشته باشد و بتوان نوشت كه
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بموقع و بجا بوده  یليمورد، و قلع و قمع او از لوازم، و خيار بيپرستانه او بس وطن
راه وطن  یرا منتشر كرده، و او را در عداد شهدا یابانيخ یآنها كه نطقها. است

 یحاج یخورند و آقايافسوس م(!) پرست  گانه مرد وطنين يبشمار آورده، و بر قتل ا
كنند، يح مالمت كرده، و ميح و تصريپرستانه، بتلو ن اقدام وطنيمخبر السلطنه را در ا

ك حس يتحر یشتر براين قماش انتشارات، كه بيالبته ا. اند نكرده یكار خوب
خواهان يز است، در آزاديتبر یاهال یمزه بعضيب یو از كارها» ازكه«و » یمكيزيب«

نداشته، و  یبان و مذهب، دوست دارند، اثرران را قطع نظر از زيكه ا یواقع
را  یرانيت ايستند و دوست و دشمن ملين حرفها نيا یش پاپيمردمان عاقل دوراند

 یان از سادگين ميخواهند در ايآنها كه م ین جمله را برايمن ا. شناسنديخوب م
وجاهت و  یآلود كرده، و بصرفه شخص خود، ماه جان سوء استفاده و آبرا گليآذربا

ن يمنطق، و ا یر الدوله بينه مشيام با كابيت قيت جمعيسم كه طرفينويرند ميوكالت بگ
ست و پنج سال ين آتش كه ممكن بود، در بيبه خاموش شدن سرمنشاء ا ینوحه و زار

 .محل استيجان را بروز امروز مبتال كرده باشد، بيقبل، آذربا
خواستند يان مين آقايا: بود؟ام چه يت قيگفت، و مقصود جمعيچه م یابانيخ دمحم خيش

ات بمركز نفرستند سهل ين كنند، و ماليرا از طرف خود مع ین ادارات دولتيمأمور
را اطاعت نكرده،  یك از اوامر دولت مركزيچيرند، و هيهم بگ یاست، از مركز دست

، اسم یحت. باشند» خودمختار«اله راه ندهند، و يالت را هم بدار االيا یوال یحت
 یرسم یكاغذها ی، اسم تازه را باال»ستان یآزاد«ر داده؛ و ييرا هم تغ جانيآذربا

امروزه كه بنفع  یها و دمكرات یور شهيهزار رحمت به پ!. خود هم چاپ كرده بودند
 !اند را هنوز مرتكب نشده ین كار آخريران، در هرحال ايت ايا ضرر تمامي
ه وثوق الدوله بد نبود و حكومت نيد در دوره كابيشا) ر اسميير از تغيغ(ها  ن نغمهيا

 یول. شديها مياز خارج یكارچاق یرا متنبه كرده، رادع اعمال دولت برا یمركز
ل شده، و مشغول جبران مافات گشته يخواه تشك یاز سران آزاد یديدولت جد یوقت

ا يتر نگذاشتن  نين پائيريه ديگفتن و پا از رو یگر سرباال حرف زدن و تركياست د
، مسلما خالف یچ قوه ماديامدن، آنهم بدون هين نيطان پائيده، از خر شبعبارت سا
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ن يها با ايامي، قیدوست ن عمل با وطنيرا، گذشته از مخالفت ايه عقال بوده است زيرو
توانستند يرون نميز هم بيخود از دروازه تبر یشهر یچ صد نفر تفنكيست سيدو

. ده استيرسين و مرند و سراب هم نمچم د به اسكو و قرهيبروند، و نفوذ حكم آنها شا
ست نفر قزاق، در ظرف دو سه ساعت كار آنها ساخته يو اال، چگونه ممكن بود با دو

ن اقدام تا يالت بعد از ايا یشود؟ اگر مردم با آنها همراه بودند چگونه ممكن بود وال
چكس يه از یتعرض یالت بماند و جزئين ايگر هم با كمال احترام در ايم ديكسال و ني
 ند؟ينب
 یهائ مخبر السلطنه هم بروز من گرفتار است كه، بعد از سالم و صلوات یحاج یآقا

ن يرخواه ايخ یز، از طرف اهالياقدامات خود در نان دادن ششماهه شهر تبر یكه برا
م هم يكسال و نين شهر را ترك گفتم و يافت داشته، و با كمال مهر و محبت ايشهر در

ال وكالت دوره بعد بوده، و يها كه بخ مزهيها و بيچ ، همان استفادهخ گذشتين تارياز ا
ناروا از قول من جعل كرده،  یزهايدا كنند، چيوجاهت خود پ یبرا یخواستند راهيم

آنها  یاز اخالق ترك ین كتاب خود قدريدر دهنها انداخته، و مرا واداشتند كه در ا
چوقت خدمات مرا نسبت بخود ين هجايز و آذربايتوده اهل تبر. كنم یه نقاديبكنا

اند، همه متفق  ف را شهرت دادهين اراجيدارها هم كه ا گندم یحت. فراموش نخواهد كرد
ز، يست و پنجاه هزار نفر سكنه گرسنه تبرينان دو یالقولند كه من در گرفتن گندم، برا

، نه در یك شاهيك حبه و يچكس يام، و از ه نگذاشته یز، فرقيدارها، ن ن همان گندميب
بابا  یهايجذام ی، حتیبا تمام طبقات اهال. ام چ مورد، نگرفتهين مورد، و نه در هيا

ستم، و آنچه يام، منتها من اهل تظاهر نبوده و ن پدرانه و برادرانه رفتار كرده یباغ
 ین و حفظ شرافت مليبه بزرگان د یفه و، مخصوصا، تأسيوظ یادا یام برا كرده

 .بوده است
، یف ملياز وظا یكيارشاد خلق خدا ب ینگارم، براين چند سطر را ميه اامروز هم، ك

گذار در جامعه  له بتوانند مردمان فداكار خدمتين وسياست، كه با یشناس حق یعني
  بشهرت یوتقاعد، حاجت یوبازنشستگ جاد كنند وگرنه من، بعدازهفتاد سال عمريا

 .اول دوره خدمت بكار است ندارم یكه برا یهائ
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 ین انتشارات را برايمن، برعكس آنها كه ا. خ دمحم بوديها و شيامي، سخن از قیبار
ست و پنج سال قبل و يب یابانين خيدهند، اگر بيت ميهدا یو برضد جناب آقا یابانيخ
از  یابانيقائل شوم از راه نقطه اتكاست، كه مسلما شخص خ یامروز فرق یور شهيپ

ران كه يجان از ايه آذربايث فكر تجزياز ح اما. گانه مبرا بوده استيبه ب یاتكا
ش يپ یران كاريا یندفعه هم بخواست خدايش نرفت ايپ یهمانطور كه آندفعه كار

 یهمانطور كه اقدامات دمكراتها. نميبينم یچ فرقين دو واقعه هين اينخواهد رفت، ب
آنروز  یاهياميخ دمحم و قيه شيدانم، رويران ميرا بر ضرر ا یور شهيز و پيامروزه تبر

 .دهميص ميتشخ یجانيجان و آذربايت و آذربايرانيز بر ضرر ايرا ن
د اگر من هم با آن مرحوم رابطه يشا. بوده است یخ دمحم مرد خوبيخواهند گفت ش

آدم . شدميان هم فكر مين آقايده، با اين عقيه او آگاه بودم، در ايداشتم و بر احول روح
اگر آدم خوب آلت  یول. نباشد یهم آدم بد یور شهيد جعفر پيد سيشا. اد استيخوب ز
صدا  را بخود راه دهد، و با آنها هم یا خارجيجو،  مفسده یگران بشود، و جمعيدست د

د، يجان را بلند نمايه آذربايتجز یكوك كند، و سروصدا یوحش یها شده، نغمه
اشد از ب یخ ابو الحسن خرقانيو ش ید بسطاميزيولو با . ن آدم خوب رايوقمع ا قلع

 .شمارميلوازم م
خ ين بود كه شيتر ا م مناسبياست، كه بگو یاباني، و آن كشته شدن خیك موضوع باقي

نده مردم از ينمودند كه مثال در آيكردند، و جان او را حفظ ميد مير و تبعيرا دستگ
را  یابانيت،  خيهدا]  مخبر السلطنه[ یاگر آقا! پرستانه او محروم نمانند وطن ینطقها

كه يدر صورت یكرده است، ول یم تند رويكرد، ممكن بود بگوئير و بعد اعدام ميتگدس
انتحار كرده است،  یا بقوليناشناخت، كشته شده،  یدر ضمن جنگ، و تا حد یابانيخ

 شان وارد است؟يبر ا یچه اعتراض
ده يچه كشيرا در قال) ؟(طلب  یگانه شخص آزادين يخواهند عكس ايها هرقدر ميزيتبر

خ يخ درباره شيشود، و تارين حب و بغضها تمام ميخود بگذارند ا یاطاقها یباال و در
فته يفر یابانيخ دمحم خيموسوم بش یطلب كه شخص جاه: خواهد نوشت یابانيدمحم خ
جان را از ي، بفكر افتاد كه آذربایو معنو یان خود شده، بدون داشتن قوه مادياطراف
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 یدولت مركز. آن كشور كند یو فرمانرواس يران جدا نموده، خود را رئيكر ايپ
مأمور از  یوال یحت. هرقدر بمسالمت با او رفتار و اتمام حجت كرد، ثمر ننمود

را  یا هم عده ید باخراج كرد، والياله راه نداده، و تهديطرف مركز را هم بدار اال
ت او را متفرق كرده، بساط او را يمأمور نمود، و در ظرف دو سه ساعت جمع

  ) ۵(.ا انتحار كرديخ دمحم هم در ضمن جنگ كشته شد، يدند، و خود شيبرچ
 

  » خاتمه جنبش  خيابانی « گزارش  مشير الدوله  در بارۀ   
    در مجلس شورای ملی  

  
 ٢۴: جلسه -  ۴ دوره ملى، مجلس مذاكرات مشروح

 سنبله پانزدهم مطابق ١٣۴٠ محرم چهارم چهارشنبه ليله مجلس مشروح صورت  
 .گرديد تشكيل الملك مؤتمن آقاى رياست تحت در مغرب مقارن سمجل ١٣٠٠

 
 قرائت الممالك آصف آقاى ر سنبله يازدهم ذيحجه نهم و بيست شنبه مجلس صورت

 .نمودند
 

  نه يا هست اعتراضى مجلس فوريت به نسبت -  رئيس
 اسدهللا شيخ حاج آقاى به راجع دوسيه آوردن خصوص در -  كازرونى على ميرزا آقا
 مجلس طرف از كه انتخاباتى به راجع قضيه اين چون كردم تقاضا بنده عدليه از

 به راجع هم ديگران شايد و است استيناف منزله به شده تصويب ملى شوراى
 شده ذكر مجلس صورت در و باشند داشته اعتراضاتى و ديگر چيزهاى انتخابات

 .است
 مشروح صورت بنويسند را البمط تمام باشد بنا اگر ام كرده عرض دفعه چند -  رئيس
 نوشته عليحده مشروح صورت و است خالصه صورت اين. بود خواهد مجلس

 اين از غير است مشروح صورت در جنابعالى اظهار بفرماييد مراجعه اگر. شود می
  . نيست اعتراضى ديگر
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 كار فعًال . شود مى گرفته رأى ديگر جلسه در و شده توزيع و طبع پيشنهاد اين - رئيس
 ها كميسيون انتخاب از غير نداريم دستور در ديگرى

 .خواهم می اجازه بنده -  مشيرالدوله
 بفرماييد  -  رئيس

  
 خودم عرايض اين با كه خواهم می معذرت نمايندگان آقايان از بنده بدواً  -  الدوله مشير

 شماره در. كنم عرض دارم كه عرايضى ناگزيرم ولى. كنم می فراهم وقت تضييع
 كه بود مندرج خيابانى دمحم شيخ آقا مرحوم به راجع شرحى طوفان ريدهج چهارم
 الزم است حقيقت از عارى كلى به چون و است بنده كابينه به راجع آن از قسمتى

 عرض نمايندگان آقايان خاطر اطالع براى توضيحات بعضى جا اين در كه دانم می
 كه هايى بيانيه در حقه هو كما قايعو تمام بنده كابينه زمان و خود موقع در چه اگر. كنم

ً  رسيده عامه اطالع به جرايد توسط به بود شده صادر  آن از نمايندگان آقايان يقينا
 است شده نوشته روزنامه در تازه چيزهاى يك چون ولى. نيستند اطالع بى ها بيانيه

 وممرح سابقه با را بنده دهم می شرح و نگذارم بالجواب را اظهارات آن ناگزيرم
 كابينه تشكيل از قبل اقداماتی چه و داشتند نيتى چه ايشان. نيست كارى هيچ خيابانى

 اولياء و ندارم هم كاملى اطالع و نيست مربوط بنده به اند كرده آذربايجان در بنده
 .دارند اطالع آن چگونگى از بهتر وقت امور

 راجع كه قسمتى آن. نيست بنده كابينه به راجع مسائل آن تكذيب و تصديق و توضيح
 در. برسانم عرض به را مسأله حاق دانم می الزم و ناگزيرم بنده است بنده كابينه به

 شده داده جلوه طور اين و شده نوشته مطالبى بردم اسم كه روزنامه همان چهار شماره
 دور مخبرالسلطنه شخص اطراف در بنده كابينه زمان در آذربايجان مسأله كه است
 بنده. نرود آذربايجان به مخبرالسلطنه كه است داشته اصرار خيابانى وممرح و زده می

 جقيقت از عارى كلى به و نيست طور اين خير. برود او ايم داشته اصرار بنده كابينه و
 با ماه يك مدت در كابينه اعضاء تمام حضور با كرد می مكرر كه تلگرافاتى. است

 رياست كابينه در آنها صورت و آمد لعم به قيام هيأت اعضاء با خيابانی مرحوم
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ً  دارد می معلوم را مسأله. است ضبط خانه تلگراف در وزراء  گفتند می ما به صريحا
 ولى بكند دخالت آذربايجان كار به كه خواهيم نمى مركز از ما پذيريم نمى والى ما كه
 .بدهيد خواهيم مى پول قدر هر

 همان يعنى مشروطيت رژيم كه مايندن می تصديق نمايندگان آقايان كه است بديهى
 خواست می ما كابينه از را او اجراى خواهانش هوا قول به خيابانى مرحوم كه رژيمى

 تجزيه و مركزيت اساس و اصل كه دهد می اجازه دولتى هيأت يك به آيا رژيم همان
 .است ايران اليتجزاى جزء آذربايجان گفتيم) خير گفتند جمعى. (كند قبول را ايران

 باقى اشكالى آذربايجان مسأله حل براى بود آذربايجان والى شخص در حرف اگر
 هيچ و دهند نمی گوش را منطقى هيچ ديدم وقتى زياد اقدامات از باالخره. ماند نمى

 صالح خودشان كه را والى و شديم مصمم رود نمی خرجشان به صحيحى حرف
 فوت نقشه و توطئه كه شده شتهنو طور اين روزنامه همان در فرستاديم دانستيم می

 كه وقتی. كنم مى تكذيب بنده هم را مسأله اين. است بوده شده كشيده مركز در خيابانى
 عقل داراى قدر آن خيابانى مرحوم كه بوديم ارواميد باز كرد حركت اينجا از والى
 طرف به برادرى دست امروزه اوضاع هب نظر والى ورود از بعد كه هست سليم
 هم والى نشده كشيده اينجا در نقشه همچو يك ابداً . بكنند كار هم با و كرده ازدر والى
 مصالحه و مسالمت طور به شود می محل وارد وقتى كه داشت را وجهد جد كمال
 خيابانى مرحوم كه بود اولتيماتومى واسطه به نشد موفق اگر و بدهد كار اين به خاتمه

 ازطريق فقط كنم می عرض راكه طالبىم اين نمايندگان آقايان. داد والى به
 خصوصى هاى راپورت رسمى هاى راپورت از غير بلكه نيست رسمى هاى راپورت

 و نبودم اطالع بى آذربايجان اوضاع از بنده هم ديگر طرف از و رسد می بنده به هم
 ً  هيچ كه كرد بردبارى و حوصله ای اندازه به شد وارد كه ما والى دانم می مخصوصا

 مجلس اگر كه است طرفى بی و موثق منبع يك از اطالعات اين. نبود ظرمنت كس
 به را منبع آن توانم می كامالً  كند رسيدگى كار اين به بخواهد وقتى يك ملى شوراى

 است شده نوشته كه اين كنم مى عرض بازهم و گفت نخواهم هيچ حاال ولى بدهم دست
 ها بعضی چنانچه خيابانى مرحوم و يجانآذربا مسأله خير بود شده كشيده اينجا در نقشه
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 كه كرد می جهد و جد دولت. نداشت دولت نظر در اهميت هم قدرها آن كنند می تصور
 از غير آذربايجان در كه دانست می خوبى كمال در دولت و بگذرد مسالمت به مسأله

 اين دادن خاتمه به و نيست همراه خيابانى مرحوم ديكتاتورى با كس هيچ معدودى عده
 كابينه كه نبود كار در جنگى مسأله. بكشد را آن نقشه كه داد نمی اهميت هيچ مسأله
 به المقدوركار حتى كه بود اين مقصود. كند نقشه صرف را خودش وقت دولت

 را جهد و جد نهايت هم والى. بودند ايرانى و داخله تبعه هم آنها زيرا بگذرد مسالمت
 آن از بعد تبريز به ورود از بعد و نشد موفق ولى بگذرد مسالمت به كه داد خرج به
 قزاق قوه به كه شد مجبور شد داده او به خيابانى دمحم شيخ طرف از التيماتوم كه

 انتحار واسطه به گويد می آذربايجان والى كه همچنان خيابانى فوت و شود متوسل
 خودش ظريهن در دولت كه كرد ثابت خوب افتاد اتفاق كه وقايعى هرحال به .بوده

 تبريز به قزاق نفر دويست ورود كه اين براى. نداشته اهميتى آن مسأله و بوده صائب
 نفر دويست آيا بود خيابانى با ها آذربايجانی قلوب اگر. داد خاتمه اوضاع اين تمام به

 با آذربايجان اهالى كرديد فراموش آيا. دهد خاتمه اوضاع اين به توانست می قزاق
 آذربايجانى. آمدند بيرون فاتح باالخره و نمودند ايستادگى و مقاومت چقدر ستارخان

 كرده عادت كه آذربايجانى ديده ايران هيكل قوى و راست دست هميشه را خود كه
 مليت و قوميت حفظ براى ايران ثغور و حدود براى حفظ خون هاى جوی هميشه
 تاريخ) احسنت حسنتا( .خورد نمى گول مشعشعى هاى حرف اين با. كند جارى ايران

 وجه هيچ به كه است كرده ممزوج چنان ايران با را آذربايجان ايران ساله هزار سه
 كه داند می انديش مآل و عاقل شخص) احسنت احسنت. (نيست انفكاك و تجزيه قابل
 گول ها آذربايجانى. است بودن ايران جزء و اتحاد پرتو در آذربايجان سعادتمندى فقط
 قائم شود مجزى ايران از آذربايجان اگر كه دانند مى و خورند نمى را ها حرف اين

 وكابينه من) است صحيح. (شد خواهد آن يا اين جزء زود يا دير. بود نخواهد بالذات
 حفظ را مشروطيت اصل بوديم كرده ياد قسم مجيد هللا كالم درپيشگاه من وزراى

 اين براى قسم) احسنت احسنت( .كنيم تجزيه را ايران بوديم ننموده ياد قسم. كنيم
 رفتار خودمان وظيفه به ما پس. كنيم تأسيس مملكت اين در الطوايفى ملوك كه نبود
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 كه كردم عرض اين براى را مطالب اين بگويند خواهند مى هرچه حاال. ايم نموده
 .شوند مسبوق بهتر) اند بوده مسبوق اندازه تا چه اگر( نمايندگان آقايان

 است شخصى مطلب چون. است بنده شخص به مربوط روزنامه در قسمتى باالخره
 تصور كه خصوص به. كرد نخواهم تضييع شخصى دفاع به را مجلس وقت بنده
 البته و گويم می حال عين در ولى ندارم خود درباره را قضاوت صالحيت بنده كنم می

 مجلس ارجخ در كه هم من مخالفين كه نمود خواهند تصديق نيز نمايندگان آقايان
 راجع فترت ايام امور اولياء و بنده درباره قضاوت. ندارند را صالحيتى چنين هستند

 .است غرضى بى و صالح محكمه به
 

 اصل در كلمه چند مشيرالدوله آقاى بيانات بعداز بنده - ]تيمور تاش [ معظم سردار
 اين در است ايران عنصر عزيزترين آذربايجان البته. كنم عرض خواهم می مطلب

 آذربايجان گرانبهايى اين ولى. است ايران درتاج گرانبهاترين كه نيست ترديدى
 عزتى ديگر شود مجزى ايران از كه مجردى به باشد ايران جزء كه است مادامى

 كه است اشخاصى به راجع وقدردانى احترام بنابراين و ماند نمی باقى آن براى
 از كه اين مجرد به باشد خواهد می كه هر.كنند حفظ اين برای را آذربايجان بخواهند

 و صالح را او ما) بگويد تواند می چه هر كس هر خارج در( شد خارج حد اين
 توانند نمی فرمودندخودشان الدوله مشير آقاى. دانيم نمی وايران خود وطن گذاربه خدمت
 نم بكنند قضاوت ايشان حق در توانند نمی هم سايرين و كنند قضاوت خود درباره

 مملكتى اين در. است كرده قضاوت شما حق در ايران ملت الدوله مشير آقاى گويم می
. هستيد پرستى وطن مظهر ايد كرده كه عملياتى واسطه به شما است كم گذار خدمت كه

 و خواهى وطن به مملكت اين در زيرا نباشيد دلتنگ. نيستيد محاكمه به محتاج شما
. دارد زياد دشمن خواه اصالح و اصالح محيط ينا در. گذرد نمی امر خواهى اصالح

 خصوصى منافع با اصالح زيرا خواهد نمى اصالح پسنديده فترت دوره محيط اين
. اصالحند واقعى دشمنان هستندكه اشخاص خيلى بلى. دارد مغايرت خارجى و داخلى
 خودشان تن رابه اصالح سفيد وسبزو سرخ هاى جامه كه اصالح واقعى دشمنان همان
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 ها جامه آن زير در كه ديد خواهيد بردارند آنها روى از را ها جامه آن وقتى كنند می
 .باشند می ايران ملت حقيقى دشمنان

 وظيفه و شما وظيفه زيرا نباشيد مكدر دشمنان حمالت از ملى شوراى مجلس و شما
 را مملكت امور زمام خواهد می فترت دوره سال شش از پس كه چهارم دوره مجلس

 مختلفه هاى حكومت اصالح راه در كه هايى سنگ آن كه است اين بگيرد دست در
 و ملى شوراى مجلس دست به و شما دست به اند انداخته خارجى منافع و فترت دوره

 مورد طرف هر از كه دانيد مى شما. شود برطرف بايد خواه اصالح عناصر دست به
 افكار مظهر كه طهران در اگر زيرا نشويد نگران حمالت اين از. شد خواهيد حمله

 تنقيد و حمله مورد ما طهران در اگر باشيد داشته كم طرفدار نيست ايران واقعى
 شويم می واقع شوند می منتشر روزه همه و طبع كى پول به نيست معلوم كه جرايدى

 زحمت كه ملتى همان يعنى ايران ملت واقعى حس آن كه آن براى. باشيم دلتنگ نبايد
 ملى شوراى مجلس و شما سر پشت خورد می نان خود جبين عرق به و برد ىم رنج و

 .بود خواهد كوه مثل
 

  الدوله نظام آقاى -  رئيس
 

  ندارم عرضى -  الدوله نظام
 
 عرض مشيرالدوله آقاى اظهارات به نسبت مختصرى خواستم بنده -  فاضل سيد آقا

ً  و كنم  مسأله در هم مشيرالدوله آقاى خود و دادند را سخن داد معظم سردار آقاى حقيقتا
 مؤسس كه كسى آن البته. فرمودند بفرمايند بايد را آنچه افاد فيما عجاز لقد آذربايجان

 باالخره و كند قبول را ناقصه افكار اين شود نمی حاضر هرگز است مشروطيت
 و خواه وطن عنصر يك ايشان وجود كه كنم مى عرض مشيرالدوله آقاى به نسبت

 ها ايرانی و ايران بايد حقيقت و است مغتنم ايران ملت براى از كه است لبىط اصالح
 اراجيف اين و فداكار مملكت براى از هستند شخصى زيرا بكنند فخر ايشان وجود به
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 باعث خيلی كردم عرض آقايان خدمت امروز خودم بنده شود می نوشته جرايد در كه
 كه كنم عرض بنده نيست الحص كه هست ترتيبات بعضی است معلوم شده تاسف
 كجا از نيست معلوم و شوند می اداره زياد مخارج و كم آبونه با جرايد اين چطور

 كه اليحو كه باشيد كوه مثل كنم می عرض مشيرالدوله آقاى خدمت بنده. است
 و خواهى وطن داد و داشتيد كه جاريه رويه همين در. بفرماييد استقامت العواصف

 دانيد می شريك خودتان رويه در كه كس هر با خود ملت براى از هم باز داده فداكارى
 به نسبت ايشان زحمات از را تشكر كمال بنده كه اين خالصه. كنيد استقامت و بايستيد
 .دارم مملكت

 
 )نطق اجازه( الشعرا ملك - رئيس 

 
 و ارمد تصديق را الدوله مشير آقاى فرمايشات تمام بنده كه اين عين در -  الشعرا ملك
 در من حتى داشتم موضوع اين در اطالعاتى يك بنده فرمودند ايشان آنچه از بيش بلكه

 با آذربايجان مسأله يعنى فرمودند كه قضيه اين اطرف در ماه ۶ قريب من روزنامه
 يك ولى. داشتم قضيه اين در قلمى مناقشات يك تبريز سياسيون و بادكوبه مطبوعات

 الدوله مشير آقاى كابينه زمان از قبل به شود می وطمرب كه را مختصر خيلى نكته
 طهران داران زمام از بعضى تبريز قضيه در كه بكنم اذعان و كنم عرض خواهم می
 آن كه دارند هايى بوالهوسى يك و كردند اقداماتى يك الدوله مشير آقاى كابينه از قبل

 مجالى يك ها خيابانی كه شد اين بر باعث و نبود اساسى هيچ بنده عقيده به ها بوالهوسى
 مركزى حكومت كه شد باعث تظاهرات اين متاسفانه و دادند تظاهراتى و كردند پيدا

ً ( ايران ً ) كنم می عرض دقيقه ده حقا  بنده. كنند قمع و قلع را قوه آن شدند وادار حقا
 فوت از هم من .فرمودند هم مشيرالدوله آقاى بلكه بنده نه خيابانى فوت از متاسفم

 ساير و شما كه آميزى خشم احساسات تمام و اعتراضات تمام ولى متاسفم خيابانى
 كه دانيم می اشخاص به نسبت داريم خيابانى مرحوم فوت به نسبت خارج در مردم

 به بنده. شدند خيابانى قيام سبب و تحريك به مسبب خودشان اقدامات واسطه به
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 سويی نظر هيچ شد انتخاب تبريز از خيابانی مرحوم كه آن از پس دارم اطالع خوبى
 قبول او رفقای و او نامه اعتبار كه بود داوطلب و داشت ميل العاده فوق بلكه نداشت

 كه هم بنده حتی. نبود هم توطئه تجددهيچ قيام اطراف در و بيايد طهران به و شود
 هبادكوب در ها عثمانی وسيله به كه تركيه اجاق آن و اجاقى ترك المركزيت دعوت
 او رفقاى و خيابانى هم را دعوت آن بود شده تبليغ اطراف در و بود كرده پيدا كانون

 قانع اين به تنها دادند می خرج به احساسات اين كه اين عين در و كردند می رد جداً 
 قضيه اين اما. طهران به بيايند و كند تصديق را آنها اعتبارنامه وقت حكومت كه بودند

 به شخصى غرض او رفقاى و خيابانى آمدن درباره و ذشتگ تعلل به طهران در
 طور به و شد قوى و كرد پيدا اهميت اندازه به غرض اين باالخره و شد داده خرج
 و مشروطيت خالف و مليت خالف اقدام به شد منجر كه كرد پيدا تظاهر كثيفى

 كه اندازه همان به بنده .كند قمع و راقلع آنها كه كرد مجبور را ايران دولت و ايرانيت
 و هستم متاسف خيابانى فوت از هم اندازه همان كنم می تصديق را مشيرالدوله آقاى

 واسطه به كه كردند قيامى به وادار قهراً  را او و شدند او قتل سبب كه اشخاصى بر
 اين از غير كه دانم مى كسانى گردن به را گناه اين و فرستم می لعنت رفت بين از آن

 عدالت صالحه محكمه مقابل در اميدوارم و هست آنها گردن به هم ىديگر گناهان
 .بشود داده تميز بد از خوب و بشوند محاكمه

 آقايان اجازه با. نداريم دستور در ديگرى كار چون است كافى مذاكرات گويا -  رئيس
 اين از بعضى است خوب ببرند تشريف كه آن از قبل ولى كنيم می ختم را جلسه

 .بفرمايند معين را ها كميسيون
 هاى كميسيون بفرماييد يعنى امشب شود معين بايد نفر شش خارجه كميسيون براى

 .بشوند معين بايد شعبات از همه مبتكرات و بودجه و محاسبات و عرايض
. بودجه كميسيون نفر شش. نفر شش محاسبات كميسيون. نفر شش عرايض كميسيون

  مبتكرات كميسيون نفر ١٨
 مدت چون شد خواهد معين شعب از كه هايى كميسيون موضوع در -   معظم سردار
 بهتر بشود تجديد شعبات كه ماند خواهد باقى كمى مدت و داريم پيش در تعطيل مديدى
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 اجازه اما. بشود انتخاب تازه شعب از ها كميسيون اين شعب تجديد از پس كه است اين
 كميسيونى هيچ در را بنده كنم ااستدع آقايان از كه بود خودم به راجع خواستم كه

 .بود خواهم معذور بنده كه نفرمايند انتخاب
 بايد بشود پيشنهاد قانونى طرح يك يا اليحه يك اگر ميزان چهاردهم تا حاال از -  رئيس

 بقيه شود انتخاب مبتكرات كمسيون است ممكن. شود رجوع مبتكرات كميسيون به
 .بعد براى بماند ها كميسيون

 )نطق اجازه( مدرس اىآق -  رئيس
 النعل طابق فرمودند معظم سردار آقاى كه را اظهارى همين خواستم هم بنده -  مدرس
  بالنعل

 .كنم قبول را ها كمسيون عضويت كه خواهم می معذرت ندارم حالش چون كنم عرض
 خيلی كنم می وعرض دانم می الزم خيلی بنده را بودجه كميسيون -  ميرزا هاشم دمحم

 نداشته اهميتی چندان عرايض و ومحاسبات مبتكرات كميسيون اما. رددا اهميت
 .شود می الزم وبهدها
 ماه سه نه كه كردم عرض ها شعبه به راجع سابق جلسه در بنده -  العلماء سلطان
 است نرسيده مدتش شعبات تجديد هنوز و است رسيده ميزان چهاردهم ونه گذشته

 .شد هم وتصويب
 دوم در. بود خواهند باقی هستند موجود فعالً  كه شعباتی زانمي دوم تا بلی -  رئيس
 .شود می تجديد ميزان

 
 )نطق اجازه( -  معظم سردار آقای

 
 .بفرماييد  -  رئيس

 
ً  كه اين به نظر -  ]تيمور تاش[ سردارمعظم  محرم تعطيل از بعد روز سه يا دو تقريبا

 اليحه نه و قانونی طرح نه دارم يقين هم روز سه ظرف در شود تجديد شعب بايد
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 تجديد از پس شعب كه كردم عرض بنده كه بود نظر نقطه اين از. شد خواهد پيشنهاد
 هاشم دمحم آقای كه اين اما و كنند انتخاب خود اعضای تجانس روی از را ها كمسيون

 كمسيون اما. ندارد عيب هيچ بشود تشكيل فوراً  بايد بودجه كميسيون فرمودند ميرزا
 فايده و اثر خودش وجود به بالذات بودجه كميسيون زيرا. ندارد كار هيچ حاال بودجه
 دولت طرف از بايد ابتدا پس. است بودجه به رسيدگی برای بودجه كميسيون ندارد

 كه حاال ولی رود می بودجه كميسيون به بعد و شود تقديم مجلس به و شده تهيه بودجه
 را بودجه هم دولت هيأت هنوز كه مداري خارجی اطالعات و نشده تهيه بودجه هنوز
 شورای مجلس و شود می محول وقت چه به نيست معلوم متأسفانه و است نكرده تهيه
 هر دولت به محرم تعطيل از بعد كه بود خواهد اين اش اوليه وظايف از يكی ملی

 تعيين در دانم نمی مقتضی من بنابراين بفرستند را بودجه كه كند آوری ياد روزه
 و بشود تجديد شعب كه باشد اين بهتر كنم می تصور و شود عجله امشب نكميسيو

 شعب تجديد از پس وقت آن محرم تعطيل از بعد با شد خواهد مقارن هم شعب تجديد
 عمل ترتيب اين به اگر دانم نمی هيچ من. شود می انتخاب ها كمسيون مطالعه روی از

 .آيد یم وارد لطمه مجلس وظايف از قسمت كدام به بكنند
 شعب از كه هايی كمسيون كه معظم سردار آقای پيشنهاد به گيريم می رای پس -  رئيس

 جمع.(كنند قيام موافقند ترتيب اين با كه آقايانی ميزان دوم برای بماند شود انتخاب بايد
 )كردند قيام كثيری
 كميسيون فرمود خواهيد معين امشب كه كميسيونی فقط پس. شد تصويب - رئيس 
 آن دستور و محرم چهاردهم شنبه آينده جلسه. بود خواهد نفر شش و است خارجه

 بقيه تعيين و نجات و زاده العراقين الملك،شيخ سديد آقايان های نامه اعتبار به رسيدگی
 آذر انتخابات تحقيق عضويت برای كردم عرض كه اين و بود خواهد ها كميسيون

ً  اند كرده پيدا اكثريت نفر ٣ ثانی دفعه در و بايجان  آقای فقط كردم عرض اشتباها
 نفر ٣ الدوله مشير آقای با و اند نموده حاصل اكثريت الملك ركن آقای و ميرزا سليمان

 ختم گذشته شب از نيم و ساعت يك مجلس.(شوند انتخاب بايد ديگر نفر ٣ و شوند می
  )۶( )شد
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  :توضيحات و مآخذ ◀   

شماره  – رانشهريانتشارات ا -  یدمحم آقا بادامچ بقلم حاج  »یابانيدمحم خ خيش«   -  ١
   ٢٣ – ٣٩صص   – نيبرل) ١٩٢۶(١٣٠۴   – ١۴

 اول نيمه و سيزدهم قرن:  قاجار سلطنت دوره در ايران «شميم، علی اصغر   -  ٢
   ۵٨۵ -  ۵٩١: صص ،  ١٣٨٧ بهزاد،  نشر»چهارهم قرن

  
  »رانيمشروطه ا خيتار بازمانده: جانيساله آذربا جدهيه خيتار« یکسرو احمد - ٣ 

   ٨۵٨ -  ٨٩۵، صص .١٣٨۴   ر،يركبيانتشارات  ام
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    ٣١١ -   ٣٢١صص  ،   ١٣۶٣ - زوار تهران 
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   ١٢٩ – ١٣١صص   - ١٣۴٣ - ] ١٣۴١[زوار، نشر »سوم  –،جلد 
 مشروح - در مجلس شورای ملی » خاتمه جنبش  خيابانی « گزارش  مشير الدوله  در بارۀ  -  ٦

  پانزدهم مطابق ١٣۴٠ محرم  چهارم چهارشنبه ليله - ٢۴: جلسه -  ۴ دوره ملى، مجلس مذاكرات
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  فصل هشتم 

   يابانیخديدگاهها در بارۀ جنبش 

 
 دمحم شيخ« : می نويسد »ايرانيّت، مليّت، قوميّت«کتاب اصغر  شيرازی در  - ١◀

 شاخۀ برجستۀ عضو دوم و مجلس تبريز در نمايندۀ خواه، مشروطه روحانی خيابانی،
 مدت برای كه بود استان در اين حركتی رهبر]  ١[ دموكرات حزب آذربايجانی

 ١٧ ميان كوتاه تری مدت و ١٢٩٧خرداد  و ١٢٩۶ پاييز ميان فاصلۀ در كوتاهی
 غيررسمی، دولتی ايجاد به موفق همان سال شهريور ٢٢ و ١٢٩٨ فروردين

 ديگران و تمركزگرا مخالفان كه شايعاتی. آذربايجان شد در گرا ايران و خودمختار
. بود نادرست و آلود غرض می پراكندند، آن رهبر و آن حركت طلبی تجزيه دربارۀ
 بر اين شاهدی می سازد، خود داوری پايۀ و برد می نام كاتوزيان كه دمحمعلی اسنادی

 و هفتگی های از گزارش كسروی ١٣٠٢ سال نوشتۀ دست بر عالوه او. هستند مدعا
 و ١٢٩٨ های سال در» پِر فورس  نُر« عضو  انگليسی، ادموند ماژور ماهانۀ
 در نگليسا كنسول های گزارش ها، بلشويك  و عثمانی جاسوسان گزارش ، ١٢٩٩
 می نام حركت آن سركوبگر مخبرالسلطنه، خاطرات و، زاده كحال خاطرات تبريز،

 نام تغير او تصميم ديگر شاهد]  ٢).[ بعد و ٢٠١ ص ، ١٣٧٩ كاتوزيان،( برد
 الحاق هدف برابر در آميز مخالفت بود واكنشی كه بود،» آزاديستان« به  آذربايجان

  ] ٣) [ ٢٠٣ ص همان،( قفقاز در يجانآذربا جمهوری بنيادگزاران گرايانۀ
 آن در ايران كه دموكرات فرقۀ ايالتی كميتۀ امضای به است ای نامه ديگر شاهد

 توسط ايران از جداسازی آذربايجان قصد بر مبنی قفقاز در شده پراكنده شايعه های
 شايعات اين. است شده تكذيب شديداً  فرقه آن
 های از روزنامه ديگر ای پاره و آچيق سوز ليستوف، تفليسكی روزنامه در جمله از

 مقيم ايرانيان به نگرانی فرقه ايالتی كميتۀ پاسخ. بود شده پراكنده قفقاز زبان ترك
ً  قفقاز،  كلی به اخبار اين« : آنجا آمده است در. شد نوشته آذربايجانيان خصوصا

.  »نمايد تلقی دانهالقي را شايعاتی چنين تواند کميتۀ ايالتی نمی» . است » مغايرحقيقت
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فرقه   ايالتی كنفرانس تصويب به آن از پيش كه دارد، اشاره ای کميته سپس به اعالميه
اعالم کردند  جهان در انداز طنين و بلند آوازی به« حاضران کنفرانس .  رسيده بود

 ايران خانوادۀ مهم   عضو ، ذربايجان"آذربايجان جزو الينفک ايران  است" که 
 وری پيشه مقاالت بر مجموعۀ كه ای مقدمه در نيا رئيس رحيم را نامه اين. »است

 ).بعد و ١٩ ص ، ١٣٧٧ همو،(است  كرده نقل نوشته، حقيقت روزنامۀ در
 گفتگويی تبريزدربارۀ در بريتانيا كنسول گزارش در توان می را مضمون همين نظير

 طلبی جدايی ربارۀد هرگونه شايعه گزارش اين. كرد مشاهده داشت، خيابانی با كه
 او نظر در"  «خيابانی نيز تأکيد می کند که . كند می تكذيب را خيابانی حكومت

 بر عالوه).  ۴٩ ص ،٢٠٠٠ اتابكی،(”» است   ايران مؤلفه های از يكی آذربايجان
 كه است تجدد روزنامۀ مقاالت از برخی در منعكس برجستۀ گرايی ايران اينها، همۀ
 آسايش خواهد؟ می چه ايران دموكرات فرقۀ«: باطل می سازد را  شايعات گونه اين

 صفر ٢٢ تجد،د(  ،»را  ايران دموكراسی سرافرازی و پيشرفت و«  كامرانی و
 ).  ٧۴٩ ص ،٢ ج ، ١٣۶٢ كُهن، از برگرفته ، ۵۶ ص ، ١٣٣۶

 از برخی ديگر و او ها عثمانی. نداشت اقبالی تركی قومی های گرايش به خيابانی

 زبان به حزب تجدد، روزنامۀ. كردند تبعيد آذربايجان اشغال از پس را رقهف رهبران

 ترك. بود حزب فرهنگی ارگان آزاديستان كه مجلۀ طور همين می شد، منتشر فارسی

 توسط آذربايجان اشغال هنگام در نشريه دو مدير اين رفعت، ميرزاتقی موقت گرايی

 كسروی،( شد می ناشی او صفتی نبوقلمو از كسروی قول به  عثمانی، نظامی قوای

  ) ١٢۵  ص ، ١٣٧۶

 حزب زيادی برای فرصت كه بود برجسته چنان آن قيام اين در خيابانی نقش 

، هواداران »تجدديون« گروه  دو به حزب. نمی گذاشت باقی آن كليت در دموكرات

 اين ودوج با دوم گروه. بود شده تقسيم بودند، او مخالفان كه»  تنقيديون« خيابانی و 

 بيشتر اعضای تركيب علت به داد، می را تشكيل اعضا اكثريت كسروی قول به كه

 ص ، ١٣٧۶ كسروی،( نمی شد خيابانی به خود قبوالندن نظر به قادر آن، بازاری

 به بيشتر كه كند، می معرفی خودسر رهبری را كسروی خيابانی).  ١٣٢ ص ، ١٠۴
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 او نظر به).  ١٢١ ص همان،( داشت اتكاء حزب سالح و اهل رزمنده نيروی

او ).  ١١٨ ص همان،( نداشت آذربايجان اهالی ميان در چندانی خيابانی محبوبيت

 می واقعيت حمل همين بر را ها قزاق از خيابانی هواداران سريع و آسان شكست

 در ايالتی به ايجاد دولت خيابانی تمايل كه رسد نمی نظر به همه، اين با]  ۴.[ كند

 شده روبه رو ايالت آن در فعاالن سياسی ديگر و حزب اكثريت مخالفت با آذربايجان

 و مركز دولت مدارای دستكم يا موافقت به بستگی زيادی دولت آن حكم تنفيذ اما. باشد

 براند، فرمان پليس نيروی بر حتی توانست می او. داشت ايالت نيز آن در نمايندگان

اين   از استان، در نظامی نيروهای كل رئيس انتصار، سردار مانند چنانچه شخصی

 به آن كاری ايالت حاكم و) بعد و ۶٩۶ ص ، ١٣٨۶ كسروی،( می كرد حمايت كار

 حاكمی نه هر و می برد حساب او از قزاق نيروی نه ديگر طرف از ولی نداشت،

 حاكم و حزب دموكرات عضو كه مخبرالسلطنه. كرد می تحمل را او فرمانروايی

 دولت تعطيل به بود، دموكرات وقت وزير نخست شيرالدوله،م طرف از منتصب

 پس. ماند نافرجام كه داشت مصالحه پيشنهادی برای او. شد مكلف خيابانی خودمختار

 تير با خيابانی. رساند پايان به را خود مأموريت سرعتی نامنتظر با و شد عمل وارد

 ] ۵.[ كرد خودكشی يا كشته شد قزاق يك

 انتخابات دولت نتيجۀ آن كه است اين منظور. بود غيررسمی ابانیخي دولت كه گفتيم

 لهای سا در كه ومرجی درون هرج از برخاسته بود دولتی نبود، قانون به مستند و

 ومرجی هرج داشت، رواج آن واليات اياالت و تمامی و ايران در آن از پس و جنگ

 به او دولت. بود شده محلی قدرتمندان تظاهر خودمختاری برای مناسب ميدانی كه

 هرج ومرج آن از بخشی آن، اصالحاتی اقدامات و خواهانه نيات مشروطه همۀ رغم

 .بود

 و غيرمتمركز اياالت ادارۀ بر ناظر برنامۀ برای دولت آن كوشش بر ومرج هرج

 دولت حتی بپذيرد، توانست مركز نمی در دولتی هيچ را آن. بود انداخته سايه واليات

 دموكرات حزب عضو مخبرالسلطنه، و را نپذيرفت آن كه شيرالدولهم خواه مشروطه
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 .كرد آن تعطيل مأمور را

 به استقرار كه آشكاری گرايش و خواهی ايران همۀ با آذربايجان خودمختار دولت

 گرايش جهت برانگيزاندن در چندانی كوشش داشت، ايران سرتاسر در مشروطه

 سرتاسری قيامی دهی و سازمان ديگر اياالت در مشابه طلبانۀ خودمختاری های

 گيرندۀ. نرفت فراتر پيام يك از فرستادن ظاهراً  خان ميرزاكوچك با او تماس. نكرد

 و ٣٧٠ ص ، ١٣۴۶ فخرايی( نشد دنبال و موضوع درگذشت بازگشت راه در پاسخ

 مخالفتی در را باره اين در كوتاهی علت ما ايران به روزنامۀ استناد با اتابكی). بعد

اتابكی، ( داشت ها بلشويك با خان ميرزاكوچك همكاری به نسبت كه خيابانی بيند یم

به  كرد، می اقتضا اتحاد آنچه از بيشتر او كه می رسد نظر به).  ۵١ ص ، ٢٠٠٠

 در او كه قيام بود علت همين به شايد. داشت توجه آذربايجان در خودمختار دولت

 ] ۶.[كرده بود پيدا طلبانه جزيهت ای جلوه ومخبرالسلطنه مشيرالدوله نظر

 به قوه از« كرد،  صادر قيام آغاز از بعد روز سه كه ای نامه بيان در خيابانی دولت

 عمل، در اما. اعالم كرد خود برنامۀ اصل دو از يكی را » مشروطيت درآوردن فعل

. نبود پايبند مشروطه قانون اساسی در مصّرح های آزادی مراعات به هم چندان او

 تبعيد. كند می ذكر را انحراف اين هايی از نمونه خود های نوشته دست در سرویك

 جوّ  ايجاد و آذربايجان نامدار طلبان مشروطه از چند تن و حزب تنقيديون جناح سران

). بعد و ١۴٨ ص ، ١١٨ ص ، ١٣٧۶(  است جمله آن از وسيلۀ خبرچينان به ترس

آشوب،  از جّو آكنده آن در ها زادیآ مراعات انتظار كه داشت در نظر بايد ولی

 اجرای كه داده بود بزرگی قول خيابانی. نبود معقول چندان نيز احتكار و فقر مخالفت،

  )١(.شد می روبه رو بسيار موانع با آن
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  زادی  و استقالل ايرانآمبارزات  شيخ دمحم خيابانی  در راه 

  

زندگی و مبارزات  « ر بارۀ دکتر شاهپور رواسانی در مقاله  تحقيقی خود  د ◀
اينگونه  بررسی نموده »  شيخ دمحم خيابانی  در راه ازادی  و استقالل ايران

مد حّ دراين نوشتار، با بررسی اقدامات، گفته ها و شعارهای شيخ م ....«: است
خيابانی وآنچه در مراحل  نخست و دوم جنبش رخ داده وچيزهايی که او 

دفاع  آناسی خود تا آخرين روز و لحظه  از زندگی اجتماعی وسي درسراسر
کرده است، می توان نشان داد و ثابت کرد که اين روحانی شجاع وايران دوست 

ميهن در سرنداشته ، بلکه با  زاديخواه  نه تنها انديشۀ جدايی بخشی ازخاکآو
ستقالل و يکپارچگی ار پرتو عشق و منطق، خواستار آزادی و دوجود و  ۀهم

. نبوده استيندۀ آن غافل آاق حقوق ايرانيان بوده و دمی از ياد ميهن وايران واحق
يکی ازبهانه های وابستگان به طبقۀ حاکم در آن روزگارو پاره ای روشنفکران 
کم اطالع يا بی اطالع ازتاريخ معاصرايران درتبليغ برضد اين مرد بزرگ 

شود، پذيرش  ايران دوست وپاکدامن که شوربختانه هنوزهم به کارگرفته می
پيشنهاد يکی از ياران جنبش در تبريز ازسوی  خيابانی است در بارۀ گزينش 

  .واژۀ آزدايستان به جای آذربايجان
  :خيابانی دراين زمينه چنين گفته است 

چون تبريز محل نشو ونمای آذايخواهان است در راه تحصيل آزادی پيوسته « 
ل وعظمت ايران به خاک سپرده پيش قدم بوده وفدائيان خود را دررا استقال

است، اسم آذربايجان را به آزادی ستان تبديل  نموده ازاين تاريخ رسميت آنرا 
با کمی دقت به روشنی می توان دريافت که تأکيدخيابانی به ) ١(» .اعالم مينمايم

  . است وياد آوری خواست مردم آذربايجان به استقالل وعظمت   ايران» ايران« 
دانه  ومنصفانه است که چنين گفتاری را نشانۀ تجزيه طلبی خيابانی آيا شرافتمن 

  بدانيم؟
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کسروی با آنکه نظراتی انتقادی دربارۀ شيخ مّحمد خبابانی و جنبش تبريزدارد،  
  :دربارۀ گزينش نام  آزادی ستان به جای آذربايجان می نويسد

آزاديخواهان  در همان روزهای نخست خيزش حاجی اسماعيل آقا امير خيزی كه از
كهن و اينزمان از نزديكان خيابانی ميبود پيشنهاد كرد كه آذربايجان چون در راه 

» آزاديستان«مشروطه كوششها كرده و آزادی را برای ايران او گرفته نامش را 
زيرا پس از بهم . يك دشواری پيدا كرده بود» آذربايجان«در اينهنگام نام . بگزاريم

زبانان قفقازدر باكو و آن پيرامونها جمهوری كوچكی  ركیخوردن امپراتوری روس ت
ها  آن سرزمين نامش در كتاب. ناميده بودند» جمهوری آذربايجان«پديد آورده آن را 

است، ولی چون اين نام از زبانها افتاده بود، و از آنسوی بنيادگزاران آن » آران«
گردند، از اينرو اين نامرا  جمهوری اميد و آرزوشان چنين ميبود كه با آذربايجان يكی

آذربايجانيان كه بچنان يگانگی . برای سرزمين و جمهوری خود برگزيده بودند
پوشی نميخواستند از آن نامگزاری قفقازيان  خرسندی نداشته و از ايرانيگری چشم

بهتر است ما : گفتند گزاری شده و گذشته بود كسانی می سخت رنجيدند، و چون آن نام
  )٢( .دوراه ب از اين» آزاديستان«همانا پيشنهاد . ود را ديگر گردانيمنام استان خ

با توّجه به گفتارکسروی، آيا اين تغييرنام را می توان پيشنهادی در راستای  
  دفاع از ايران وايرانی  بودن و ايرانی  ماندن شمرد يا مقّدمۀ  تجزيه طلبی؟

زاديستان بعنوان يکی از بی گمان پيشنهاد تغيير نام استان آذربايجان به آ
آستانهای ايرانی، تالشی برای  حفظ يکپارچگی سرزمين ايران و مخالفت با پان 

هرچند   می توان آنرا بد سليقگی [ نه نشانۀ تجزيه طلبی؛ . تورکيسم بوده است
  .]بزرگ و خطرسازدانست

درسراسرنطق های ونوشته های خيابانی جمله ای که تجزيه آذربايجان ويا « 
آنچنان که نوکران خود فروختۀ ايرنی نما، دردفاع  –ض اصول مشروطيت را نق

ولی بطور سربسته و مبهم به  –از سرکوب خيابانی و کشتن اومدّعی آن بودند 
  )٣(».آدمی تداعی کند نمی توان  يافت

شيوۀ ديگری که سالها طبقۀ حاکم پيوسته به استعمار برای سرکوب مخالفان 
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منافع  تهيدستان ومحرومان دفاع وبه نظام طبقاتی اعتراض وبويژه کسانی که از 
می کردند، به کارمی گرفت، متّهم ساختن آنان به بی دينی ووابستگی به بلشويسم 

» بلشويکها«بودوالبتّه دراين راستا همۀ ويژگيهای زشت اخالقی واجتماعی نيزبه
ز احساسات طبقۀ ثروتمند حاکم با اين ترفند می کوشيد ا. نسبت داده می شد

واعتقادات ملّی ودينی توده مردم برای سرکوب معترضان به کجرويهای خود 
درمورد شيخ  دمحم خيابانی نيزطبقۀ حاکم همسو با سياست . بهره برداری  کند

انگلستان درايران چنين رفتار کرد ومرد بزرگ را گذشته از  جدايی خواهی، به 
های خيابانی ثابت  خنان و رفتاراما بررسی دقيق س. بلشويک بودن متهم ساخت

می کند که او و يارانش درآذربايجان به هنگام پيش آمدن قحطی، زلزله و گرانی 
خوابار دست به اقدامات  انسان دوستانه وخيرخواهانه می زده اند ومی کوشيده 
اندازمردمان تهيدست ومحروم دربرابرمحتکران وغارتگران داخلی ومحلی 

مرحله و موردی سخن ازالغای مالکيّت خصوصی به  پشتيبانی کنند ودرهيچ
  .ميان نياورده اند

دراين مورد می توان به گزارش سرگردادموندز رايزن سياسی بريتانيا درسپاه  
  :شمال ايران اشاره کرد

اومالقاتی . به تبريزرفت تا اوضاع را ارزيابی کند ١٢٩٩روزششم ارديبهشت« 
يجه رسيد که جنبش او تالشی است برای طوالنی با خيابانی  کرد وبه اين نت

او به اين نتيجه دست . سرکوبی دولت وثوق الدوله واستقراريک دولت قانونی
يافت که درنهضت خيابانی اثری ازجدايی طلبی ويا گرايش های بلشويکی  

چنينمی نمايدکه بازرگانان بزرگ وثروتمند تبريز، زمينداران )۴(» .وجود ندارد
اقدامات خيرخواهانۀ خيابانی را گونه ای سرکشی، واشراف ومحتکران، 

جسارت و تجاوز به امتيازات طبقاتی خود دانسته وباصطالح بلشويک بازی 
بشمارمی آورده اندوچون احتمال می داده اند درصورت استقرار دموکراسی 
درايران و اجرای اصول مشروطه چنان که درقانون اساسی مطرح شده بود 

ود، باصطالح به عالج واقعه قبل ازوقوع پرداخته اند و به ازمنافعشان کاسته ش
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  .اقتصاد آذربايجان دست زده اندرمتّهم ساحتن شيخ محّمد خيابانی وايجادبحران د
شيخ محّمد خيابانی درباره رفتار بازرگانان ثروتمند تبريز دريکی از  

  :سخنرانيهای خود گفت
نهاد شده وتجارازقبول اين مبلغی پول موجوداست که محافظت آن به تجارپيش«

درمواجهۀ اين حادثه، انسان نمی تواند از شگفتی ! تقاضا استنکاف ورزيده اند
برای تأمين امنيّت اين . تجارهميشه آسايش و امنيّت می خواهند. خود داری نمايد

وقتی که الزم می شود يک وجهی به آنها   سپرده شود . همه فداکاری می شود
البته بايستی تمام هزينۀ اين امنيّت برگردن ! می کننددر قبول آن مضايقه 

بايد با پول آنان اين همه اقدامات وعمليات به راه افتد، نه . تجارتحميل  شود
اينکه يک وجه حاضر و آماده را،  به صندوق  آنها سپرده محافظت آنرا تقاضا 

جستن  استحقاقشان به جبر واعتساف، به ظلم و تعدی است و از شرکت! نمايند
ولی اين يک اشتباه خطرناکی . در حيات اجتماعی، متحاشی وبی ميل می باشند

ما امنيّت  را برای تأمين رفاه و آسايش بيچارگان ملت، بخاطرصنوف . است
درمانده و دمکراسی بی تاب و توان ملتزم و متعهد شده ايم، نه برای تزييد 

ن که امنيّت را فقط برای آنا! کرورها وميليون ها ثروت تجارمتمول و طمعکار
تأمين منافع خسيسۀ خودشان آرزومی کنند، آن خود پرستان خودانديش که گمان 

امنيّت و آسايش بی عيب . می برند بايد  يک عده مردم فداکار زحمت بکشند
. ونقصان جهت آنان تهيه ببيند، بدانند  که اين امنيّت شامل حال آنان نخواهد شد

رخت خود را ازاين مملکت بيرون برند . تماع خارج شوندآنها بايد ازامنيّت اج
واموال وثروت خودشان را بگذارند که محصول اين مملکت است ودموکراسی 

  )۵(».به آن احتياج دارد
شهادت شيح دمحم خيابانی خواسته دولت انگلستان وطبقۀ پيوسته به استعمارايران 

مخبرالسلطنه ... ولۀ پيرنيامشيرالد« و)۶(بود) فراماسون(ومخبرالسلطنه هدايت 
  ).٧(»را برای سرکوب قيام وآزادی به واليگری  آذربايجان منصوب  نمود

  :از گزارش نورمن عامل انگلستان درتهران به لرد کرزن درلندن 
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مخبرالسلطنه به زودی از وزارت ماليه کنارمی رود و برای سرکوب شيخ « 
  )٨(».می شود محّمد خيابانی عازم تبريز

شيخ » موّرخ«و » استاد« وجوداين حقايق  تاريخی، هنوزهم کسانی به نام  با  
. دمحم خيابانی را بعنوان  جدايی خواه و بلشويک به جامعۀ ايرانی معّرفی می کنند
... حقيقت تاريخی اين است که شيخ دمحم خيابانی، مانند ستارخان و باقرخان و

ان دردوران معاصر  مصر به ازچهره های تابناک تاريخ آزادی واستقالل اير
  .شمار می رود

خيابانی درجنبش مشروطه بعنوان مجاهد شرکت داشت وعضو حزب ..... 
  )٩.(اجتماعيون عاميون علی مسيو شد

خورشيدی انجمن ايالتی آذربايجان .هـ١٢٨۵پيروزی جنبش مشروطه در پس از 
ر دفاع  از تبريز خيابانی از اعضای فعّال و برجستۀ اين انجمن بود و د. برپاشد

. هـ ١٢٨٧ نيروهای زيرفرمان عين الدوله شاهزادۀ قاجاری درشهريور دربرابر
 ١٢٨٨گشايش در(خورشيدی شرکت داشت ودردورۀ  دوم مجلس شوراتی ملی 

از جمله اقدامات برجستۀ او . به نمايندگی از تبريز برگزيده  شد) خورشيدی. هـ
  )١٠.(ماتوم  دولت روسيه  بوددرمجلس، مخالفت صريح و مستدل با اولتي

شيخ دمحم خيابانی  درسخنانی درسبزه ميدان تهران درمخالفت با اولتيماتوم روسيه 
  : گفت

ملت که شش هزار سال سابقه استقالل دارد به آسانی از استقالل خود يک « 
اگرنتوانيم کشورخود .زيرا استقالل هرملتی شرافت اوست. صرفنظرنخواهد کرد

وشرافتمندانه زندگی کنيم الاقل درراه وطن جان خواهيم دادزيرا  را نجات دهيم
 )١١(» .درچنين مواقع خطرناک وحساس زنده ماندن محوشدن است

  .سخنرانی خيابانی با فريادهای پاينده ايران، زنده باد خيابانی پايان يافت
پليس تهران زيرفرمان يپرم خان با مأموريت بستن مجلس شورای ملّی به دستور 

دوماه پس )  ١٢.(وثوق الدوله در صدد  دستگيری خيابانی برآمد  که موفق نشد
ازبسته شدن مجلس، خيابانی به روسيه رفت و پس ازمدتّی با اين تعّهد که تنها به 
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بازرگانی بپردازد، به تبريزبازگشت؛ ولی  پس ازبازگشت، فعايت های سياسی 
بات دورۀ سوم مجلس ق انتخا.هـ١٣٣٣در) ١٣.(خود را پنهانی پی گرفت

شورای ملّی آغازشد، ولی درسايۀ دسيسه های شجاع الدوله ولی آذربايجان که 
ازسوی روسها به اين مقام گماشته  شده بود، ازانتخابات درآذربايجان جلوگيری 

نکته ای که يادآوری آن . شد وحتّا يک نفرهم ازاين ايالت به مجلس راه نيافت
دورانديشی سياسی شيخ دمحم خيابانی ومخالفت  برای نشان دادن ميهن دوستی،

 واگذاری امتيازنفت جنوب اوبا استعمارانگلستان بايسته است، مخالفت اوبا
  .ميالدی است١٩١۴به دولت انگلستان در » دارسی«

امتيازی که به « : خيابانی درسخنرانی خوددرمخالفت با اين واگذاری گفت
مپراتوری انگلستان بشودکه موجب دارسی داده شده نبايد منتقل به دولت ا

اين معامله نادرست وخائنانه بوده زيرا . پريشانی ها ونگرانيهای ايران بوده است
ً ازدولت  دولت انگلستان هيچگاه توفيقی نمی يافت چنين امتيازی را مستقيما

 وسيلۀ تحصيل امتياز را بنابراين دارسی رابه ميان آوردکه او. ايران تحصيل کند
اين عمل خدعه . وصورت شوم امپرياليسم خودرا پشت سراوپنهان دارد قرارداده

  )١۴(» .آميز، نادرست وحليه گرانه بوده است
چگونه می توان چنين مردی را که با بنيادی ترين منافع استعمارانگلستان 

به انگلستان » روابط پنهانی« درايران آشکارا به مخالفت  پرداخته بود به داشتن
چنين تحريف واتّهام زنی، خود خدمت به استعمارگران انگليسی  متهم کرد؟ آيا

  شمرده نمی شود؟
خيابانی پس ازپيروزی انقالب اکتبردر روسيه ورفتن نيروهای نظامی آن دولت  

او . از تبريزبارديگرآشکارا فعاليتهای اجتماعی وسياسی خود را پی گرفت
زب دموکرات با شرکت توانست با کمک يارانش کنفرانسی ايالتی   ازاعضای ح

چهارصد وهشتاد تن ازسراسرآذربايجان برگزاروفرقۀ   دموکرات آذربايجان را 
  )١۵.(پس از پنج سال ، دو باره  برپا کند

دراين کنفرانس ايالتی انتشار دوبارۀ روزنامه تجدّد تصويب وخيابانی به مديريت 
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. ه ١٣٣٢جب ر ٨( ١٢٩٩فروردين  ٢٠نخستين شمارۀ تجدد در. آن برگزيده شد
خ . با نخستين  مقالۀ شيخ  محّمد خيابانی با امضای م)  ١٩١٧آوريل    ٣٠ -ق  

نورحقيقت خواهد . تکيه گاه خوانخواران ازپا در افتاده. چه بايد کرد« زيرعنوان
اشاره به نابودی بنيان استبداد روسيۀ  دراين مقاله پس از. انتشار يافت» تابيد

ان به بهای خون جوانان رعنای خود حقوق مقدّسۀ تزاری، آمده بودن ايراني
آزادی وحاکميّت عليۀ  را از دولت مستبدگرفته تغييرات اساسی آنچه الزم بوده 

وقت آن رسيده است که اصول و قوانين اساسی را از زوايای .... است داده است
م نسيان بيرون آورده  ازگردو غباربی اعتنايی که برونش نشانده ايم  تکان دهي

ً و کالً تعطيل » مخصوصا اصل هفتم آنرا که می گويد اساس مشروطيت جزتا
وظيفۀ ما فقط وفقط ...رسا به گوش اوليای اموربرسانيم به آواز» بردار نيست

اميدواريم که اوليای امورهم ملتفت ... تقاضای اجراء اصول مشروطيت است
برآيد شروع اصالخات تکاليف خود بوده بی انکه  ملت به مقام  ادعا  و مطالبه 

افکارعاّمه راکمافی السابق ...اساسی واحياء قوانين نموده و حيثيت مقام ملّت و 
  )١۶(».منظورخواهند  فرمود

چون نظرما مساعدت تام وتمام با اولياء « :نوشت» نورحقيقت« خيابانی درمقالۀ 
اموراست و تقاضای ما جزاجرای قواين واصول مشروطيّت نيست درغيرآن 

دم فروبسته وظيفه شناسی . قع که نقص درقانون، مماطله درادامه وظيفه نبينيممو
خود را ظاهرخواهيم ساخت اما اگرسوء استعمال دراختيارات واقتدارات مقامات 

کيست که زبان تنقيد ملت را خواهد بريد؟ مثالً شنيده می . عاليه مشاهده شود
جلس برآمده خيلی جای شودکه گويا دولت درصدد تهيه مقدمات انتخابات م

تشکر، اما يک سئوال  اضطراری به پيشگاه اوليای امورعرضه خواهيم داشت 
که آيا دراين انتخابات واقدام اساسی مواد نظامنامۀ  انتخابات  و روح  

  )١٧(»مشروطيت  را منظور خواهند فرمود يا نه؟
در  ١٣٣۵ ١٣٣۵رجب   ٢٨با اعالم  تاريخ  انتخابات دوره چهارم  مجلس  در

مردمان  تبريز و آذربايجان  آمادۀ  شرکت ) روز بعد   در واليات  ١۵( تهران  
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  .در انتخاب شدند
ق تعطيل . هـ ١٣٢٩ذيحجه الحرام  ٢٩دورۀ مجلس شورای ملّی در: يادآوری

دوران فترت ) آغاز کاردورۀ سوم(١٣٣٣محرم ١٧تا  ١٣٢٩ذيحّجه  ٢٨از. شد
تن نمايندگان آذربايجان شرکت ١٩ومدورۀ س در .چهارسال به درازا کشيد

). به علّت جلوگيری ازانتخابات ازسوی شجاع الدوله والی آذربايجان(نداشتند
طول ) روز ٣٩تنها ( ١٣٣٣ذيحجه الحرام  ٢۵تا ١٣٣٣ذيقعدۀ  ١٧دورۀ سوم از

 ١۵درتهران و ١٣٣۵رجب  ٢٨تاريخ برگزاری انتخابات دورۀ چهاردهم . کشيد
  .سال رسيد ۶بدين سان دورۀ فترت  به   .روز بعد در واليات شد

  
  مرحلۀ نخست قيام 

. باتوّجه به اينکه مردم آذربايجان به علّت دخالتها و فشارعوامل والی آذربايجان
شجاع الدوله، از برگزيدن نمايندگان خود در دورۀ  سوم مجلس شورای ملّی 

رمضان   ١۵محروم  شده بودند، برای جلوگيری ازتکرارشدن چنين وضعی، در
لزوم برمبنی فرقۀ  دموکرات  آذربايجان از سوی کميتۀ ايالتی بيانيه ای  ١٣٣۵

رمضان  ٢٠سپس  در . تشکيل  انجمن ايالتی  مطابق  قانون در تبريز منتشر شد
سياسی تبريزتلگرافی به هيأت  وزراء    -شماری ازشخصيّتهای اجتماعی ١٣٣۵

  :خواستهاکردند،  با اين تهران  مخابره در
اجازۀ  افتتاح انجمن ايالتی که با ترتيب قانونی تشکيل شده و نظارت  –اوالً ...« 

  .درامور محول به آن  هيئت رسمی شود
  .اعزام  يک نفرحاکم  قانونی عالم  که طرف اعماد ملّت باشد –ثانياً 
  اعزام  رؤسای عالم وقانونی برای دواير ماليه، عدليه وغيره –ثالثاً 
 ً اعزام هيأتی برای تشکيالت ژاندارمری که مراقب حفظ آسايش خارجی  -  رابعا

  )١٨(».ونظم داخل شهر  باشد
از آغاز رسمی انتخابات مجلس شورای ملّی  ١٣٣۵تا چهارم ذيحّجه الحرام  

براثربروزقحطی و آشوب در تبريز وديگرشهرهای . درآذربايجان خبری نشد
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)  ١٩١٧اکتبر ١٨( ذيحّجه الحرام  ٢۵ی درخيابانبرای ايجاد آرامش،آذربايجان و
سخنانی درساختمان تجدّد ايراد کرد و حاضران دراين مراسم از هيآت وزيران 
در تهران اعزام  يک پيشکار را درخواست کردند و برای پايان دادن به 

گروهی ازبازرگانان تبريزبر تلگرامی به ١٣٣۶نابسامانيها در روزهای پايانی 
  .هران فرستادن  والی مقتدری به تبريز را خواست شدنددولت مرکزی درت

،  کميتۀ ايالتی فرقۀ دموکرات، از سوی کنفرانس فرقۀ ١٢٩۶در يکم شهريور 
  :دموکرات آذربايجان  سياستهای آيندۀ خود را اعالم کرد

کنفرانس ايالتی مالحظه می کند که ايالت آذربايجان يک قطعۀ الينفک از   - ١« 
د روسيه  ١٩١٧پيروزی انقالب اکتبر[ ده وبواسطه اتفاقات اخيرمملکت ايران بو

فرقۀ دموکرات ... توجه مخصوص دموکراسی را به خود جلب می کند] ر. ش -
  .اخالل  و آشوب را مغاير مصالح مملکت  می داند... 
کميتۀ ايالتی رامأمورمی کند که تسريع وتعجيل درانتخابات ...کنفرانس ايالتی -  ٢

  .رالشورای ملّی  را از هيأت حکومت تقاضا  نمايدوافتتاح دا
کنفرانس ايالتی  لزوم انجمنهای ايالتی و واليتی را به شدت احساس نموده   - ٣

به کميتۀ ايالتی تعليمات می دهد که هرچه زودتربانتخابات انجمن مباشرت  
ورزيده برای موفقيت  نامزدهای خود بدون ائتالف با فرق سائره به تنهايی  
خواهد کوشيد ولی شرکت فرق سائره را در انتخاب نامزدهای خود قبول خواهد 

  )١٩(».نمود
با رسيدن خبرعضويت وثوق ) خورشيدی- هـ ١٢٩۶آذر  ١٢(١٣٣۶صفر ١٨در

الدوله و برادرش قوام السلطنه وامين الملک درکابينۀ شاهزاده عين الدوله که از 
جلوگيری کرده بود، بی درنگ  ورود نمايندگان دورۀ سوم به مجلس شورای ملی

ميتينگ بزرگی درتبريز برگزارشد و تشکيل کابينه را به دست  بيگانگان 
خيابانی دراجتماع بزرگ مردم تبری که خود را پيرو راه ستارحان . معرفی کرد

سردارملی و پشتيبان مشروطيّت می دانستند، به ماهيّت ضد ايرانی و استعماری 
  .بر کناری خائنان به کشور را خوستارشداين کابينه اعتراض کرد و
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که اکنون  هيأت مديرۀ ميتينگ برای عين الدوله صدراعظم دوران استبداد 
از شخص ...« :تلگرامی  فرستادند. زيرپرچم مشروط رئيس  الوزرا شده بود

حضرت واال انتظارنمی رفت دراين موقع باريک  چنين هيأت فشاری را که  با 
تدليس و ريا می خواهند زمام مقدرات مملکت را به  دست فالج اجنبی ونقاب

دست گرفته وهوای صاف آزادی ايران را با بادهای استقالل افکن جنوب مسموم 
ودوباره قيود اسارت را بر قاب سکنه بديخت اين آب و خاک بگذارند مسئول 

اهالی آذربايجان بالّصراحه می گويند مادامی که يک ....مشترک خود قراردهند
اوامر مرکز را الزم االتّباع . ينه کامل الّصالح و طرف اعتماد تشکيل نيافتهکاب

  )٢٠(» .نخواهند شناخت
اين تجمع و اين خواست تبريزيها را می توان نقطۀ اوج مرحلۀ نخست قيام به 
رهبری خيابانی درراه اجرای اصول مشروطيّت وايستادگی دربرابراعضای 

  .دانستطبقۀ پيوسته به استعمار درايران 
خيابانی درمقاله ای درروزنامۀ تجدد دربارۀ خواست ايرانيان برای استقرار 

  :دموکراسی درسراسر کشور و مخالفتشان با فساد طبقۀ  حاکم  نوشت
دوست نداری . عزم جانسپاری جزم کرده ای. ای آذر بايجان که قيام  کرده ای« 

رامدد کاری نمی توان به غيرازايرانی، ايران . ، رفيق نداری، ايرانی هستی
ُملک ُمشرف بموت کيانيان با ثقلت  دوش افکن خود، استناد و پشتگرمی ... بود

  )٢١(».به تو دارد
  آياچنين سخنانی نشان دهندۀ وطن پرستی و ايران دوستی خيابانی نيست؟ 
از آن رو که عين الدوله وهمدستانش به تلگرامهايی پياپی که به هيأت دولت  

از  ١٢٩۶) دی( ود، پاسخ  نمی دادند، تلگرام زيردر دوم جدی فرستاده شده ب
 دربين تهران واياالت يک ضديت اساسی و...«:تبريزبه تهران مخابره شد

وقعی به افکارعموميۀ ايالت نمی گذارند تا . مخالفت فکری مشاهده می شود
اضای لهذا با تأکيد ، تق. حدّی که گمان می رود ايالت را جزء ايران نمی شمارند

هيئت هشتگانه را که ازطرف پانزده هزار نفر حاضرين درمتينگ سابق پيشنهاد 
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پرست مفسد که اشخاص ارتجاع شده بود مکرراً مطالبه می کنيم که اوالً 
دربارشاهی را تحت نفوذ خود قرار داده و دربين ما و پادشاه حاجب واقع شده و 

ن اصول مشروطيت درايران اعالن سريع انتخابات در واليات و تطبيق يافت
ثانياً يک کابينۀ ملّی متشکل ازعناصر صالحه . ممانعت کنندازدربار خارج شوند

.  وحائز اعتماد آزاديخواهان بدون افاقۀ وقت زمام ادارۀ حکومت را بدست  گيرد
ً  تاريخ اعالن انتخابات دراياالت بفوريت  تعيين واخبار گردد هيأت »  .ثالثا

  )٢٢.(مديره  متينگ
دی،  ١٨در . ، گفتگوهای بی نتيجه با تهران ادامه داشت١٣٣٧تا اواخر شعبان  

 ٢٨در. عين الدوله ازکار کناره گرفت  ولی بار ديگر مأمور تشکيل کابينه شد
 بهمن( به رياست وزرا برگزيدو درچهارم دلو دی شاه مستوفی الممالک را

ات دورۀ  چهارم به تلگرامی از وزارت داخله در بارۀ آغاز انتخاب) ١٢٩۶
دی تلگرامی ازسوی کميتۀ ايالتی  ٢٩همين رو، دراز. آذربايجان فرستاده شد

تلگرام ديگری به مناسبت تشکيل کابينه  ١٢٩۶فرقه  دموکرات  و دردوم بهمن 
ای که خواست مردم آذربايجان بود از سوی هيأت مديرۀ ميتينگ به مستوفی 

. دين سان مرحلۀ نخست قيام به پايان رسيدالممالک رئيس الوزرا مخابره  شد و ب
ولی . به پايان رسيد١٢٩٨شهريور ١۵انتخابات مجلس شورای ملی درتبريزدر

انجمن نظارت  ١٢٩٨آبان  ١٨در. انتخابات شهرهای آذربايجان صورت نگرفت
عضوفرقۀ  ۶نمايندۀ تبريز ٩از. تبريز، نام برگزيده شدگان را اعالم کرد

با برگزار نشدن انتخابات درديگر ) ٢٣.(نی نفر سوم  بوددموکرات بودند و خيابا
شهرهای آذربايجان که فرقۀ دموکرات درآنها  نيرومند وخيابانی دارای نفوذ  
اجتماعی وسياسی  بود،  ازپا گرفتن يک فراکسيون نيرومند مجلس شورای ملی 

وضعی که می توانست مايۀ دگرگونيهای چشمگيردر زمينه )٢۴(جلوگيری شد؛
اين رفتاردولت وطبقۀ پيوسته به استعمارنشان می . ی اجتماعی وسياسی شودها

دادکه چگونه امپرياليسم ويارانش برای پاسداری ازمنافع مشترک خود به پايمال 
کردن حقوق سياسی واجتماعی مردم مستعمرات اقدام می کنتد و به آن خو گرفته 
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  .اند
ات برگزارشد و در هشتم  کنفرانس ايالتی فرقۀ دموکر ١٢٩٨اسفند  ٢٢در 

اعالميه  ای ازسوی کميتۀ منتخب مجلس محلّی تبريزدر بارۀ  ١٢٩٩فروردين 
تشکيالت فرقۀ دموکرات ومسائل جاری انتشاريافت که معطوف به مسائل داخلی 

با وجود مخالفت مردمی درآذربايجان  و بويژه درتبريز وشيخ )  ٢۵.(فرقه بود
دۀ طبقۀ حاکم پيوسته به استعمارو همچنان زيرنام اعضای شناخته ش. دمحم خيابانی

  .نظام   مشروطه، سازمانهای دولتی را دردست داشتند
ازهمان مرحلۀ آغازاعتراضها به اجرا نشدن اصول مشروطه و دخالت دولتهای 
استعماری درامور اقتصادی وسياسی ايران، دولت مرکزی کوشيد با فرستادن 

نوان حاکم يا مأمورنظميه وعدليه، تقويت پادگان افراد معين به آذربايجان، زيرع
درمرحلۀ  نخست  قيام، . قزاق درتبريز، نفوذ خود را دراستان افزايش دهد

وتشکيل اجتماعات خواستار  رهبران فرقۀ دموکرات بافرستادن تلگرام
و مشروطيّت وبرگزاری انتخابات مجلس شورايملّی درسراسر ايران  دموکراسی

ختارواقعی طبقۀ حاکم آشنايی نداشتند وبه دشواری می توانستند بودند، ولی به سا
بپذيرند که حتّا سياستمداران وجيه الملّه وظاهرالصالح که تظاهر به دموکراسی 

منشی و ايران دوستی می کنند و پاره ای از آنان عضو حزب دموکرات ايران  
بايد گفت رهبران . بر خالف آنچه می گويند و می نمايند رفتار کنند. هم بوده اند

قيام می پنداشتند اگربه جای يک والی بدنام، والی خوشنامی درکابينه گردآيند، 
مرادحاصل، مشکالت جامعه برطرف و دموکراسی ومشروطه مستقرخواهد 
شد،وتوّجه نمی کردند که بسياری ازبازرگانان ثروتمند وزمينداران بزرگ 

نۀ گذرا از جنبش مردمی پشتيبانی آذربايجان که برای پاسداشت زندگی خودبه گو
  .منافع وامتيازات طبقاتی شان چشم نخواهند پوشيد هرگز از. می کردند
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  مرحلۀ دوم قيام

درآن  . درتبريزآغازشد ١٢٩٩دين رفرو ١۶مرحلۀ دوم قيام با پيشامدی در 
روز تالش نظميّۀ  تبريز برای  بازداشت يک تن از هواداران  قيام، به اعتراض 

  .انجاميدعمومی 
فروردين پيوسته برشمارجمعيت معترض که درساختمان   ١٧و١۶در روزهای  

  .گرد آمده بودند افزوده شد -دفتر مرکزی فرقۀ دموکرات  -تجدّد
دکترامين الملک مرزبان به  انتصاب عين الدوله به ايالت آذربايجان و...« 

دفترايالتی و دکترحسين خان ملقب به سعيدالحکماء به رياست  و. معاونت وی
ی  براثرفشارافکارعمومی و اخطار..سايرين آتش اين قيام رابيشترمشتعل ساخت

ازحرکت  غيرقانونی ناگزير که ازطرف خيابنی به دکترمرزبان داده شد رؤسای
باتفاق مأمورين وآژان ]سران نظميه[ومسيو فکل کلومان ماژوربيورلگ.شدند

آمده بودند شب ... به آزاديخواهان هايی که برای ايجادآشوب وبلوا وبی احترامی
حمل عاجالً بطرف تهران عزيمت نموده و در کارهای نظميه موقتاً ١٩پنجشنبه 

  )٢۶(».به سردار اکرم تفويض شد
بياينه ای از سوی هيأت مديرۀ اجتماعات صادر )  فروردين ١٩(درهمان روز 

به ياران و اين بيانيه که متن آن در زيرمی آيد،وفاداری خيابانی  در شد و
  :خواست  او و يارانش برای استقرار مشروطيت به روشنی نشان داده شده  است

  
  بيانيه

ی تمايالت ارتجاعی كه دريك سلسله اقدامات  آزاديخواهان شهر تبريز، به واسطه« 
نمود و در مركز ايالت آذربايجان با يك  های محلی تجلی می ضد مشروطيت حكومت

رفته بود، به هيجان آمده با قصد اعتراض و پروتست طرز انديشه بخشی قطعيت گ
 .اند شديد و متين قيام نموده

كنند كه تماميت پرگرام آنان عبارت است از تحصيل يك  آزاديخواهان تبريز اعالم می
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مملكت را محترم  ۀاطمينان تام و كامل از اين حيث كه مأمورين حكومت، رژيم آزادان
طور صادقانه مرعی و   نمايد، به آن را معين میو قوانين اساسيه را كه چگونگی 

  . مجری دارد
آزاديخواهان كيفيت فوق العاده باريك وضعيت حاضره را تقدير كرده مصمم هستند 

ی پرگرام  در دو كلمه. هر وسيله كه باشد، برقرار دارند كه نظم و آسايش را، به
  :آزاديخواهان عبارت از اين است

  .یبرقرار داشتن آسايش عموم 
 .»از قوه به عمل آوردن رژيم مشروطيت 
» هيئت  مديرۀ اجتماعات ١٣٣٨رجب  -١٢٩٩حمل   ١٩پنجشنبه  : تبريز 
)٢٧(  

شهريور  که قيام با شهادت مظلومانۀ شيخ دمحم خيابانی   ٢٢فروردين  تا   ١۶از 
درراه آزادی و استقالل ايران دردفاع از حقوق محرومان پافشاری بر اجرای 

وطيت و پاسداری از يکپارچگی سرزمينی ايران به پايان رسيد، اصول مشر
شيخ دمحم خيابانی می کوشيد  با سازمان دادن به هواداران قيام و ايراد  سخنان 
آموزنده در زمينۀ مسائل اجتماعی وسياسی که همۀ انها نشان ازدانش واال 

با . آورد وعشق به ايران داشت موجبات ريشه گفتن نهشت و توسعه آنرا فراهم
 -بررسی دقيق سخنان شيخ دمحم خيابانی  می توان دامتۀ  آگاهيهای اجتماعی 

  .سياسی  و باور راستين او به آزادی و حقوق  بشر پی برد
تالش خيابانی برای ايجاد رابطه با نهضت جنگل در واپسين روزهای زندگی  

به  ١٢٩٩يورحامل پيام خيابانی در وا پسين روزهای شهر. اش به جايی نرسيد
  .شهريور  خيابانی به شهادت رسيده بود ٢٢رشت رسيد، در حالی که در 

  :ابراهيم فخرايی در اين باره نوشته   است
حاجی آخوند نمايندۀ ] ١٢٩٩سی ام شهريور [  همزمان باو واقعه  مالسرا « 

و پيام آن روحانی انقالبی را ابالغ مخصوص شيخ دمحم خيابانی به جنگل رسيد 
پيام اين روحانی روشنفکر، برقراری ارتباط فيمابين آذربايجان و گيالن و  .کرد
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فعاليت شيخ دمحم خيابانی نيزدرجهت ايجاد . پيشروی به سوی هدف مشترک بود
زد و حصول  می يک تحول اساسی درسيستم حکومتی ايران و موانع آزادی دور

ه عمق مسأله و و چون ب. دانست ثمر می چنين آرزويی را از طريق نزاکت بی
های وقت پی برده لذا نيل به هدف را جز از طريق انقالب  افکار حکومت

وثوق الدوله ويکی ازمردان نامبرده يکی ازمخالفان سرسخت قرارداد. جست نمی
حاجی آخوند بعد از ابالغ رسالت خود، . با شهامت وليدر حزب دموکرات بود

همان مرض هم درگذشت و  اسهال خونی مبتال شد و به به مرض» زيده« در 
ها بعد از واقعه مالسرا امکان برقراری ارتباط مقدور  به علت گرفتاری جنگلی

  )٢٨(».در واقعه قتل  خيابانی  مسلماً انگليسی ها بی دخالت  نبودند.. ..نگشت
. دست نيستبه ميرزا کوچک دردمحم خيابانی  شوربختانه  متن نامه و پيام

چند سطر از اين نامه را »  شوروی و جنگل« خود کتاب دريقيگيان  گريکور
  :آورده است

چه فرقی بين شما و وثوق الدوله است؟ وثوق الدوله می خواهد ايران را با « 
مساعدت مشاوران انگليسی اداره کند و شما می خواهيد ايران را با مساعدت 

  )٢٩(».لشکريان روس اشغال کرده اداره کنيد
 :وان يک سند موثق بپذيريم،  بايد  به دونکته اشاره  کنيماگر آنچه  را نقل شد بعن

نهضت جنگل و   یدرون یانهاياز جر یابانيدمحم خ  خيکامل  ش  یناآگاه -  ١ 
نا  نيا. گانگانيکوچک و مخالفت او با ب رزايم یدوست  رانيو ا یمل تيشخص

ونی و دشمنان در غاتيگرفته  از تبل  هيتواند ما ینادرست  م یو داور یآگاه
و نتيجۀ   جدا ) ٣٠(بيرونی ايران در سراسر کشور برضد نهضت جنگل باشد

  .ماندن نهضتهای  مردمی در ايران ازيکديگر
تالش شيخ دمحم خيابانی برای تماس مستقيم با رهبران نهضت جنگل و به  – ٢

دست آوردن همکاری آنان نشان می دهد که خيابانی ايستادگی در برابر دولت 
محدود به آذربايجان نمی دانسته و به ايران و آيندۀ آن می انديشيده مرکزی را 

کوشش شيخ دمحم خيابانی برای همکاری و همگامی  با کلنل  دمحم تقی خان .  است
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  .پسيان هم به علت نبود ارتباط به جايی نرسيد
واما جريان توطئه مخبر السلطنه هدايت که با سوء استفاده از اعتماد شيخ دمحم  

  :بانی مأموريت  خود را انجام دادخيا
با رئيس قزاقخانه  پس ازتزويری که مخبر السلطنه هدايت بکار بردو« 

رئيس قوای ژاندارمری ) سرتيپ هاشمی دامادساالر ملی(وميرحسن خان هاشمی
برای امحاء قيام وقيامی ها تبانی کرد  قزاقان را  که از خيابانی دل پری داشتند 

محل تمرکز کانون حکومت ملی حمله » عالی قاپو« ده بهعليه قيام اغواء نمو
ذری در همين نقل قول می آعلی ) ٣١(» .ورساخت و آنجا را تسخير کردند

اين دو تن تحت نظر مشتيج که از بقايای  روس های ... «)زير نويس( افزايد 
  )٣٢(» .تزاری بود انجام وظيفه می کردند

  
نگی توطئه و نقش کنسولهای انگليس و مخبر السلطنۀ هدايت خود در بارۀ چگو 

 : آمريکا و مشتيج رئيس  روسی قزاقخانه در اين جنايت اعتراف می کند
به  ١٩١٧از افسران روسيۀ  تزاری که پس ازانقالب اکتبر [قزاق  سيرئ جيمشت

سمت فرماندهی در قزاق خانه تبريز به کار خود ادامه می داد و از تهران 
ندارد، عده  یپروپائ اميمن آمد اظهار كرد كه ق دنيدب] ر –دستور می گرفت ش 

كند  یهمراه امياند، اگر ژاندارم با ق بآنها پوشانده خودياند، لباس ب فعله یمل فوج 
برچيده  بساطشان قهيدرچهارساعت واالدرچهل دق دهميآنراهم احتمال نم كه 

  .است  نيالمحقق ديكه منسوب با س مكرممترجمش پسرعالءالملك بودسرداراست، 
 انياع  كننديم دنيها د علماء و قنسولحتم،يمشغول نص ام، امدهيجنگ ن یبرا گفتم

 ديبازد برده بودند در  هياند به نظم السلطنه را گرفته ريبص یممنوعند، پسرها
 زيدر تبر مردم از حضور من . علماء و قنسولها شش سوار قزاق همراه من است

 یژاندارمر استغاثه دارند، از در  هك داستيپآگاه شدند، در عبوراز چشم كسبه 
به  یول امدين من  دنيژاندارم بد سيندارند، رئ پوريش زننديم یبوق گذرميكه م

  .كرد ادياظهار انق غاميپ
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قنسول   نيهمچن حت،يگفتم نص د؟يآيدر مالقات گفت ازما چه برم سيانگل قنسول
  .كايامر
قنسول  دهد،يافقت نشان ممو یرو سيازمالحظه كتاب ووسترف، انگل پس

 كنديصحبت م روديم یبقنسولگر یابانيوقت مالقات خواسته خانگليس 
 كيقنسول گفته بود  م،يگويجواب م ندياياگر ده هزارنفر هم از تهران ب  ديگويم

 كايامر نسولق كند،يآور است مرا مجاب م زبان ديگويم د،يبكن یبا فالن مالقات 
 ..... .است یاغيبتهران  یابانيداد خ  غاميپ

ازطهران دستوردارد  دانستميسابق را تكراركرد م من نقشه زدآمد ن یدرثان جيمشت
دراين  تاريخ قزاقخانه دراختيار افسران انگليسی در ايران [بفرمان من باشد
زدوخورد   خواهمينم ديدرست د ديگفتم اطراف كار را با ]ر - ش. قرار گرفته بود

ششكالن  مرا در  هاياميق ديرفت قاپو یبه عال ادد شمبشود و تلفات واقع گر اريبس
كه معموال دعوت  كشنبهيقرار شد روز  ...شوديگرفتند، قصه ول كن تا ول كنم م

 ...ميبقزاقخانه رفت...دو ساعت بغروب مانده ....دارد من هم بقزاقخانه بروم یچا
ال التجاره كه ژاندارمها بنا برمواعده از شهر رفتند كه م ديشدخبررس نصف شب 

قزاق كسان  سيرئ  .نگاه داشته بودند هانهب نيها را هم با قزاق اورنديباسمنج ب از 
منع كردم كه سوء   اورنديگماشته بود كه او را به قزاقخانه ب یابانيبر سر راه خ

آمده است و  یجمع امشب برخالف عادت با  یابانيمعلوم شدخ فتدين یاتفاق
كه  دميپرس سيگرفت، باز از رئ ميتصم ستيبا یم  .كرده بودند اطياحت نيمأمور

 یهم برا یداد، حكم نانينكند؟ اطم دايكه كار دنباله پ  ديبعمل خودتان اعتماد دار
 یكيحاضر شده بودصرف شد تختخواب  یخواست،دادم، شام مراغه  یسوارها

 خوابش یگذراند ك ديسالن شب را با یها تخت یرو ميرفقا را گفت  ديبود بمن رس
در را باز كردم  ....ديدم دهيتا سپ دميبا لباس در رختخواب غلط یقدر برد من 

سرآفتاب ظفر الدوله خبر داد كه  شتر،يب  یكمتر گاه یگاه آمد،يم ريت یصدا
را  یباش بتصرف ماست درشكه قزاق و مركز تلفن  قاپو یعال ه،يمركز نظم
حركت  قاپو یان به عالاز طرف ارمنست بدست  زهيبا دوازده سوار ن دحاضركردن
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ّ و ساق ا آمدند یم  رونيها ب شد كسبه در راه از خانه  گفتنديسون مولماشاء 
شد، چه گفته  یجمع بودند ازآنها دلجوئ منصبان  صاحب هيدرب نظم دميرس

   )٣٣(.بوده است یورو نبودند موافقت ص نديابانيباخ هيكه ژاندارم ونظمشديم
السلطنه هدايت، همدستی وابستگان طبقۀ حاکم با با توجه به گفته های مخبر 

  : دولتهای استعماری در سرکوب قيام خيابانی آشکار می گردد
از آن سوی تصميم براين گرفته شد تا جنبش خيابانی را در آذربايجان که ... «

مخبر السلطنه با سرکوب .... ضد انگليسی داشت درهم فرو پاشندصبغه ای کامالً 
شوربختانه )  ٣۴(» .زرگترين خدمت را به منافع بريتانيا  کردجنبش خيابانی ب

اين پرسش نيز بی پاسخ مانده است که چه کسی در تهران به مشتيج  فرمانده  
  .قزاق در تبريز دستور ترور خيابانی را داده بود

در باره کشته شدن خيابانی به دست  قزاقها، يک شاهد عينی که در محل حضور 
  :داشته، گفته است

از  ريناگز یمل یو فقدان قوا قاپو یعال ريواسطه تسخ به ،یابانيرحوم خم.....«
او  کينزد یلياز دوستان خ یکي د،ياياز آنکه به خانه ما ب شيپ. پنهان شدن شد

بود، چهار ساعت او را به انتظار خود گذاشت و  زين اميق رهيمد ئتيکه عضو ه
که به خانه ما آمد و  یهنگام...تساخ هودهيبرا عبث و  شيگرانبها اريوقت بس

و  .رفتيبا کمال محبت و شجاعت او را پذ شانيرا به پدربزرگم گفت، ا انيجر
 دربزرگمپ) [٣۵(»....جايش داد) اندرون( دريکی اززير زمين های  حياط  دوم 

که  شيپ قهيچند دق«: گفت نيچن یابانيخ د،ياش پرس طرز فرار او را از خانه
بام بروم و  که به پشت دميد نيام هجوم آوردند، من چاره را در ا قزاقان به درخانه

بام،  پس از فرود آمدن از پشت. کار را کردم نيوهم ندازميخود را به کوچه شما ب
ً يبرداشتم و مستق. بام انداخت یباال ازتفنگ و قطار فشنگم را زنم   .»نجايآمدم ا ما

من و مادربزرگم . ميداد یم کيبه نوبت کش. ميشب ما ابداًبه خواب نرفت آن
کرد  شنهاديپ یابانيروز بعدازاختفا، پدربزرگم به خ. ميشد یابانيخ يیرايمأمور پذ

. رميگ یم نيشما تأم یو برا روم ینزد مخبرالسلطنه م دييکه هر گاه موافقت فرما
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تر از آن   او کوچک د،يهست یزرگب تيشما شخص«: پاسخ داد نيچن یابانيخ
خيابانی گفت جناب حاج شيخ، پدربزرگوار، ...« ]» .ديبرو است که شما نزد او

من کشته شدن را به تسليم ترجيح می دهم، من پيش دشمن زانو بزمين نمی 
... من فرزند انقالب مشروطيت ايرانم، من از اعقاب بابک خرم دين هستم . زنم

  قول می دهم به فرض اينکه به اينجا  نيز حمله  نمايند در خانه شما ابداً 
تيراندازی نخواهم کرد و حقيقتاً  هم به اين وعده  خود نيز صادق و وفادار ماند 

قزاق و همراهانش وارد  ليکه اسماع یاز ظهر روز دوم اختفا، وقت بعدزيرا 
 یابانيروانه شدند، خ] یابانيخ یمحل اختفا[ نيرزميخانه ما شدند و به طرف ز

او را از پا  ل،ياسماع کيل از شلوامکان داشت قب ديد نيرزمياورا ازپنجره ز
قزاق  لياسماع. نکرد یرخاليکه داده بودابداً ت یبه احترام قول یدرآورد، ول

 یرشلواريو ز راهنيکه باپ خيبه طرف ش نيرزميازپنجره زريت نيبالدرنگ چند
 لياسماع... خانه ما به راه افتاده بوددر یبيعج یغوغاو ونيش... کرد یبود، خال

را از  خيآلود ش جسد خون یا شدند، پس از لحظه نيرزميوارد ز و همراهانش
نردبان  یرا در کوچه رو جسد .کوچه بردند انيخارج کردند و به م نيرزميز

  ٣۶».دمخبرالسلطنه بردن يیانداختند و به مقر فرمانفرما یکوچک
دوست ودارای تعصب ملی شديد و دشمن  خيابانی بدون شک مردی وطن« 

امور داخلی ايران ومخالف با هرگونه مداخله اجنبی در سرسخت بيگانگان
و چون  رجال  آن روز  وطرفدار ايجاد يک حکومت ملی و مستقل ونيرومند بود

خواسته است  را برای ايجاد چنان حکومتی ناتوان و نااليق تشخيص می داده می
آورد و طبيعی است که تحقق  ملی نيرومندو صالح را بوجود خود، آن حکومت

رزوهای  خيابانی می بايست ازتبريز وآذربايجان آغازگرددو  بر سراسر ايران آ
  )٣٧(».گسترش  يابد

جنازۀ فرزند وفادار به انقالب مشروطيت ايران را با خفت وخواری درگورستان 
    )٢(».غروب کرد بدين سان خورشيد قيامامام زاده حمزۀ تبريزبه خاک سپردندو
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  : آورده است ی ابانيمحّمد خ خيش رۀ در با گلبرگ  نشريه   - ٢ ◀
 

 مقام اخالقی
پس از وفات مرحوم آقای حاجی سيد حسين پيش . در اخالق نيز مقام بلندی داشت

نماز، پدرزن فقيد آن شهيد ـ که در مسجد جامع تبريز امامت داشت ـ خيابانی قريب 
امام  چهار سال، ظهرها در مسجدجامع و شب ها و صبح ها در مسجد کريم خان،

 .جماعت بود و بيش از هزار نفر در نماز جماعت به او اقتدا می کردند
 

 زندگی سياسی
حکومت ايران تغيير يافته، اصول حکومت شورايی ) ش ١٢٨۵(ق  ١٣٢۴در سال 

دوره دوم زندگی مرحوم خيابانی شروع شد و او مقدمات دوره . در ايران برقرار شد
در ايامی که قوای ارتجاع و قشون دمحمعلی . فعاليت های سياسی خود را فراهم کرد

ميرزا پيرامون تبريز را محاصره و آب و آذوقه را به روی اهالی شهر بسته بودند، 
خيابانی تفنگ بر دوش، در سنگرها و به همراه مجاهدان، به دفاع از عدالت و آزادی 

بيانات  او زمانی که از برخی مجاهدان اندک سستی حس می نمايد، با. می پردازد
شيرين و نطق های مهيّج، آنها را تشجيع می کند و روح تازه ای در کالبد افسرده آنها 

 .می دمد
شيخ دمحم خيابانی در عين مجاهدت، عضو مؤثّر انجمن ايالتی بود و بعد از خاتمه 
سلطنت دمحمعلی ميرزا به نمايندگی مردم و مجلس شورای ملی، با رأی چشم گير 

 .انتخاب شد
 

 نی در مجلسخيابا
به جهت برخورداری از سابقه درخشان، به عنوان  ١٢٨٨شيخ دمحم خيابانی در سال 

وی بعد از انتخابات به تهران . نماينده مردم تبريز برای مجلس دّوم انتخاب شد
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در . عزيمت نمود و در دفاع از آزادی و حقوق ملت از هيچ کوشش فروگذار نکرد
او در سنگر قانون . و شيوه خود را حفظ نمودطول مدت نمايندگی، استقالل رأی 

گذاری خود را وارث خون هزاران شهيد انقالب می دانست و با موضع گيری های 
 ّ آگاهانه و ضدّاستبدادی و ضدّاستعماری، در کنار نمايندگان متعّهدی چون آيت 

 .مدرس به دفاع از مردم ستم ديده ايران پرداخت
 

 نطق خيابانی در مجلس
حث مجلس درباره اولتيماتوم روس ـ که نوعی باج خواهی همسايه شمالی به در ب

آن شهيد راه عدالت و آزادی، . حساب می آمد ـ خيابانی نطق غّرا و گيرايی ايراد نمود
پس از شرح وضعيت حکومت ها در جهان و ذکر حق حاکميت ملت ها، از دولت 

د و تخلّف آنها را از معاهدات بين می خواهد که به هيچ وجه اين اولتيماتوم را نپذير
دولت سزاوار است با کمال احترام : شهيد خيابانی معتقد بود. المللی گوش زد کند

بگويد که اين تقاضا خالف معاهدات و خالف عهدهايی است که در عالم بسته شده 
هيچ کس و هيچ دولتی حق ندارد که اختيار و آزادی و استقالل کسی يا دولتی . است
. ز دست آنها بگيرد، مگر اين که به همان شيوه کهن دو هزار سال قبل برگرددرا ا

ممکن نيست اين ملت امور کشور و . قبول اين تقاضا رخنه به استقالل ايران است
 ....اختيار و استقالل خود را به ديگران واگذار کند

 
 استقالل مواضع

خيزند، از استقالل موضع اغلب عالمان دينی که برای اصالحات اجتماعی به پا می 
اينان از همان ابتدا با اتکا به قدرت اليزال الهی برای استقرار بخشيدن . برخوردارند

به دين خدا و نجات جامعه به پا می خيزند و در اين کار لحظه ای دچار ترديد نمی 
شوند و در طول مبارزه علی رغم روبه رو شدن با انواع مشکالت، استقالل رأی 

شيخ دمحم خيابانی نيز دارای چنين خصوصيت بارزی بوده . فظ می کنندخود را ح
 .است
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 سخنرانی خيابانی در ميتينگ سبزه ميدان تهران

پس از آن که دولت وقت به صالح ديد ناصرالملک نايب السلطنه اولتيماتوم را قبول 
مرحوم . کرد و مجلس دّوم را بست، در حقيقت يک کودتا در ايران شروع شد

انی در اجتماع اعتراض آميز مردم در سبزه ميدان شرکت کرد و در اين مراسم خياب
عليه کودتا و حکومت وقت و اولتيماتوم سخنرانی کرد و مواضع خود و آزادی 

 .خواهان را بازگو نمود
نيروهای يپرم خان در پی دستور وزير امورخارجه، برای دستگيری خيابانی و ديگر 

پس از اين واقعه آقای . ند، اما اثری از خيابانی نيافتنديارانش به سبزه ميدان آمد
اما شيخ . معتمدالتجار به خيابانی پيشنهاد می کند که آن شب را در منزل او بگذراند

دستگيری من برای آنها . می گويد، وظيفه خود را انجام داديم و نتيجه هم گرفتيم
اما اينک ما اسرار . شده بودهنگامی ارزش داشت که مراسم برپا نشده و نطقی ايراد ن

  .را برای مردم فاش کرديم و جامعه را آگاه ساختيم
 

 هجرت
بعد از ماجرای بسته شدن مجلس و سخنرانی در سبزه ميدان، خيابانی برای زيارت 
مرقد امام هشتم و اقوام خود، همراه خانواده اش به مشهد می رود و سه ماه در آن جا 

فليس می شود و از آن جا از طريق راه آهن به تبريز سپس عازم باکو و ت. می ماند
در اين ايام صمدخان شجاع الدوله از طرف روس ها حاکم تبريز شده . باز می گردد

اطرافيان خيابانی به مشاوره . بود؛ در نتيجه وارد شدن به تبريز برای او ميّسر نبود
خود او برای مدتی در پرداختند و قرار شد خانواده خيابانی به تبريز عازم شوند و 

. پتروفسکی نزد عمو و ساير خويشاوندان خود بماند ولی او راضی به اين کار نبود
  .لذا پس از مدت کوتاهی عازم تبريز شد
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 مراجعت به تبريز

در دوره تسلط صمدخان شجاع الدوله دست نشانده روس ها، مرحوم خيابانی به 
چون صمدخان در . خانه خود وارد شد صورت مخفيانه به تبريز آمد و بالفاصله به

پی او بود، خانواده اش او را پنهان کردند و فقط يکی دو نفر از دوستان نزديکش از 
 .آمدن او به تبريز آگاه بودند

شيخ دمحم خيابانی يک ماه به صورت مخفی در تبريز ماند و نهايتا رفقای او چنين 
اين کار . دوله اطالع دهندمصلحت ديدند که ورود او را به صمدخان شجاع ال

. صورت می گيرد و بعد از مذاکره حکمی مبنی بر مصونيت خيابانی صادر می شود
در اين حکم شرط مصونيت او اشتغال صرف به امامت جماعت و تجارت ذکر می 

 .شود
مدتی شيخ در تبريز به کار امامت جماعت و تجارت : مرحوم بادام چی می گويد

ارتباط خود را با ياران و آزادی خواهان برقرار می کرد و مشغول شد، ولی در خفا 
کليه فعاليت ها به . آنان در مسائل کشوری مشورت هايی با خيابانی انجام می دادند

صورت مخفی انجام می گرفت تا اين که اوضاع به قدری به وخامت گراييد که آتش 
 .قيام شعله ور شد

 
 تشکيل حزب دموکرات

ب اکتبر روسيه و کنار گذاشته شدن صمدخان از حکمرانی به دنبال وقوع انقال
در اين فرصت مرحوم خيابانی با . آذربايجان، فضای آزادی نسبی در تبريز ايجاد شد

اين در زمانی بود که انقالب . همکاری ياران خود حزب دموکرات را بنياد نهاد
ود و عواملی بلشويکی در روسيه رخ داده و فعاليت های کمونيستی درحال توسعه ب

اقدام شيخ . نيز در ايران اقدام به فعاليت های هماهنگ با انقالبيان شوروی می کردند
دمحم خيابانی از اين جهت نيز حائز اهميت است؛ چرا که در اين ايام اگر تشکيالتی 
برای مبارزه به دست روحانيت و متدّينان ايجاد نمی شد، بر اثر شدت فشار استبداد، 
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 .های کمونيستی تقويت می شد عمالً فعاليت
اقدامات خيابانی چنان پيش رفت که عوامل روسيه برای استفاده از فرصت پيش آمده، 

 .خود را حامی حرکت شيخ نشان دادند و عمالً موضع انفعالی گرفتند
 

 انتشار روزنامه تجّدد
موج تبليغات رنگارنگ که از سوی ايادی استعمار و استبداد صورت می گرفت، 

بانی و يارانش را واداشت تا برای بيان مواضع خود و نيز مشکالت مردم، دست خيا
سهم اين روزنامه در پيشبرد قيام مرحوم خيابانی به حدّی . به انتشار روزنامه بزنند

است که می توان گفت بدون وجود آن، حتی قدم های اّوليه را نيز نمی توانست 
نجات کشور در اين نشريه درج می شد و  اقدامات خيابانی و دوستانش برای. بردارد

خيانت های حکام جور نيز به اطالع مردم می رسيد و همين امر مردم را بيش از 
 .پيش به صحنه مبارزه می کشاند

 
 اقدامات خيابانی

بعد از تشکيل حزب دموکرات و انتشار روزنامه تجدد، خيابانی در اندک مدتی 
. ن داير کرد و اصالحات سياسی را آغاز نمودشعبات حزب را در تمام نقاط آذربايجا

. سپس تشکيالت ژاندارمری آذربايجان را با قريب پانصد نفر ژاندارم راه انداخت
فعاليت دموکرات ها منجر به سقوط وثوق الدوله شد ولی قيام تداوم يافت و خواسته ها 

  .شدو اصالحات طی تلگراف های متعددّی به گوش مسئوالن مملکتی رسانده می 
  

 استقالل حزب دموکرات
خيابانی با شناخت کامل از حرکت های داخلی و خارجی، مراقب تمامی جوانب قيام 

عثمانی ها مدت های طوالنی خواب انضمام آذربايجان به اراضی خود را می . بود
ديدند و از طرفی روسيه با حرکت های سلطه جويانه سعی در خفه نمودن حرکت 

وقتی عثمانی ها به بهانه سرکوب شورش آشوری ها به ايران لذا . های مستقل داشت
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وارد شدند، دموکرات ها به مخالفت برخاستند و اين منجر به دستگيری خيابانی و 
 .يارانش شد که بعد از تخيله خاک ايران آزاد شدند

 
 موفقيت در انتخابات

سبی، بعد از عزل مکرم الملک و گسترش فعاليت دموکرات ها و ايجاد آزادی ن
فعاليت اعضای حزب دموکرات و فداکاری . انتخابات دوره چهارم مجلس برگزار شد

آنها باعث شد شش نفر از آنها، از جمله مرحوم خيابانی، با اکثر آرا به مجلس راه 
 .يابند

 
 ايران و انگليس ١٩٠٧قرارداد 

مه تجدّد ـ که با انگليسی ها نمود، روزنا ١٩٠٧وقتی وثوق الدوله اقدام به عقد قرارداد 
مديرمسئول آن شيخ دمحم خيابانی بود ـ طی مقاالتی، بی اعتبار بودن آن را گوش زد 

مادامی که اين قرارداد از تصويب مجلس نگذشته، آن را بيش از يک : نمود و نوشت
 .ورق پاره چيز علی حده نمی دانيم و ترتيب اثری به آن نمی دهيم

 
بر مقتدر خويش، مرحوم خيابانی، با حضور فعال نمايندگان آذربايجان تحت قيادت ره

وثوق الدوله برای خنثی کردن اقدامات . در مجلس با اين قرارداد به مخالفت برخاستند
دموکرات ها دست به حرکت هايی زد تا بتواند قرارداد را از تصويب مجلس 

دوله اقدامات وثوق ال. او سعی در محدود کردن فعاليت دموکرات ها نمود. بگذراند
  .موجب تشديد فعاليت خيابانی شد و حزب دموکرات کنترل تبريز را به دست گرفت

  
 آغاز قيام

، دو روِز تمام نيروهای انقالبی شهر ١٢٩٩با آغاز قيام شيخ دمحمخيابانی در فروردين 
شش ماه با کمال متانت مقاصد مورد نظر . و ادارات دولتی تبريز را تصّرف کردند

. شد و با هرگونه هرج و مرج و فتنه جويی برخورد می شد انقالبيون پی گيری
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به شهادت اشخاص بی طرف از تجار و کسبه و اعيان، : مرحوم بادام چی معتقد است
اگر قيام انقالبيون تبريز نبود و يا آن که اين نهضت در دست کس ديگری بود، حتما 

و درايت و تنها فداکاری حزب دموکرات . مملکت به طرف هرج و مرج می رفت
کفايت و تدبير شهيد خيابانی بود که جلو اين سيل بال گرفته شد و مملکت از بدبختی 
غير قابل تحمل نجات و استقالل ايران و اموال و اعراض اهالی از تعدّی و تجاوز 

  .اشرار حفظ شد
 

 نخست وزيری مشيرالدوله
نی، که در نتيجه در پی قيام پيروزمندانه مردم تبريز به رهبری شيخ محّمد خيابا

کارهای نامناسب وثوق الدوله تشديد شده بود، امکان ادامه کار برای وثوق الدوله از 
مشيرالدوله برای . پس از عزل او مشيرالدوله به نخست وزيری انتخاب شد. بين رفت

مقابله با قيام تبريز مهدی قلی خان هدايت معروف به مخبرالسلطنه را به ِسَمت والی 
مخبرالسلطنۀ از طريق . برگزيد و او را مأموِر براندازی قيام تبريز کردآذربايجان 

صحبت با دوستان خيابانی او را تشويق به پايان بخشيدن به قيام کرد، ولی مرحوم 
مخبرالسلطنه چون ازراه تزويرو فريب ومذاکره نتوانست . خيابانی به اواعتنايی نکرد

با رئيس قزاق خانه تبريز ـ که کلنل روسی خيابانی را از ادامه مبارزه منصرف کند، 
بود ـ دست به دست هم داد و نقشه حمله به نيروهای خيابانی را طراحی کرد سرانجام 

که بيشتر نيروهای مرحوم خيابانی برای سرکوبی  ١٢٩٩شهريور  ٢١در بامداد 
 اشرار محلی به اطراف تبريز رفته بودند، به مقّر حکومت خيابانی حمله کرد و پس
از کشتن و خلع سالح کردن نيروهای باقی مانده خيابانی مرکز آزادی خواهان را به 

  .تصّرف درآورد
  

 تعقيب خيابانی
پس از تصّرف مقّر حکومت مجاهدان تبريز به دست قزاق های کلنل روسی و 

وقتی قزاق ها به . نيروهای حکومتی، مخبرالسلطنه به تعقيب شيخ دمحمخيابانی پرداخت
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انی حمله کردند، او قبل از اين که آنها به او دست بيابند از راه پشت بام خود خانه خياب
شيخ حسن علی به خيابانی اصرار کرد که . را به خانه شيخ حسن علی ميانجی رساند

شما شخصيّت : اّما رهبر شجاع قيام تبريز گفت. از مخبرالسلطنه برای او تأمين بگيرد
اصرار شيخ حسن . ست که شما نزد او برويداو کوچک تر از آن ا. بزرگی هستيد

آخرين سخنی که شيخ محّمد خيابانی در پاسخ به اصرارهای علی به جايی نمی رسد و
من کشته شدن را به تسليم شدن در برابر مخبرالسلطنه ترجيح «او گفت اين بود که 

لی شيخ حسن ع. »من فرزند انقالبم. من پيش دشمن زانو بر زمين نمی زنم. می دهم
 .با شنيدن اين حرف ها و اين همه شهامت و استقامت شيخ را تحسين کرد

 
 شهادت شيخ دمحم خيابانی

وقتی شيخ محّمد خيابانی پس از سقوط مقّر حکومتی مجاهدان حاضر به تسليم نشد، 
آنها به آن جا حمله . ، قزاق ها به مخفی گاه او پی بردند١٢٩٩شهريور  ٢٢در ظهر 

شيخ . دادند در صورت عدم تيراندازی به او شليک نخواهند کرد کردند و به او قول
در محلی مخفی شده بود که کامالً به قزاق ها مسلّط بود، ولی به اعتبار قولی که به او 

اّما سردسته قزاق به محض . داده شده بود از تيراندازی به سوی آنها خودداری کرد
ردانه او را به رگبار بست و او را روبرو شدن با خيابانی به صورت بسيار ناجوان م

آن گاه جنازه او را به مقّر فرمانروايی مخبرالسلطنه حمل . در دم به شهادت رساند
 .کردند و سپس بدون هيچ گونه تشريفات، در گورستان امام زاده سيدحمزه دفن کردند

  
 اهداف قيام شيخ دمحم خيابانی

های او چنين برمی آيد که قيام از بررسی سخنان رهبر قيام تبريز و موضع گيری 
 :مجاهدان تبريز به منظور تحقق بخشيدن به اموری از اين دست بود

 قطع دست اجانب از سلطه پيدا کردن بر کشور و منابع آن؛. ١
 از بين بردن استبداد و احيا و اجرای قانون مشروطيت؛. ٢
 ه ايران؛سروسامان دادن به اوضاع آشفته کشور و حفظ استقالل همه جانب. ٣
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همکاری با نهضت جنگل به رهبری ميرزا کوچک خان در راه اصالح اوضاع . ۴
 .کشور و بيدار کردن مردم

 
 علل شکست قيام خيابانی

درباره علل عدم پيروزی نهضت مجاهدان تبريز به اموری اشاره شده است که 
 :ازجمله آنهاست

 خيانت عوامل بيگانه؛. ١
 کم بودن نيروهای مقاومت؛. ٢
 اعتماد بيش از حدّ به افراد به ظاهر حزب؛ .٣
 عدم همکاری هم پيمانان خيابانی؛. ۴
استقالل رأی خيابانی در حفظ مواضع اصيل انقالبی و حاضر نشدن به همکاری . ۵

  .با روس و انگليس
  

 سخنانی کوتاه از شيخ محّمد خيابانی
 

 .ملّتی که از مرگ نمی ترسد هرگز نمی ميرد
 ت هر ملّت استقالل است؛اّولين الزمه شراف

 .حافظ و نگهبان استقالل هر ملّتی شجاعت و قهرمانی اوست
 .انتظام و انضباط شرط عمده موفقيّت است

 .اعتماد به نفس شرط عمده موفقيّت است
 .شجاعت مادّی بی شجاعت معنوی کامل نيست

 .ترْس عامل عمده اسارت ملّت هاست
 .و مال گذشت در راه زندگی شرافتمندانه بايد از جان

 )٣(.استقالل ملّت ها را فقط فضايل و اخالق عالی می تواند محفوظ دارد
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شيخ دمحم : جنبش شيخ دمحم خيابانی اينگونه  می نويسد« کريمی در بارۀ . م   - ٣  ◀
پدرش . در خامنه از توابع تبريز به دنيا آمد) ش ١٢۵٨( ١٢٩٧خيابانی به سال 

آذربايجانی در پی يافتن يک لقمه نان ، تن به سفرهای عبدالحميد همانند هزاران مرد 
او تاجر کوچکی بود که از راه داد و ستدحالل، نان فرزندانش را . طوالنی می داد

درمی آورد و بسيار اتفاق می افتاد که ماهها خانواده اش را ترک می کرد و تنها می 
دمحم هنوز به سن . ا شدفرزندش دمحم در همان روستای خامنه با ستم و رنج آشن. گذشت

» خيابان«نوجوانی نرسيده بود که پدرش به همراه خانواده به تبريز می آيد و در 
دمحم . تبريز شهری بزرگ و با فرهنگ كه مرکز انقالبات بوده است. ساکن می گردد

با جامعه و ادبيات آشنا می شود، همراه پدر به سفرهای تجاری می رودو به تحصيل 
زبان و ادبيات روسی و آثار انقالبی متفکران روس آشنا می شود و با  با. می پردازد

هر نهضتی که بر تکامل «او اعتقاد دارد که . تجربه ای ارزنده به تبريز بازمی گردد
فکری و تحول عميق مبتنی نباشد يا زودگذر است و يا به نتيجۀ مطلوب نايل نخواهد 

لبيۀ تبريز به تحصيل علوم دينی می او لباس طلبگی می پوشد و در مدرسۀ طا. »شد
پردازد و نزد اساتيد بزرگ زمان ، علم و ادب می آموزد و بر زبانهای فارسی ، 
روسی ، ترکی ، عربی ، فرانسوی تسلط می يابد و چون به کماالت عالی می رسد 

به تدريس می پردازد و امامت نماز را در مسجد کريم خان » خاال اوغلی«در مسجد 
می گيرد و به زبان شيرين مادريش با  سخنرانی های گرم و روانش مردم بر عهده 

با خانم خيرالنساء دختر حاج سيدحسين آقا پيشنماز خامنه ای . را آگاهی    می بخشد
 .ازدواج کرده و بعد از وفات   ايشان ، امامت مسجد جامع تبريز را برعهده می گيرد

خنرانی ماهر بود و با سخنان آتشين خود، شيخ دمحم در اين زمان خطيبی دردآشنا و س
در اين زمان علی موسيو، . ستمگران را رسوا می کرد و مردم را آگاه می ساخت

حاج علی دوافروش و ديگران که مرکز غيبی تبريز را به وجود آورده بودند شيخ 
ير خيابانی را نيز به جمع خود می پذيرند و از اين پس با اين روشنفکران زمانه به تدب

از اين پس سخنرانی های شيخ شيواتر ، روشن تر شده و . در ادارۀ انقالب می پردازد
 .به ازدحام مردم در مسجد اضافه می شود و عمق و معنای گفتارش بيشتر می گردد
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انجمن ملی به وجود می آيد تا انجمن ايالتی و واليتی . سازماندهی آغاز می گردد
، در محالت تبريز نيز به دنبال انجمن ملی. زدمندرج در قانون اساسی را عملی سا

مانند انجمن سعادت در کوی مقصوديه، انجمن اتحاد در محلۀ انجمنهای کوی ها 
، انجمن خيابان در محلۀ خيابان تشکيل می ، انجمن حقيقت در محلۀ اميرخيزچرنداب

جلسات انجمن . شود و پيشنهادات خود را به انجمن ايالتی يا انجمن ملی ارائه می دهند
ملی بطور مرتب تشکيل شده و از اعضای انجمنهای محالت نيز در آن شرکت می 

 .کنند
آذربايجان ، انجمن ايالتی و واليتی را که در حد مجلس ملی کارهای ارزنده را به 

انجمن ، روزنامۀ انجمن را نيز . انجام رساند مديون تالشهای شيخ دمحم خيابانی است
روزنامه در  ١۵يادآوری می شود در اين زمان بيش از . اختچاپ و منتشر می س

آناديلی ، عدالت، مصباح ، ابالغ ، اسالميه ،  اميد : تبريز منتشر می شدکه عبارتند از
 .… ، آزاد ، دبستان ، اتحاد و 

دمحمعليشاه با تمام . انجمن برای پيشبرد اهداف انقالب مشروطه دمی ساکت نمی نشيند
مشروطه است و از هر حيله و نيرو کمک می گيرد و انجمن تبريز توان در پی لغو 

حرکت انجمن بدين گونه است که معتقدند . برای خلع وی از سلطنت به پا می خيزد
دمحمعليشاه برخالف سوگند خود ، به براندازی مشروطه می کوشد بنابراين بايد او را 

لت آذربايجان دمحمعليشاه م«: از سلطنت خلع کرد و تلگرافی نوشته بدين مضمون که
اين تلگراف به همۀ شهرها ، علما ، . »را به جهت اين خيانت ازسلطنت خلع می نمايد

دومين اقدام انجمن . از جمله علمای نجف فرستاده می شود که پاسخ مثبت می شنود
اولتيماتومی بود به صاحب منصبان آذربايجانی که در تهران به دمحمعليشاه کمک می 

دمحمعليشاه به تکاپو می . حرکت آغاز شده بود و به زودی به نتيجه می رسيد .رساندند
افتد و به دامن انگليس و روس می آويزد و با شيره ماليدن بر سر نمايندگان مجلس به 
سازش  کشيده می شوند و دمحمعليشاه ابقا می گردد ، اما مگر ظلم و ستم پايان می 

روز به سازماندهی بهتر جوانان تبريز می پردازد گيرد؟ انجمن ايالتی آذربايجان روزب
از جمله مجاهدان ، فدائيان و گارد ملی را مسلح و آموزش ديده می کند و در تربيت و 
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عهده دار وظايف ) مرکز غيبی(آموزش اين نيروها برخی از سران فرقۀ اجتماعيون 
ام مجلس شورای به فتوای علمای نجف ، انجمن ايالتی آذربايجان قائم مق. می گردند

 .ملی اعالم می گردد
ذکر اين نکته خالی از لطف نيست که مبارزۀ مردم به مبارزۀ فرهنگی نيز سرايت 
می کند و از آن جمله دهها روزنامه منتشر می شود که در آگاهی بخشيدن به مردم 

 :خدمات شايان توجهی ارائه می دهند از جملۀ اين نشريات
 ميرزآقا بلوری - رات االرض روزنامۀ طنز و انتقادی حش)١
 ميرزآقا ناله ملت  - نالۀ ملت  )٢
 سعيد سلماسی ، حاجی علی دوافروش ، سيدحسن شريف زاده  - شورای ايران )٣
 دمحمعلی تربيت  - اتحاد )۴
 احمد ميرزا  - بلديه )۵
 محمود اسکندانی - نظميه )۶
 محمود غنی زاده  - انجمن )٧

 .نسخه به طور روزانه چاپ می شدند ۵٠٠٠اين نشريات با تيراژ باال تا 
: انجمن ايالتی به تأسيس مدارس نيز اهميت می دهد و دبستانهای جديدی مانند

فيوضات، معرفت، حيات، ترقی، افتخار، نجات، حقيقت، اتفاق را راه اندازی می 
 .کند

حزب دموكرات در مجلس دوم به صورت مستقل نماينده داشته که رياست فرقه با 
البته اين حزب در مجلس دوم متهم به ترور سيد عبدهللا . ی زاده بودسيدحسن تق

ترور گرديد و سيدحسن تقی زاده به ترور متهم  ١٢٨٩تير ماه  ٢۴بهبهانی بود که در 
 .شد و مجبور شد از مجلس بيرون آمده و اجباراً راه فرنگ را در پيش گيرد

انه مخالف بود ، اما در پايان شيخ دمحم خيابانی اصوالً با هرگونه ترورو حرکت مسلح
حزب دموکرات نخستين کنگرۀ خود را در . جنبش آزاديستان دست به اسلحه برد

نفر برگزار کرد و شيخ دمحم خيابانی را به رهبری حزب برگزيد  ۴٨٠تبريز با 
ايالت آذربايجان يک قطعۀ الينفک از مملکت «و شعار آن ) ١٢٩۶شهريور ماه (
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 .بود» ايران است
به  ١٩١٧ين مقطع تاريخی تزار روسيه ساقط شده و بلشويزم در انقالب در ا

حکومت می رسد و نسيم آزادی به وزش درمی آيد و شيخ دمحم خيابانی با مقاله ای 
اما . به استقبال انقالبيون رفت» تکيه گاه خونخواران از پا در افتاد«تحت عنوان 

ز در ايران بودند و يا در پی فراموش نکنيم که نيروهای لجام گسيختۀ روسی هنو
ارمنيان و آسوريان نيز همگام با . فرار از دست بلشويکها وارد خاک ايران می شدند

اکراد سميتقو به ويرانگری در آذربايجان می پرداختند بطوريکه در رمضان سال 
 .ق اوروميه را به آتش کشيدند ١٣٣۵

برای اجرای سياست  لورنس جاسوس انگليس که به لورنس عربستان معروف است
انگليس  در ايران بعد از سقوط تزاريسم تالش کرد قزاقان بدون نظام روس، آسوريها 

خيابانی . و ارمنی های خود فروخته را گرد آورده و اروميه را به آتش بکشند
سازمانی تحت عنوان کميسيون آذوقه سازماندهی کرد و بدين وسيله گندم را از 

وايان سپرد و دست محتکران را قطع کرد و قيمت نان در کشاورزان خريد و به نان
 .آذربايجان همچنان پايين ماند

ارمنيان و آسوريان به دنبال اروميه به فکر اغتشاش در بندر شرفخانه می افتند تا 
. پايگاه روسها را که انباشته از مهمات و اسلحه بود به دست آورند و بلوا راه بيندازند

اسماعيل سميتقو که وعده داده بود آذربايجان را از پيکر ايران  انگلستان با تکيه بر
جدا کرده بدست او و دوستانش همچون مارشيمون و آقا پطروس بسپارد به اين بلوا 

روزنامۀ تجدد ارگان فرقۀ دموکرات آذربايجان که به دست مبارز نستوه . دامن می زد
ردانۀ اين طيف بخوبی برمی ميرزاتقی رفعت رهبری می شد پرده از دسيسه های نام

تجدد با مقاالت آگاهی دهنده اش مردم را در مبارزه  عليه بيداد و مقابله با . دارد
ارتجاع آماده می ساخت و نقطۀ عطفی در فکر و انديشۀ تاريخ روشنفکری ايران 

قشون روس در هر جايی که استيال داشت تنها به اشغال نظامی اکتفا  . شمرده می شود
بلکه طوايف ماجراجو مانند آسوريها ، جلوها و برخی از اکراد را نيز  نمی کرد

به گفتۀ بسياری از محققين در اين ميان . حمايت کرده و به جان مردم می انداخت
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در هر صورت تمام نيروهای . خطر آسوريها و جلوها  ارامنه بيشتر از همه است
نيروهای خيابانی وارد عمل  ارتجاعی در بندر شرفخانه گرد می آيند و از اين طرف

. شده و با تدبير و استقامت انقالبی نيروهای ارتجاعی را به عقب نشينی وامی دارند
پس از پيروزی . می شوندنيروهای ضدانقالب پيروزخوی نيز برنيروهای انقالبی در

خوی، اردوی ملی به سوی سلماس پيش می رود و با پيروزی وارد سلماس شده و آن 
تفرقه بين نيروهای سميتقو و آسوريها به . از نيروی دشمن پاکسازی می کنندخطه را 

 .اين پيروزيها کمک می کند
فرياد اعتراض شدت می گيرد و روزنامۀ تجدد اين . الدوله وارد کابينه می شود-وثوق

در چنين وضعی عين الدوله گرگ باران . فرياد را به گوش آزاديخواهان می رساند
از نردبان ترقی باال می رود و زمام امور کشور را در دست می  ديده ای است که

بزرگترين ميتينگ آنروز . به همين سبب ،  اعتراض آذربايجان شعله می کشد. گيرد
نفر در تبريز برگزار می شود و شيخ خيابانی  با آن سخنرانی های آتشين  ١۵٠٠٠با 

ارتجاع متحدشان می  خود ، آتش به جان آزاديخواهان می زند و برای سرنگونی
خيابانی لحظه ای آرامش ندارد، با سخنرانی ها، درج مقاالت  و سازماندهی . سازد

عصيان تبريز هر روز شعله ورتر . گروهها اوج فعاليت  خود را سپری می سازد
 .می گردد

در مجلس دوم خيابانی وارد گود شد اما عمرش زود به پايان . مجلس اول بمباران شد
بين مجلس دوم و سوم سه سال فاصله افتاد و . س مشروطه تعطيل گشترسيد و اسا

در فاصلۀ بين مجلس سوم و . در نهايت بدون نماينده ای از آذربايجان تشکيل شد 
وثوق الدوله با يک دست دولت . چهارم، کارها به دست فرصت طلبان می افتد

عصيانهای  مرکزی و دست نشانده ای را تقويت می کند تا به سرکوب نهضت و
مجلس . را فراهم می آورد ١٩١٩مردم بپردازد و با دست ديگر مقدمات قرارداد 

با . چهارم در چنين اوضاعی با انواع دسيسه ها و حيل مختلف تشکيل می شود 
اينحال فرقۀ دموکرات  با رهبری خيابانی قادر می گردد شش کرسی به دست آورد و 

قرارداد بسته می شود اما احمد شاه . می سازداين امر وثوق الدوله  را خشمگين تر 
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مملکت من «: که هنوز جوانی بيش نيست از امضای آن سر می دواند و می گويد
يک کشور دموکراسی است و بايد قرارداد به مجلس شورای ملی ارجاع شده  و به 

در چنين اوضاع . از اين پس احمد شاه مورد تهديد جدی قرار می گيرد. »صحهّ برسد
امروز به همۀ «: فرقۀ دموکرات و خيابانی قد علم می کنند و خيابانی اعالم می کند، 

ً اعالم می کنيم که ما عليه اين حکومت که قرارداد خانمان برانداز  جهانيان رسما
خيابانی عزم را جزم کرده . »ايم-وثوق الدوله و انگليس را منعقد کرده ، قيام   کرده

 .برپا دارد تا مشروطۀ واقعی را در کشور
مجاهدان تبريز . عين الدوله به عنوان والی آذربايجان به سوی تبريز اعزام می شود

رياست . پوزۀ خودکامه گان را همواره بر خاک ماليده اند اين بار نيز قيام کرده اند
مردم تبريز . ايرانی بنام بيورلينگ برعهده داردرشهربانی را يک غير مسلمان و غي

زن به دست بيگانه ای که رئيس شهربانی تبريز شده است  شاهد دستگيری يک
اين جنبش نه تنها در . جنبش اوج می گيرد. همه در حياط تجدد گرد می آيند. هستند

تبريز بلکه در ديگر شهرها نيز پا می گيرد و تمامی ادارات به دست مردم به رهبری 
عالی قاپو شده و  وارد ١٢٩٩خيابانی در سوم تير ماه . فرقۀ دموکرات می افتد

خيابانی . مجاهدان و گارد ملی به رژه می پردازند. موزيک فتح به صدا درمی آيد
بايد در … ما حاکميت دموکراتيک را در تبريز تأسيس کرده ايم «: اعالم می دارد

 .»سراسر ايران دموکراسی حاکم باشد
 .بود تختخوابی ٢۵از ديگر کارهای بزرگ انجمن برپا کردن يک بيمارستان 

باز کردن عدليه برای رسيدگی به شکايات مردم از جمله يادگارهای انجمن ايالتی به 
 .حساب  می آيد

 .کميسيون ماليه نيز در حقيقت برای سروسامان دادن به امور ماليۀ شهر افتتاح گرديد
ادارۀ نظميه يا همان شهربانی جهت ايجاد امنيت در شهر از طرف انجمن ايالتی بنياد 

 .شد نهاده
 .ادارۀ بلديه جهت سروسامان دادن امور شهر به وجود آمد

. در همين زمان با تشويق و ترغيب انجمن بود که کارخانۀ برق در تبريز داير شد
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با . تلفن و تراموای در تبريز راه اندازی شد و در هر زمينه ای قوانينی وضع گرديد
همه جانبۀ ارتجاع  مقاومت  اين اوضاع تبريز آمادگی آنرا داشت که در برابر هجوم

 .کند
دمحمعليشاه درهجوم همه جانبه اش با نمايندگانی از تبريز روبرو شد که تسليم ناپذير و 
. متکی به مبارزات مردم خويش عزم بر جزم کرده و لحظه ای عقب نشينی نکردند

يرزا در ميان نمايندگان تبريز برای مذاکره با نيروهای ارتجاع شيخ دمحم خيابانی ، م
بعد از . حسين خان عدالت ، ميرزا حسين واعظ و ميرزا اسماعيل نوبری جای داشتند

شکست نيروهای ارتجاع، مردم غيور آذربايجان خيابانی را به مجلس دوم شورای 
ملی فرستادند و او با سخنرانی های آتشين خود، استعمار روس و انگليس و دست 

شا و رسوا می سازد و نهايت مجلس دوم نيز نشاندگان آنها را به شديدترين وجهی اف
اما در سايۀ مجاهدت آزاديخواهان بعد از سه سال انتخابات مجلس . منحل می گردد

سوم راه می افتد اما با توجه به ضربه ای که ارتجاع از آذربايجان خورده بود اين 
بايجان انتخابات درآذربايجان صورت نمی گيرد و مجلس سوم بدون نماينده ای از آذر

 ).ش١٢٩٣  - ق  ١٣٣٣(توسط احمدشاه افتتاح می شود 
اين فرقه توسط افراد ذيل به . شيخ دمحم خيابانی عضو برجستۀ فرقۀ دموکرات بود 

 :وجود آمد
 سيدحسن تقی زاده
 دمحمرضا مساوات

 حيدرخان عمواوغلو
 دمحمامين رسول زاده

 شيخ دمحم خيابانی
 ابوالضياء

 دمحمعلی تربيت
 ا اسکندریسليمان ميرز

 ميرزا اسماعيل نوبری 
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 )محمود محمود(ميرزا محمود خان 
پايه . حکومت آذربايجان شش ماه در اختيار شيخ دمحم خيابانی و فرقۀ دموکرات بود

قيمت . به لرزه درآمد و انگلستان مجبور به عقب نشينی شد ١٩١٩های قرارداد 
. روستائيان تقسيم شد زمينهای خالصه به رايگان بين. اجناس عمومی پايين آمد

ملی … ها  رودخانه ها و -چشمه کليه آبها قنات،. بانکهای فالحت و ملی تأسيس شد
ساعت  ٨روزانه . اول ماه مه روز جهانی کارگر به رسميت شناخته شد. اعالم شد

: رهبر جنبش معتقد بود. ساعت کار هفتگی به تصويب رسيد و اجرا شد ۴٨کار و 
 .»ورت ملت، معارف استبعد از نان اولين ضر«

ق در تبريز . ه  ١٣٢۴قبل از . بنابراين آموزش و پرورش کودکان اجباری اعالم شد
اما تا . مدرسه به سبک جديد وجود داشت که تنها يکی از آنها دولتی بود ٢٠جمعاً 
 ١٣١٨در سال . مدرسه در تبريز داير بود که همگی ملی بودند ٣٠ق. ه  ١٣٣٠سال 

در . که مجمع مديران مدارس بود در تبريز پا به عرصه نهاد» معارفانجمن «اولين 
اين انجمن بزرگانی چون ميرزا علی رشديه برادر ميرزا حسن رشديه، سيدحسن 

انجمن . شرکت داشتند) ابوالضياء(شريف زاده، دمحم علی تربيت، سيددمحم شبستری
نی به فعاليت معارف بعد از مشروطه دوباره احيا شد و در زمان جنبش خيابا

مدارس دخترانه نوبر ، ناموس ، مخدرات، شوکتيه در کنار . مضاعف روی آورد
دهها مدرسۀ پسرانه مانند فيوضات ، نجات، افتخار، حکمت،  شمس ، تمدن ، رشديه 

گروههای تئاتر تشکيل شد و حتی در . پا گرفت… ، نوبر، ليل آباد ، تبريز ، نظام  و 
بيمارستانهای . جمعيت خيريۀ تئاتر به وجود آمد. پرداختمدارس نيزبه اجرای نمايش 

تختخوابی  ٢٠٠ن جمله بيمارستانآمختلف درشهرهای مختلف آذربايجان از
 .اصالحات پولی شروع شدوجنبش به چاپ تمبر پرداخت. تبريزاحداث شد

خط تلگراف بين شهرهای آذربايجان احداث . صنايع ملی و کوچک جان تازه ای يافت
رخانه های  قندريزی ، بافندگی ، دباغی احداث شده و صدها کارگر به کار کا. شد

زنان از قيودات حرمسراها و سنن فئودالی آزاد شدند و صدها دختر در . مشغول شدند
 .مدارس دخترانه به تحصيل پرداختند
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به دستور رهبران نهضت ، کميسيون های مختلف مانند کميسيون آذوقه، کميسيون 
دارالعجزه برای نگهداری . شد تا مشکالت مردم را حل و فصل کنند کويها تشکيل

های تربيت برای نگهداری کودکان  سالمندان، دارالمساکين برای نگهداری فقرا، خانه
يتيم و بی سرپرست ، کميسيون اعانه برای تأمين بودجه جهت حمايت از خانواده های 

ز تبريز تا زنجان، اردبيل ، اين مؤسسات در شهرهای مختلف ا. فقير تشکيل شدند
 .به وجود آمدند… مراغه ، سراب، دهخوارقان، آستا، خامنه ، خوی و 

سپاه گارد ملی تشکيل شد و مدرسۀ نظام افتتاح شد و شيخ خيابانی در نظر داشت کلنل 
 .دمحمتقی خان پسيان را به فرماندهی آن بگمارد که به داليلی عملی نشد

نيز ميدان گشود و روزنامه هايی مانند تجدد ، آزاديستان  جنبش خيابانی برای نشريات
در اين نشريات افکار مترقی ترويج می شد و . ، ادب ، مالنصرالدين را راه انداخت

در راه آگاهی مردم گام بر می داشت و آزاديخواهانی چون دمحمتقی رفعت، فيوضات، 
 .می کردند يحيی آرين پور، دمحمعلی صفوت در راهبری اين نشريات تالش

نمايندۀ انگلستان  . امپرياليسم و اياديش در ايران جهت سرکوب جنبش به تکاپو افتاد
ميجر ادموند بعد از دسيسه های مختلف که از فريب خيابانی نااميد شد خود وارد 
کارزار شد و شکست خورده ميدان سياست را ترک کرد تا به توپ و تفنگ متوسل 

شوروی از بند تزاريسم . يل در پی سرکوب جنبش بودآلمان نيز به انواع ح. شود
رسته نيز در نهضت جنگل درست عمل نکرد و از اين طريق بر جنبش ضد 

اما همۀ عوامل خارجی و ارتجاع داخلی دست به . امپرياليستی ايران ضربه وارد کرد
 دست هم داده و نهضت آزاديستان را به انواع تهمتهای ناروا متهم کردند  و اوضاع

مخبرالسلطنه والی . آلود ماهی مراد را بگيرند آب گلرا مغشوش ساختند تا از
آذربايجان آه و ناله سر داده و نهضت خيابانی را با بلشويزم مرتبط می داند و وثوق 

از ديگر سو، . الدوله با انواع ترفندها به جدايی مردم از خيابانی دامن می زند
 .بر علت می گرددانشعابات داخل حزب دموکرات  مزيد 

مخبرالسلطنه با فريب و نيرنگ و با استقبال مردم حتی خيابانی وارد تبريز می شود 
 :اما زمينه را برای کودتا آماده می سازد
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 .نيروی نظامی را به سوی قره داغ گسيل می دارد) ١
 .ضد انقالب را تقويت می کند - نيروی قزاق ) ٢
 .ر را که خيابانی بدو اطمينان داشت می فريبدميرحسين ماژو  - فرمانده گارد ملی ) ٣

طرح کودتا را می … سپس در جلسه ای با نمايندگان روس ، انگليس ، آمريکا و 
 .ريزد

خيانت ميرحسين ماژور بيشتر از . معلوم است که خيابانی از پشت خنجر می خورد
. دکشت و کشتار تبريز آغاز می شو١٢٩٩شهريور  ٢١در . همه او را  می آزارد

در اين يورش وحشيانه به . خانه های رهبران جنبش يک به يک غارت می شود
بعد از غارت اموال آزاديخواهان ، خانه هايشان . زنان و کودکان نيز رحم نمی شود

خيابانی راهی ندارد . صدها نفر دستگير و اعدام می شوند. نيز به آتش کشيده می شود
. ره داغ می کند تا به نيروی نهضت بپيوندداز زن و فرزند وداع می کند و عزم ق. 

اما دوست ديگرش نيز او را آنقدر معطل می کند که نيروهای ارتجاعی به خانه اش 
او به منزل استادش حاجی شيخ حسنعلی پناه می برد و فردای آنروز . می ريزند

هيچيک از . خائنان جای او را شناسائی کرده و بدان خانه می ريزند و می کشند
حتی تقی رفعت که از ميدان جان سالم به در برده بود در . بران آزاد نمی مانندره

 ای ، اسماعيل امير-گنجه، افرادی چون دمحمعلی بادامچی. روستايی خودکشی می کند
 .اسير و تبعيد می شوند… خيزی ، عبداله زاده فريور ، نصراله يکانی و 

 .نهضت شکست می خورد
نطق روشنگرانه داشته  ٩٨او در طول نهضت ، . نوشته اند از سخنان خيابانی بسيار

هايش دو ساعت طول کشيده است و در اين نطقها مسائل -است که برخی از سخنرانی
اعالميه، بياننامه،  اوبا صدها. مهم سياسی اجتماعی کشور را مورد بحث قرار می داد
 :همواره تأکيد داشت او. دهد  مقاله، خطابه توانست قيام را رنگ اجتماعی  فرهنگی

 .»آذربايجان جزء الينفک ايران است«
مردن در راه يک آرزوی بزرگ عين . ملتی که از مرگ نترسد هرگز نمی ميرد«

 .»موفقيت است
من از اعقاب بابک خرمدين هستم که در نزدخليفۀ عرب آنچنان رشادت و عظمت «
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 .»از خود بروز داد
ی بخش نهضت آزاديستان خاموش شدنی ممکنست خيابانی بميرد ولی شعلۀ روشن«

. ما خواهان عدالت و آزادی هستيم. آزادی نمی ميرد، حقيقت معدوم نمی شود.نيست
 .»فتح و ظفر با ماست

هيچ . بدبخت ملتی که مداخلۀ اجانب را در کارهای وطن اجدادی خود طلب نمايد«
 .»ملتی حق ندارد در تعيين و تحديد آزادی ملت ديگر مداخله نمايد

 .»آزادی و استقالل وطن در خطر است. روز فداکاری است! آزاديخواهان«
پا شويد که تهران ربودۀ . آذربايجان انقالبی شما را دعوت به قيام و نهضت می کند«

دست به دست هم دهيد که صدای لرزناک وطن از ! سيل ارتجاع ووطن فروشی است
 !»آذربايجان  باد آزاديخواهان زنده. فرزندان غيورخودش استمداد واستغاثه می کند

يقين حاصل . خطری ايران را تهديد ننموده که آذربايجان را جانسپاری نيافته باشد«
تا وقتيکه اين پاسبان شب زنده . شده است که ايران را بايد درآذرزبايجان جستجو کرد

د ترور تولي. دار واين مرزبان بی پروا سرپای خود قائم و برقرار است ترسی نيست
سوای از اين، وجدان دموکراسی را از راه . آنارشی می کند، ناامنی را می افزايد

 .»حقيقی خودش منحرف می سازد و گمراه می کند
ای آذربايجان غيور، ای قهرمان بی پروای . ترور نتيجۀ طبيعی استبداد است«

تو ! کن آزادی، گيرم که سر تا پا زخم و جريحه ای، باز تو آن سر آبرومندت را بلند
  )۴(.»تو خود، خودت را نجات خواهی داد. تنها مددکار خودی

    
  

 گفتگو با فرامرز خيابانی؛ نواده شيخ دمحم خيابانی

وطه واکنشی بود به بحرانی که در ساحت رجنبش آزاديستان عصر مش  - ۴ ◀
وجدان ايرانی به دنبال شکست در جنگ های ايران و روس ايجاد شد و باعث 

خيابانی از اندک نخبگان سياسی . کشور از تعطيالت تاريخ گرديد بازگشت نخبگان
. بود که دريافت ِ معقوالنه و درستی از منطق مناسبات جديد و الزمات تجدد پيدا کرد

اتفاقا تجددخواهی و بقول ملکم خان آيين ترقی که به دنبال شکست در جنگ های 
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يان بروز کرد، نيز در کانون ايران و روس و با پديدار شدن بحران در آگاهی ايران
نطفه ريزی شد و اطرافيان عباس ميرزا " تبريز"تجددخواهی و وطن پروری يعنی 

که يکی از ثمرات سياسی آن " مکتبی). "١(در دارالسلطنه تبريز جلودار آن بودند
ندای تجددخواهی خيابانی آغازی بود بر . برآمدن خيابانی و انديشه های سياسی او بود

دردستگاه فکری خيابانی مفاهيم . فکری دوران قديم ه سنت های سياسیپايان هم
فکری جديد بر اساس نياز ملی و روح جديد ملت ايران جايگاه خود را يافت و به نام 

دوران . اخد و تمثيل گرديد) الزامات جهان نو(ايرانيت عقايد و مسلک ملل جديد دنيا 
م سنت قدمايی از درجه اعتبار ساقط جديد تاريخ ايران درشرايطی آغاز شد که نظا

بود و به دنبال سده های تصلب سنت،انديشيدن در ماهيت دوران جديد جز بيرون از 
 .سنت قدمايی امکان پذير نمی شد

سر » تجدد «خيابانی که از نوادر روزگارخود بود درکسوت شريف روحانيت ندای  
توانستند دريابندش و نه  بودند» جامه اهل صورت«داد و شگفتا، نه کسانی که در 

کسانی که دعوی فرنگ و تجددمآبی داشتند و مدرن بودن شان از پوسته فراتر نمی 
زيرا شيخ دمحم خيابانی عرصه ای به گستردگی ساحت وجدان و روح ايرانی را ! رفت

 ... .نشان می رفت
ايرانيان ساکن آلمان و از )از نوادگان پسری شيخ دمحم خيابانی" (فرامر خيابانی اصل"

در مجالی .موفق اين ديار است و از فرزانگی و ايران دوستی نيای ِ خويش بهره برده
که به دست آمد،گفتاری با ايشان پيرامون زوايای ناشناخته يا کم تر دانسته شيخ انجام 

 .گرديد
پيش از هر چيز در مورد شيخ دمحم خيابانی و خانواده اش ! جناب فرامز خيابانی *

 :بگوييد
 .من نوه پسری از فرزند سوم شيخ دمحمخيابانی،يعنی هاشم خيابانی اصل هستم - 

فاطمه، حسن، ربابه، هاشم، ) به ترتيب سن:(خيابانی پنج فرزند داشت به نام های
ما نوه ها يعنی نسل سوم خيابانی .محمود،و دمحم که اکنون هيچ يک در قيد حيات نيستند

فرزين، ليدا و / و ملوس فرزندان ربابه  سيروس(متشکليم از پنج پسر و سه دختر 
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مادر بزرگ ما بانو ). بهرام، فرامرز و فريبرز فرزندان هاشم/ ميترا فرزندان دمحم 
دخترعمو و " خانم آغا"، معروف به )نيک پندار: نام پدری(خيرالنساء خيابانی اصل 

  .سالگی با ايشان ازدواج کرد ٣٣همسر دوم خيابانی بود که شيخ دمحم در 
 خانواده شيخ پس از شهادت وی چه سرنوشتی داشتند و چگونه زندگی کردند؟  *
بازماندگان خيابانی پس از به شهادت رسيدن او مدت کوتاهی در تبريز مانده و  - 

خورشيدی در  ١٢٩٩شهريور  ٢٢خيابانی در . سپس به تهران مهاجرت می کنند
دفن موقت در گورستان  تبريز به فرمان مخبرالسلطنه هدايت کشته شد و پس از

امامزاده حمزه تبريز، پس از چند ماه توسط همسرش به حضرت عبدالعظيم در شهر 
آرامگاه خيابانی که با همکاری بی دريغ مسئولين اداری و فنی . ری منتقل گشت

آستان ترميم و بازسازی شده، در صحن عبادتگاه و تقريبا سی متری ورودی بازار 
در رابطه با مکان . ز مزار سردارملی ستارخان قرار داردجديد و سی متر دورتر ا

 .آرامگاه خيابانی چند روايت اشتباه هست و اميدوارم هرگونه شکی زينپس منتفی باشد
از اين پس با تصويب شهرداری تبريز و ثبت در سجل احوال منطقه (خانواده خيابانی 

ر سکنی گزيدند و پس از کوچ به تهران در بخشی از شه") خيابانی اصل"بنام 
بانو خيرالنساء  با مواجب و مستمری که از . فرزندان به ادامه تحصيل پرداختند

طرف مجلس چهارم و شهرداری تبريز برای ايشان به عنوان بازمانده شهيد خيابانی 
اوالد ذکور پس از پايان تحصيالت . تعيين و تصويب شده بود روزگار می گذراندند

از جمله در اداره نفت و شيالت وزارت دارايی، وزارت آب جملگی به مشاغل دولتی 
حسن و (آرامگاه بانو خير النساء و دو پسرشان .و برق و اداره راه آهن پرداختند

مزار ساير فرزندان در بهشت زهرای . نيز در کنار مزار خيابانی قراردارد) محمود
 .تهران است

خبگان سياسی،دگرشد شگرفی در برآمدن شيخ دمحم خيابانی به عنوان يکی از ن  * 
در جستجوی پيشينه نظری و تاريخی . ساحت انديشه سياسی ايران زمين پديد آورد

دولت مدرن و حاکميت ملی در کشور،شيخ از نخستين و مهم ترين کسانی است می 
وی مبانی معرفتی جديد را که در ورای ديوارهای ستبر آل عثمان . تواند بررسی شود
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به خوبی دريافت و درحالی که بسياری ديگر دچار اضمحالل در  قرار گرفته بود
خاص خود افق فراخ تری از » بينش ملی«ساحت انديشه و دانش و فضيلت بودندبا 

اکنون از منظرگاه جهان مدرن، ماهيت انديشه .برای آينده ملت ايران در نظر گرفت
 های سياسی وی را چگونه ارزيابی می کنيد؟

وی .های فکری خيابانی امروزه نيز در ايران و جهان مطرح استبسيار از مولفه  - 
او نياز جامعه .روی شاخصه هايی انگشت گذاشته بود که امروز هم کهنه نشده است

يک مطالعه هرچند ساده در انديشه های کليدی و بينش خيابانی و .ايران را دريافته بود
اد انگشت شمار نظری به سخنرانی های ايشان، شخصيت او را در رده تعد

. ، نوآوری و نوگرايی ايران در اوايل قرن قرار می دهد»تجدد«بنيانگذاران راه 
هستند بزرگانی که . می خوانند" پيشوای تجدد"خيابانی را بسياری از صاحب نظران 

می " مدرن شدن"پوشيدن لباس فرنگی و شنيدن موسيقی کالسيک اروپا را بعنوان 
دن جامعه را در سطوح بسيار باال تری در نظر شناسند ولی خيابانی مدرن ش

که تشعشعات آن می توانست روزی در کيفيات خاص انسانها از جمله زندگی .داشت
خيابانی پرورش يافته در اعماق سياه دوران قجر انديشه . روزمره نيز دخيل باشد

 دورانی که جنبش بيداری و تتمه رنسانس در اروپا می(جمهوری در سر می پروراند
تازيد تا عصر وحشت و خون ريزی آن قاره را به پايان رساند و عاقبت اش دو جنگ 

 ) .جهانی و چندين جنگ ديگر  با بيش از يکصد و شصت ميليون کشته بود
افکاری که رسيدن به آن افقی باز، ضميری بس روشن و بشردوستانه را طلب می 

نگاهی به . ی جامعه می دانستخيابانی منشا مدرنيته را در وحله اول در بيدار. کند
بنيان گذاری اولين مدارس غير مکتبی، بنيانگذاری نخستين شهرداری در ايران، راه 
اندازی تئاتر و تماشاخانه و سالن کنسرت، راه اندازی سازمانی بنام حزب و چندين 

سوء تفاهم پيش نيايد، .واقعه همانند در تبريز نماياگر کيفيت زمينه فکری اوست
ی راسا نه بنيان مدرسه ای را گذاشت و نه سالن کنسرتی ساخت ولی افکارش خيابان

بستر پذيرش اين دگرديسی ها را محيا کرد و تلويحا به اين جهت هدايت نمود و 
که در آن   -  ، ارگان حزبی خيابانی »روزنامه تجدد«نگاهی به نوشتارهای .مجوز داد
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 .نديشه های اوستگويای ا  زمان بانوان نيز در آن شاغل بودند 
خيابانی معتقد بود بسياری از علوم که از ايران زمين سرچشمه گرفته اند و اکنون به 

به .دست خارجی ها ترويج و تکميل می شوند می بايستی به زادگاه خود بازگردند
همين خاطر ايشان چون به زبانهای فرانسوی و روسی تسلط داشت، افکار فالسفه 

بعنوان مثال امور کشور داری و يکی از پايه های . ی شناختدنيای جديد را بخوبی م
پس . اصلی آن که امور مالياتی و خزانه داری باشد از ايران به دنيا هديه داده شده

چرا ما در اوايل قرن، در دوران قاجار نبايد خزانه درستی داشته باشيم که حقوق 
د يادآور شد که شاهان قجر در اين راستا باي. قشون و لشکر زحمتکش خود را بپردازد

وام های بسيار هنگفتی از روس ها و انگليسی ها گرفته بودند و همين امر ايشان را 
او در اين رابطه تغييرات بزرگی در سيستم . به وجه دردناکی وابسته اجنبی کرده بود

 به سيستم اداری ايالت آذربايجان در دوران. ک. ر(اداره ايالت آذربايجان بوجود آورد
 ).خيابانی

تحکيم حاکميت ملی و استقالل سياست خارجی يکی از دغدغه های عميق و اصلی 
پلتيک ايران مال ايران است،وزارت خارجه ايران «:اوست که می گويد. خيابانی بود

 .اين يعنی استقالل در سياست خارجی و داخلی.»نيز بايد مال ايران باشد
ملتی که شش هزار سال «:ن می گويددر اخطار به روس ها در سبزه ميدان تهرا

زيرا استقالل .سابقه استقالل دارد به آسانی از استقالل خود صرف نظر نخواهد کرد
پس او استقالل را پايه شرافت قرار داده و ملک بدون . »هر ملتی شرافت اوست

فکر می کنم شرافت برای ما ايرانيان و با .استقالل را بدون شرافت می خواند
در نطق .ه در خودمان می شناسيم احتياج به توضيح و حالجی ندارداحساساتی ک

يا . چه جمله ای ژرف تر از اين. »!ايران را ايرانی بايد آزاد کند«:ديگری ميگويد
 .»!ای ايران اليموت، سرت را بلند دار و زنده و پاينده باش«: اين سخن

مونه ديگر نيز بياورم مغز و هسته تمامی اين کلمات خيابانی که می توانم ده ها ن 
استوارند بر ايران، ايرانيت، شرف ملی، غرور ايرانی، خودباوری و منزلت ملی و 

متاسفانه جيره خوار اجنبی بودن، فرمان .»دوری از اجنبی«: باالخره جوهر کالم
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گرفتن از خارجی و کمک و نجات خواستن از خارجی، در دوران قاجار رسم رايج 
ين امر عامل جرقه های اول انقالب مشروطه چون تحريم بزرگان دربار بود و هم

به ياد مصاحبه اوريانا فاالچی با وينستون چرچيل می افتم که از او . تنباکو گشت
پرسيده چرا در بيخ گوش خودتان در ايرلند زورتان به آشوبگران و غيره نمی رسد 

د خائن کم يافت می در ايرلن: ولی در خاور ميانه دولت می نشانيد؟ در جواب می گويد
شود ولی در خاور ميانه اکثريت نادان و يک اقليت خائن زمينه را برای ما باز 

خورشيدی در رابطه با حاکميت ملی و اتحاد ملی  ١٢٩٧خيابانی در سال .ميکند
 :تلويحا از کشور کوچک سوئيس ياد کرده و در يک سخنرانی چنين می گويد

ن بيگانه در چهار سمت کشور سوئيس مستقر بود با وجود اين که چندين ميليون قشو"
ای  ولی چرا هردسته لجام گسيخته. کوچکترين تخطی به خاک اين کشوربه عمل نيامد

کرد، اراده نداشت و بيان رای و  شد؟ زيرا ملت ايران اظهار وجود نمی وارد ايران می
آنگاه ببينيد که هيچ قوه شما بياييد اراده کنيد ايران مال ايرانيان است و . نمود عقيده نمی

 ."شود که به خاک ايران تجاوز نمايد گستاخ و حد نشناسی پيدا نمی
در اينجا خيابانی فشرده و مختصر به يکی از معدود خواص مثبت سوئيس، کشوری 
کوهستانی، بسيارکوچک، چهار زبانه، بدون منابع طبيعی ولی با غرورملی و اتحادی 

امن پايداری و دست نخورده ماندن چند صد ساله اين بی پايان، اشاره می کند که ض
 .کشور است

در دستگاه فکری خيابانی،ايران و ايران گرايی هسته مرکزی را تشکيل می  *
شيخ دارای بينش ملی بود و همه پديدارها را از زاويه منافع ملت بزرگ ايران می .داد

 ايران دوستی وی از ديد شما در چه درجه ای بود؟.نگريست
ازشيخ دمحم خيابانی کم تر نوشته يا سخنرانی يافت می شود که محور معنای اصلی  - 

ديدگاه .يا تلويحی آن ايران، ايرانی، تماميت سرزمينی  ايرانيت و ايران گرايی نباشد
. های او چه از ديد جزء به کل و چه برعکس کامال روشن و بی چون و چرا هستند

آذربايجان جزء الينفک خاک ايران : "ی گفته اندايشان بعنوان مثال در دهها سخنران
 .و در جای ديگر  ايران را بدون آذربايجان ملکی ناقص می شمارد" است
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بی دليل نبود که وقتی امپراطوری روس و آرانی های تابع، نام جمهوری غير مستقل 
تبديل کردند به اميد آنکه روزی مرز بين دو (!) آران را به جمهوری آذربايجان

خيابانی بسيار خشمگين و در عين حال مضطرب گشت و ! ربايجان را هم بردارندآذ
چون حکومت مرکزی و سست قاجار با طفلی بعنوان پادشاه،کوچکترين جوابی نداد 

" آزاديستان"تصميم گرفت تا از روی احتياط هم که شده نام آذربايجان را موقتا به 
د موضعی، به اين نيرنگ ها پاسخ محکم تغيير دهد تا روس ها بدانند ايرانيان، هرچن

خيابانی اميدوار بود که نقشه برمال شده روس ها منحل شود ولی نشد چون .می دهند
دولت قاجار دغدغه های ديگر داشت و فشار يک تنه ايالت آذربايجان کافی 

خيابانی در آخرين سخنرانی خود و در دورانی که دشمن عرصه را بر او بسيار .نبود
مثابه  او در اين سخنرانی که به.ه بود دغدغه ای بجز ايـــران نداشتتنگ کرد

 :نامه او نيز محسوب می شود می گويد وصيت
تمام ايران فعال با زبان حال خود اين . خواهد حاکميت بدست ملت باشد تبريز می«

هرگاه تهران از قبول اين نظريه سرپيچی کند، ما با اصول . نمايد تقاضا را می
گوييم حاکميت دموکراسی بايد در  يسم ايران را تجديد بنا خواهيم نمود، ما میراديکال

اهالی اياالت و واليات بايد رای خود را آزادانه اظهار . سراسر ايران جاری باشد
برای مدافعه اين حق، آخرين مرحله مردن است و مردن در اين راه را ما بر . دارند

علت نيست که بزرگمردی ميهن پرست چون  بی.»دهيم شرفانه ترجيح می زندگی بی 
 :ملک الشعرای بهار در وصف خيابانی ميگويد

  گرخون خيابانی مظلوم بجوشد                   سرتاسر ايران کفن سرخ بپوشد
 
چه مباحثی در خانواده وی در مورد شيخ مطرح می شد و او چه جنبه های ديگری  *

شود و جامعه ايرانی از آن بی اطالع  داشت که امروزه کمتر به آن پرداخته می
 است؟

او مسلط به دو ". اونيورسال"خيابانی شخصيتی بود فراگير يا به قول اروپايی ها  - 
زبان فرانسوی و روسی بوده و گذشته از سياستمدار بودن، عالم دينی، رياضی دان، 
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هيئت و  وی علوم رياضی،. تقويم نگار، ستاره شناس، نويسنده و روزنامه نگار بود
تاريخ نگاران در اکثر موارد يا شايد هميشه تنها . تقويم نگاری را تدريس می کرد

ما در خانواده بار ها در رابطه با توانايی . جوانب سياسی او را در نظر می گيرند
بسيار جالب . های ستاره شناسی، رياضيات و تقويم نگاری او صحبت و گفتگو داشتيم

ی رفيع نيکجو که در دوران جوانی خيابانی را از نزديک بود که شوهر عمه ما، آقا
کلمات رمز خيابانی و يارانش برای . ديده بود خيلی وقايع را برای ما تعريف می کرد

آقا تقی، : ما بچه ها بسيار جالب بودند و خيلی دوست داشتيم بدانيم که چرا انگليس
. ر( ادار نامگذاری شده اند چارو: يا  تلگرافچی نجارو:چلوار، اعتداليون:آئرو پالن

وصد البته در عالم کودکی فکر می کرديم که چه ميشد اگر خيابانی در ). به نمونه. ک
 .سن چهل و دو سالگی کشته نمی شد و فعاليتش را ادامه می داد

جمله ای از خيابانی مرتب نقل می شد و برايم مشکل بود که معنی آنرا در کودکی به 
ما خواهيم مرد تا . ما فدائيان اوالد خودمان هستيم«:مله اين بودآن ج. آسانی درک کنم
البته بزرگترهايمان چندين بار توضيح داده بودند ولی افق يک . »آنها زنده بمانند

 .کودک گنجايش چنين وزنه بی نهايت سنگينی را ندارد
ر تورق روزنامه تجدد که در آن زمان چند نسخه در خانه داشتيم و هزار دريغ ديگ

وقتی نوشته های پدر پدرم را می خواندم . آنها را نداريم برايم دنيايی بود بی پايان
آنجا بود که حسرت می کشيدم . غرور عجيبی مغز لطيف کودکانه ام را بال می داد

 .کاش زنده بود و يکبار او را می ديدم و لمس می کردم
بودند که بتوانند بعد ها  زمانی که خيابانی کشته شد فرزندانش خيلی کوچک تر از آن 

منبع اطالعات ما ديگر بزرگان فاميل بودند که برخی . خاطراتی جامع تعريف کنند
مثال .برای ما تعريف کنند هم سن خيابانی بوده ومی توانستند جريانات زمانه را

ماجرای دلگيری احمد کسروی ازخيابانی را شاهد عينی يعنی آقای رفيع نيکجو برای 
همانطورکه کسروی درخاطرات اش مياورد : ماجرا از اين قراربود. کردما بازگويی 

کسروی روزی طی ... .او در زمان اوج قيام خيابانی جوانی بود شانزده الی هفده ساله
يک سخنرانی حزبی شيخ بين شنوندگان بوده و در جايی ازشيخ، البته با در نظر 
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د و خيابانی در پاسخ می گرفتن سن کم کسروی، گستاخانه سئوالی زمخت می پرس
و کسروی جوان در » من از مرتجع چندان بدم نمی آيد که از جوان فضول«: گويد

به گفته آقای ... »من هم از مرتجع چندان بدم نيايد که از شيخ متعدی«:جواب ميگويد
نيکجو پس از اين جمله ی کسروی مجلس بهم می خورد و کسروی و رفيق اش 

ر و به مدت شايد يک هفته در دکان نانوايی مخفی می سلطانزاده مجبور به فرا
 .اين آخرين ديدار کسروی با خيابانی بود.شوند

بعد ها کسروی در چند جای مختلف از جمله خاطراتش اظهار پشيمانی فراوان ميکند 
خيابانی هجده سالی از من بزرگتر بود و مرا ]... معترف ام[که من خستوانم...«:

زندگانی "به  کسروی در . ک. ر. (»خيابانی خاموش بمانم شايسته بود در برابر
 ).و برخی منابع ديگر ١٣٠ – ١٢٩،  صفحه "من
می شود، تالش شده از »تنظيم«در برخی نوشته ها که بيشتر در خارج از کشور  *

آيا با توجه به پيشينه و .پدر بزرگ شما شخصيت متفاوتی برای آذربايجان ترسيم گردد
ی پدربزرگ تان؛ می توان حرکت وی را جنبشی در تضاد با ماهيت حرکت سياس

اصوال ديدگاه های منطقه گرايانه در . يکپارچگی و اتحاد سياسی ايران به شمار آورد
  سيستم فکری وی وجود داشت؟

 اصوال بحث. نظری است که اکثريت قاطع مردم ايران ندارند و آن را نمی پذيرند - 
يی وقت کشی است زيرا جايگاهی در ايران ندارند و باره چنين افراد و جريان ها در

ولی به عنوان يک انسان دموکرات برای آن تعداد .مطرود جامعه به شمار می روند
 در اواخر دوران قاجار که يک هرج و مرج سنگين بر خاک پاک.توضيح می دهم

ايران حکم فرما بود برای شخصيتی جسور و نترس چون خيابانی که با کسی هم 
در رابطه با استقالل " قصدی"ربايستی نداشت بسيار ساده و سهل بود که اگر رود

نه ! خير.ايالت چند هزارساله  ايران يعنی آذربايجان داشت آن را به راحتی اعالم کند
باالجبار جمالت . که چنين نشد بلکه دفاع از حقيقت تماميت ايران را دوچندان کرد

 :مهم وی را يادآوری می کنم
 ".ان اليموت، سرت را بلند دار  و زنده و پاينده باشای اير"
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 ".قيام می خواهد اصول حاکميت ملی را در ايران تاسيس کند"
سنگ "(با تمام ملت ايران دست بدست هم داده کشور را از نابودی نجات خواهيم داد"

 ).نبشته مزار خيابانی
بلکه از دهان ! تاين جمالت از شاعر ونويسنده يا يک سياستمدار پشت پرده نيس

قيامی را شروع کرد،با خون جگر ادامه .شخصی به درآمده که با کسی تعارف نداشت
اگر به طريقه .داد و در بهترين سالهای عمرش، جان خود را فدای ميهن اش کرد

کشته شدن او رجوع کنيم ميبينيم که زنده ماندن ايشان بسيار بسيار راحت و عملی بود 
 .سياسی او مغايرت داشت ولی با منطق واحساسات

من . زنم من پيش دشمن زانو برزمين نمی. دهم من کشته شدن را به تسليم ترجيح می«
من از اعقاب بابک خرم دين هستم که در نزد .فرزند انقالب مشروطيت ايران ام

قيام خيابانی . ک. ر(» خليفه عرب آن چنان رشادت و عظمت از خود بروز داده است
 ).آذری، انتشارات صفی عليشاه و ده ها منبع ديگرسيد علی / ۴٨٩ص 

جمهوری "چرا وقتی ميرزا کوچک خان ميهن پرست تا آنجا می رود که اعالم 
می کند " جمهوری سرخ گيالن"يا به عبارت ديگر " شوروی سوسياليستی ايران

اوال آن بزرگمرد و مردم : جدايی طلب محسوب نمی شود؟ جواب بسيار ساده است
يقتا جدايی طلب نبودند و دوما استان گيالن همسايه ای آن چنانی با نام گيالن حق

در نظر داشته باشيم که نام ! نداشت که شبانه روز نشسته باشد و خيالبافی کند" هنری"
  شهر های ديار اران و قفقاز فارسی است و قديمی ترين زبان يا گويش % ۴٠بيش از 

نه کمتر و نه .يج است و صحبت می شوداز آن ديار را]بخش هايی[زنده پارسی در
به عکس خيابانی معتقد به سرزمين ايران بزرگ و دشمن سرسخت قرارداد .بيشتر

در نقل قول های بسيار معتمد از ياران او و دوستان و خانوادگی شنيده .های ننگين بود
ام که يکی از داليل جدال خيابانی با حکومت مرکزی اين بود که وی قصد داشت هر 

و قرارداد گلستان و ترکمن چای را زير سئوال برده و احتماال کان لم يکن يعنی د
نانوشته اعالم کند ولی عمرش کفاف نداد و اين موضوعی است اين روزها سخت 
ذهن من را به خود مشغول داشته و در نظر دارم اين ايده را در انديشه های خيابانی 

 .بيشتر جستجو و پيگيری کنم
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يعنی حراج (١٩١٩باب ديگر مبارزه سرسختانه خيابانی بر عليه قرارداد دردناک 
بود که عاقبت همين مبارزه جانانه به قيمت زندگی خيابانی ) منافع ايران به زير قيمت

وزير امور خارجه انگليس لرد کـــرزن که دربار تفريحاتی قجر را خوب . تمام شد
. شهرت يافت" ١٩١٩قرارداد "، قراردادی طراحی کرده بود که به کرده بود" تامين"

مطابق اين پيمان، دست دولت بريتانيا در امور مالی و نظامی ايران تا بی انتها باز 
 .شد می

اگر خيابانی قصدی بجز ايران و تماميت ايران می داشت : حال صادقانه بررسی کنيم
رداد به گرو گذارد؟خيابانی دقيقا بخاطر چرا جان خود را در راه مبارزه با اين قرا

مبارزه برای استقالل ميهن و مبارزه عليه دست درازی انگليس و روس و حتی 
 .آلمان به فرمان اجنبی و بدست عناصر ضدملی و ضد وطن به شهادت رسيد

شما به . در مورد نحوه به شهادت رسيدن شيخ دمحم خيابانی دو روايت وجود دارد *
 طلع در مورد شهادت شيخ دمحم کداميک را درست می دانيد؟عنوان فردی م

بله ناصرالدين، پادشاه قاجار هم يکبار در عالم مستی به حظار دربار گفته بود که  - 
روايت اول که در اکثريت قاطع نوشته ها و !اميـر کبير هم در حمام رگ خود را زد

الی  ١٢بسيار معتبر که تا کتب به انواع مختلف آورده شده و پنج الی هفت ناظرعينی 
سال پيش در قيد حيات بودند شهادت داده اند يک مخرج مشترک ساده دارد و آن  ۴٠

از جمله جواد جودت، نواده حاج شيخ حسنعلی ميانجی که خيابانی (اينکه چندين نفر 
در خانه ايشان پناه گرفته بود و همانجا نيز کشته شد، شخص خود حاج شيخ حسنعلی 

: چنين گزارش ميدهند...) اج دمحم علی آقا بادامچی، رفيع خان نيکجوميانجی، ح
مخبرالسلطنه هدايت با فرمان سرکوب قيام ملی خيابانی به تبريز رفته و بخاطر 
تضعيف قوای مشروطه خواهان به راحتی باکمک قزاق ها که دل خونی از خيابانی 

ر کرده و شبيخون وار داشتند محل تمرکز کانون حکومت يعنی عالی قاپو را تسخي
خيابانی روی چند يار حساب باز کرده بود که متاسفانه او ... ياران خيابانی را ميکشند

مادر بزرگمان ... را تنها می گذارند و ايشان راهی جز فرار و مخفی شدن نمی بيند
چندين بار با گفته بود وقتی قزاق ها به خانه ما هجوم آوردند،دمحم خود را از بام بی 

تفنگ و قطار فشنگش را برايش انداختم که برداشت و گفت تو و . ير پرتاب کردز
او به خانه شيخ حسنعلی ميانجی ... بچه هارا به خدا می سپارم، خوب مواظبشان باش
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اسمعيل قزاق وارد خانه و يکراست روانه زيرزمين يعنی مخفی گاه شيخ ... پناه برد
ود که بخاطر باردار بودن بانوی خانه در خيابانی به ميانجی قول شرف داده ب(شد 

الزم به ذکر است که طی اين هجوم قزاق ها به منزل !) منزل تيراندازی نکند
ساله، دچار سکته قلبی ميشود و پس از  ١٢خيابانی، دختر بزرگ او، فاطمه  تقريبا 

 .مدت کوتاهی فوت ميکند
از پنجره دقيقا اسمعيل  خيابانی: در ادامه نواده حاج شيخ حسنعلی ميانجی می گفت

... قزاق را ديد و می توانست او را هدف قرار دهد ولی قول داده بود که تير نياندازد
اسمعيل قزاق از پنجره چند تير به شيخ که ملبس به يک لباس خواب نازک بود شليک 

من به . خيابانی پس از ناله ای خفيف به زمين افتاد... شيون و غوغا بپا شد... کرد
خود ديدم که هنگام ورود قزاق ها به زير زمين، خيابانی با ناتوانی سرش را بلند  چشم

کرد و اسمعيل قزاق با قداره خود به پيکر نيمه جان خيابانی حمله کرد و قداره به 
جسد او را روی نردبانی انداختند و کشان کشان با هلهلهه و شادی . دستش فرود آورد

برای مطالعه جزئيات بيشتر اين ( نه هدايت بردندبه مقر فرمانفرمايی مخبرالسلط
نوشته " / قيام خيابانی"به . ک. ماجرا که از حوصله اين مقاله کوتاه خارج است، ر

 ).سيد علی آذری که با چندين شاهد عينی مصاحبه بعمل آورده
» خاطرات و خطرات«حال بياييم کتاب فردی چون مخبرالسلطنه هدايت را بنام 

قلم ايشان که پس از قتل خيابانی به تقاضای وثوق الدوله نشان اعالی  بخوانيم و از
تلگراف مشيرالدوله  به هدايت در اين (خدمتکاری ملکه انگليس را دريافت کرد 

الی  ۵؟خودکشی با !بخوانيم که خيابانی خودکشی کرد) رابطه در ايران محفوظ است
دست قداره خورده ايشان، زيرا گلوله که تن خيابانی را دريده بودند؟ و همچنين  ٧

 .شيخ در حال مرگ هنوز قصد دفاع از خود را داشت
که خيابانی پس از مجلس دوم به (بی دليل نبود که مجلس قوی و نسبتا مستقل چهارم 

به مشيرالدوله ) عضويت آن نيزانتخاب شده بود ولی هرگز نتوانست درآن شرکت کند
به . ک. ر(خ دمحم خيابانی رای اعتماد نداد و مخبرالسلطنه هدايت به اتهام قتل شي

تا اينکه مخبرالسلطنه توانست با بافتن دروغ و ) بايگانی صورت جلسه های مجلس
در کابينه مستوفی الممالک وزير فوائد عامه !) ضارب خيابانی(شهادت اسمعيل قزاق 

ت به نظر من تهم.اين فرد پس از اين پست، صاحب مقام مهمی نشد.و تجارت گردد
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خودکشی  با روحيه و منطق زندگانی خيابانی کوچکترين همخوانی ندارد و با در 
نظر گرفتن شهادت منابع موثق فوق الذکر و در نظر گرفتن تمامی يافته های ديگر 
تاريخی و بخصوص مرور شخصيت مخبرالسلطنه، خيانتی بيش به روان پاک آن 

 .عاشق و شيفته ايران زمين نيست
نخست اين .طبقه بندی جهت شفاف سازی در اين رابطه مفيد باشد فکر ميکنم که يک

که، متقاضيان از سر راه برداشتن خيابانی سفرای ممالک آلمان، روسيه و در صدر 
. آنها انگليس بودند زيرا خيابانی منافع اقتصادی اين سه دولت را به خطر انداخته بود

ان مانع اجرای قراردادهايشان با اين سه فرد بارها در دربار قجر خيابانی رابه عنو
دو ديگر مجوز دهنده قتل خيابانی،شاه کم سن قاجار، .دولت ايران قلمداد کرده بودند

سوم ،آمر اوليه مشيرالدوله و وثوق الدوله بودند و آمر ثانويه و مجری .احمدشاه بود
 .مخبرالسلطنه هدايت بود و در انتها قاتل اسمعيل قزاق محسوب می شود

آيا اين رمان .ا رمانی در کشور پيرامون زندگی اين شخصيت منتشر شده استاخير *
 توانسته است آن گونه که بايد تصويری شايسته از او ترسيم نمايد؟

اين داستان را من با يک تابلوی نقاشی از يک منظره .بله اين رمان را خوانده ام - 
شب هم که کتاب پر کتاب طوبی و معنای . تخيلی يک نقاش عاشق مقايسه می کنم

رمان مذکور نوشته ايست بسيار . فروشی بود نوشته يکی از عشاق خيابانی بود
نويسنده ايرانی تبار مقيم قفقاز مجذوب شخصيت شيخ دمحم خيابانی است و .دلنشين

داستانی به تحرير آورده که روحيه، نظرات و معيار های خيابانی را بطور کالن و 
احتماال فقط در (در اين کتاب .نه کمتر و نه بيشتر.وردهگسترده به صحنه فانتزی آ

پاورقی يعنی .پاورقی هايی آورده شده که خواننده را منحرف می کنند) نسخه فارسی
توضيح، توجيه يا تصحيح پس اين بدان معناست که وقتی با يک پاورقی توضيحی 

ح می شود پس نام، آمار، تاريخ يا هر گفته ای ديگر در متن کتاب تعريف يا تصحي
اين امر کتاب را تبديل به يک !مابقی نوشته ها صحيح است و احتياج به پاورقی ندارد

بعنوان نمونه به تعداد . تلويحی می کند که به نظر من درست نيست" بيوگرافی"
شايد نسخه . فرزندان خيابانی، نام آنها و ساير نامهای آمده در رمان اشاره می کنم

در دو سال گذشته چندين بار سعی کرده ام تا در اين . وت باشداصل کتاب کامال متفا
 .باب با ناشر تماس برقرار کنم ولی  جوابی ندادند
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ساير آثار نوشته شده پيرامون شهيد خيابانی را چگونه می بينيد و برخوردهای  * 
 گوناگون با وی از ديد شما چگونه است؟

انتقادی و بخصوص علمی و دوست داشتم روزی بتوانم يک کتاب يا نوشته  - 
دوستی . متاسفانه اين امر تا بحال ميسر نشده. بيطرفانه در باره پدر بزرگ ام بخوانم

اين کتاب دست .پنج سال پيش کتاب قيام خيابانی نوشته کسروی را به من هديه داد
است که قرار بود کاظم زاده ) کسروی بعدی(نويس مرحوم سيد احمد کسرائی 

 ١٣٠۴به سال " ايرانشهر"ربرلين در شماره مخصوصی ازايرانشهرآن را د
از آنجا که اين جزوه در دوران اوج خشم کسروی نوشته شده . خورشيدی چاپ کند

رضازاده (ايرانشهرو يارانش ) کسروی در فراکسيون مخالف خيابانی عضو بود(بود 
به کسروی  )شفق، دمحم قزوينی،عباس اقبال آشتيانی، مشفق کاظمی، ابراهيم پورداوود

پيشنهاد می کنند که بهتر است چاپ نکنيم و کسروی هم موافقت خود را اعالم می 
ضمنا با توضيحاتی که خود کسروی بعد ها کتبا داده اين کتاب به عنوان نقد نامه .کند

گفتنی است که ويراستاری اين کتاب تکيه بر کتاب آمر قتل . منتفی محسوب می شود
در ضمن، خيابانی شناس معروف تبريزی آقای ! يت داردخيابانی مخبرالسلطنه هدا

اصوال نوشته های .ناهيدی آذر در نقد اين جزوه نوشته ای بس متين منتشر کرده اند
 .عميق و دقيق ايشان را به دوستداران خيابانی پيشنهاد می کنم

ر قبال اشاره کردم، خيابانی شخصيتی بود فراگير، نوآور و کامال ايران پرست و بسيا
مغز انقالب «جالب است که هيچ گروه سياسی هرگز نتوانست خيابانیِ  ملقب به 

به او شيخ سرخ گفتند .را در الگوی جهان بينی و سياسی خود ادغام کند» مشروطه
به او شيخ دموکرات گفتند ولی .ولی کمونيست ها نيز نتوانستند او را غصب کنند

شاهچی ها او را از خود خواندند . دحزب دموکرات هم نتوانست او را به غنيمت بر
شيخ ...ولی پس از بررسی عميق ديدند منتقد سخت کوش خود را در آغوش گرفته اند

دمحم خيابانی و افکار سياسی و عقايد ايران دوستی او را هيچ گروه و حزبی نمی تواند 
 )۵(.راسا به گرو بگيرد يا حتی تصاحب کند بجز خاک پاک ايران و تمامی ملت اش

_________ 
درآمدی  :پيرامون اين موضوع بنگريد به دو اثر ارجدار از دکتر جواد طباطبايی):١(

  . بر تاريخ انديشه سياسی در ايران؛مکتب تبريز و مبانی تجددخواهی
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   :توضيحات و مآخذ ◀ 

  
 یرازشيبه قلم اصغر   -  »تيّ قوم ت،يّ مل ت،يّ رانيا«به نقل از کتاب  یابانيخجنبش  - ١
     ٥٩٣ – ٥٩٧صص   -  ١٣٩٥ - جهان کتاب  سط نشر تو  - 
در راه آزادی  –زندگی و مبارزات  شيخ دمحم خيابانی « ;  یشاپور رواسان - ٢ 

 -  ١٣٨٧ یو د آذر - یاقتصاد -  یاسياطالعات س: مجله - » و استقالل ايران
   ۴٢٣ – ۴٣٣صص  – ٢۵۶و  ٢۵۵شماره 

 گاهيبه نقل از پا ٣٣، شماره ١٣٨١ وريمجله گلبرگ شهر»    یابانيدمحم خ خيش«  -  ٣
  حوزه   یاطالع رسان

 قلم آذر  ليزيوبالک ق – یميکر.م - دموكرات  ۀو فرق یابانيدمحم خ خيجنبش ش  -  ٤
و  ٢٩:روزنامه شرق -  یابانيدمحم خ خينواده ش ؛یابانيگفتگو با فرامرز خ:  منبع -  ٥

  یديخورش  ١٣٨٩نيفرورد ٣٠
  

  »تيّ قوم ت،يّ مل ت،يّ رانيا«: پی نوشت ها  ◀  
 
به  بعد سال هفت تنها اين بنابر. جست می دوری احزاب از دوم مجلس در او  - ١

: به نك.  ١٢٩٧ سال در آن احياكنندۀ نقش در بار اين. آمد در فرقه اين عضويت
 )Atabaki) ( ۴٧ ص ، ٢٠٠٠.( اتابكی 

 
كسروی  دستنوشتۀ رب را خود مفصل مقدمۀ كه موقعی را اسناد اين از برخی او  -  ٢

نمی كرد  ترديد قيام نبودن هطلب تجزی در نيز زمان آن در ولی نداشت، نوشت می
).١٣٧۶( 
 برای آذربايجان قهرمانانۀ نقش بر تأكيد كند، می نقل اتابكی كه ديگری دليل  - ٣

 ) ۵٠ ص ، ٢٠٠٠ همو،( است احيای مشروطيت
 
او  كه می بيند آن در را او فقموا نيروهای سريع شكست علت مكی كه حالی در  -  ۴
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 ص ،١ ج ، ١٣۶٣(  بود آنها معنوی تربيت فكر به بيشتر زيرا نكرد، مسلح را مردم
٣۶ ( 

(  كرد مطالعه خاطراتش كتاب در توان می را او قول از ماجرا مختصر شرح   - ۵
 ).بعد و ٣١٨ ص ١٣٧۵

 
/  ١١/۶ يختار در مجلس مذاكرات صورت در مشيرالدوله سخنرانی به نك  -  ۶

چيز » مملكت تجزيۀ جز « خيابانی  اقدامات كه بود معتقد مخبرالسلطنه ١٣٠٠
  ) ٣١٨ ص ، ١٣٧۵(  باشد توانست نمی ديگری 

  
در راه آزادی و  –زندگی و مبارزات  شيخ دمحم خيابانی «  :پی نوشت ها

  استقالل ايران
وطه، تبريز رئيس نيا ، رحيم و عبدالحسين ناهيد، دو مبارز جنبش مشر  -  ١

  ٢٩٣، ص  ١٣۴٨
،  ١٣٧٩تهران  -،  تهران  »تاريخ  هيجده آذربايجان« کسروی ، احمد ،  – ٢

  ٧۵۶گفتار نهم  ، ص 
رابطه  فرماسونری  با صهيو نيسم  امپرياليسم، تهران  »  . ح. زاوش،م  -  ٣

  ٣٣۵، ص   ١٣۶١
،  »اسفند ايران  از سقوط  مشروطه  تا کودتای  سوم« آباديان، حسين ،  – ۴

  ۵٨٨، ص  ١٣٨۵تهران  
  ۴٢۴ – ۴٢۵، صص  ١٣۵۴، تهران  » شيخ دمحم خيابانی « آذری ، علی ، – ۵
نقش  فراماسون ها   در رويدادهای  تاريخی  و «  ،.م. زاوش ، ح   - ۶

  ١٠٣ص .  ١٣۶١،  جلد دوم ، تهران  »اجتماعی   ايران
  ٢۶٩ – ٢٧٠ص پيشين، ص... رابطه  فرماسونری»  . ح. زاوش،م - ٧
  ۶۴۵آباديان ، پيشين،  – ٨
  ١١آذری ، پيشين ، ص  – ٩

سرداری نيا، صمد، علی .: ک.شخصيت  و نظزيات  علی مسيو، ن« در مورد 
  ١٣۵٩مسيو، رهبر  نرکز  غيبی  تبريز ، تهران  
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دولت    –الف : التيماتوم  دولت روسيه. ٢٩ – ٣١آذری ، همان، صص  – ١٠
  نه دار  و مستر لکوفر  را از کار  برکنار نمايد؛ايران مستر شوستر  خزا

دولت ايران  متعهد شود که از اين پس  بدون اطالع  ورضايت  روسيه و   -ب 
  انگليس  مستشار  خارجی استخدام  نکند؛

رشت، ( مخارجی  که دولت  روس برای لشکر  کشی به خاک ايران  –پ 
  .پرداخت شود تحمل کرده بايد  توسط  دولت ايران...)  انزلی

  ٢۵پيشين، ص : رئيس نيا  -  ١١
  ٢٧و آذری ، پيشين ، ص  ٢۵۴رديس نيا، همان ، ص   -  ١٢

 
قيام  « : کسروی ، احمد، متن  دستنويس  در بارۀ  قيام  شيخ دمحم  خيابانی   - ١٣

.  ١٣٧۶،  ويرايش  و مقدمۀ دمحم علی  کاتوزيان، تهران »شيخ دمحم حيابانی 
  ٢۵۴ – ٢۵۵يس نياريا، پيشين ، صص و رئ  ٩۴ – ٩۶صص 

  ٢۶۵، ص  ١٣٣۵پنجاه سال  نفت ايران، تهران « فاتح، مصطفی ، – ١۴
شرح حال  و اقداماتن شيخ دمحم  خيابانی به قلم چند نفر از دوستان و   - ١۵

  ٢٨، چاپخانه  ايرانشهر، ص   ١٣٠۴آشنايان ، برلن 
تهيه  و تنظيم  بهران ( نی  نطق  های شيخ  دمحم خيابا«  خيابانی بهرام ،  -

  ،  بی جا، بی تا)خيابانی 
  ١٠۵ – ١٠۵پيشين ، صص  –اذری  – ١۶
  ١٠۶ – ١٠٧همان ،  صص  – ١٧
  ١١٠همان ، ص   -  ١٨
  ١۴٨ – ١۴٩همان، صص   -  ١٩
  ١٧۵همان، ص   -  ٢٠
  ١۶٧همان ، ص  – ٢١
  ١٧۵همان، ص   -  ٢٢
  ٢٢٧همان،  ص   -  ٢٣
  ٢٢۴ – ٢٢۶همان ، صص  – ٢۴
  ٢۴۵ – ٢۴٩همان، صص   -  ٢۵
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  ٢۶٢همان،   -  ٢۶
  ٢۶٣همان ، ص   -  ٢٧
،  ميرزا  کوچک  خان، تهران  »سردار جنگل«  فخرائی ، ابراهيم،  - ٢٨

  ٢٧١، ص  ١٣٣۶
،  به کوشش برزويۀ دهقان »شوروی  و جنبش جنگل« يقيکيان، گريگور، – ٢٩

  ١٣٧، ص  ١٣۶٢، تهران  
،  نهضت »ئيس  جمهوری  شورائیاولين ر«  رواسانی ، شاهپور،  - ٣٠

  ١٣٨۴جنگل، تهران 
به نقل از مجموعۀ مختصر  نط قهای  خيابنی در تجدد، ( ذری ، پيشين آ – ٣١

  ۴٩٠، ص ) ٢٢عباس زاده  از پاورقی  ص ( نگارش  آقای  حسين فرزاد
  همان – ٣٢
، صصص  ١٣۴۴تهران »  طرات و خطراتاخ« هدايت  مهديقلی ،  ،   - ٣٣

٣١ – ٣١٧۵  
  ۶۵٠و  ٢٢پيشين، ص  – ٣۴
سنعلی  ميانجی در حاظهارات  جواد  جودت  نوۀ  مرحوم  حاج  شيخ    - ٣۵

آذری پيشين ، صص  –در گفتگو  با اقای  علی آذری   ١٣٢٩دوم  ارديبهشت  
۴٩٢ – ۴٨٨  

  همان – ٣۶
،  ١٣۴٨شميم، علی اصغر ، ايران  در دورۀ  سلطنت  قاجار ، تهران   – ٣٧

  ۶٣٢ – ۶٣٣صص 
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  فصل نهم 

  شورای ملی  در مجلس  هيروس ماتوميبا اولتشيخ دمحم خيابانی  خالفت م

  

  ٣٢٩: جلسه  - دوم  مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره
  ١٣٢٩الحرام  ۀالعاده روز جمعه نهم شهر ذيحج صورت جلسه فوق

  
  .شدتتاح فالملک ا مجلس يک ساعت و نيم قبل از ظهر در تحت رياست آقای مؤتمن

رئيس ـ خاطر آقايان نمايندگان مسبوق است که چون يک مسئله مهمی پيش آمده است 
اند و وزير امور خارجه آن را بيان  العاده کرده لهذا آقايان وزرا تقاضای جلسه فوق

  .نمايند می
وزير امور خارجه ـ به طوری که خاطر آقايان نمايندگان محترم مطلع است و در 

ن دوره منعقد شده است مذاکره شده در روزچهارشنبه هفتم مجالس خصوصی که دراي
ذيحجه موقع ظهر يک مراسله از سفارت روس به وزارت خارجه رسيده است که 
عين آن مراسله در مجالس خصوصی خوانده شده است و خاطر آقايان نمايندگان 

رائت مسبوق شده است برای اين که خاطر عموم مطلع باشد عين آن مراسله را علناً ق
  .کنم می

هايی که به  در مالقات جمعه گذشته دوستدارا تراماً جناب مستعصاب عالی را به سبب
موجب آن اولياء دولت امپراطوری چند تقاضاهای ديگر به اوليای دولت را عليه از 
 آن پيشنهاد خواهند کرد ملتفت داشت و در اين خصوص منتظر دستورالعمل اولياء

الن دستورالعمل مزبور به دوستدار رسيده و با کمال توقير دولت متبوعه خود بوده ا
دارد  از طرف دولت امپراطوری به موجب اين مراسله تقاضاهای ذيل را اظهار می

اوالً عزل مسيو شوستر و مسيو لگفر دخالت اشخاص ديگر که مسپو شوستر آنها را 
ً متعهد .. ودبه خدمت دعوت نموده بايد موافق فقره دويم اين تقاضاها رعايت ش ثانيا

شدن دولت عليه ايران که اشخاص خارجه را تا اين که قبالً رضايت سفارتين روس و 
ً پرداختن دولت عليه  انگليس را تحصيل بکنند به خدمت ايران دعوت ننمايند ـ ثالثا
ايران مخارج لشگرکشی که حاليه به ايران شده است مقدار مبلغی که به دولت 
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و ترتيب پرداختن آن بعد از اصول جواب دولت عليه بعد معين  امپراطوری بايد برسد
داند توضيحاض اشعار دارد که جهت اين اقدام  دار تکليف خود می خواهد شد دوست

يکی لزوم و حتم اخذ غرامت برای اين که دولت امپراطوری مجبور به فرستادن 
نسبت به روسيه  آميز مسيو شوستر لشکر به ايران شد و برای اقدامات جديده توهين

ديگر ميل صميمی دولت امپراطوری فعالً رفع کردن اسباب عمده اختالفی که روی 
داده است و در آتيه ايجاد بنائی که دولتين علينين بتوانند مناسبات دوستانه و روابط 
محکمه استوار نمايند و تمام کارهای روس و مسائلی که بالانجام هستند و به آنها يک 

باشد عالوه بر مطالب فوق دوستدار لزوماً اخطار  موافق داده شود می انجامی زود و
کند که دولت امپراطوری بيش از چهل و هشت ساعت برای اجرای تقاضاهای  می

مزبوره منتظر نخواهد بود و در ظرف اين مدت عساکر روس در رشت توقف 
برسد خواهند کرد اگر تا انقضای اين مدت جوابی نرسد يا جواب غيرمساعدی 

عساکر مزبوره پيش خواهند آمد و البته اين فقره باعث مزيد مبلغی که دولت ايران 
بايد به دولت روس بدهد خواهد شد در اين موقع احترامات فائقه را نسبت به جناب 

کنم که قبل از  اوالً خاطر نشان آقايان محترم می. نمايد مستطاب اجل عالی تجديد می
ب بعضی عالئم و عالمات و به موجب شرحی که در اول اين که اين مراسله به موج

هايی که به موجب آنها دولت  نويسد در مالقات روز جمعه به علت اين مراسله که می
امپراطوری تقاضاهای ديگری خواهند کرد از روی اين عالئم وزارت خارجه 

کرد  استنباط کرده بود که يک تقاضاهايی از اين قبيل اگر هم آنها را تصور نمی
دانست ممکن است که بعضی از اين  بعضی از آنها را استنباط کرده بود پس می

تقاضاها از دولت عليه ايران بشود نظر به اين مقدمه از همان وقت اقداماتی که 
تکليف وزارت خارجه بود چه از حيث مخابرات يا دربارهای دول و چه از حيث 

و ذره از اقداماتی که بايد بکند فرو مذاکراتی که بايستی در طهران بشود شروع کرد 
حجه از  کگذار نکرد تا موقعی که آن مراسله رسيد يعنی ظهر روز چهارشنبه هفتم ذی

آن ساعت هم هيئت وزرا عموماً و بنده خصوصاً چه در مجلس شورای ملی و چه در 
جاهای ديگر برای همين کار مشغول اقدامات بوديم چه مخابرات و چه مذاکراتی که 

ه است مقصود از اين اقداماتی که شد برای دو چيز بود يکی از اين که شايد بتوانيم شد
دولت روس را از اين تقاضاهايی که کرده است از همه آنها يا بعضی از آنها 



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٥١٩                                        ٦ج

  

های اين مراسله که يک ابهامی دارد و  منصرف بکنيم و ديگر اين که بعضی جمله
ضيحات بخواهيم که مقصود از آن شود تو مقصود آن طوری که بايد فهميده نمی

عبارات چيست آن اقداماتی که برای منصرف شدن دولت روس شد که باز تکرار 
کنم خيلی اقدامات جدی بود بدبختانه هيچ کدام نتيجه مطلوبه نداد  کنم و عرض می می

و يک مطلبی که خاطر نمايندگان مسبوق هست برای اين که االن رسيده و در مجلس 
کنم  صت نبود که مذاکره بشود اين است که آن را هم عرض میخصوصی هم فر

چون وساطت و مداخله دولت انگليس را هم ما سلب کرده بوديم آخرين کاغذی که از 
سفارت انگليس رسيده اين است که دال بر اين که فوراً اين تقاضاها را قبول بکنيد و 

لت وزارت خارجه کرده شود که اقداماتی که دو نگذاريد تأخير شود پس معلوم می
نتيجه مانده است اما  است برای رفع اين تقاضاها هيچ مفيد نه بوده است و به کلی بی

ام اين است  آن توضيحاتی که و آن اقداماتی که برای رفع مهمات اين مراسله خواسته
کنند  که در آخر مراسله آنجايی که علل اين اقدامات حاليه دولت روس را ذکر می

شود که ممکن است تعبير شود که شايد عالوه بر آن سه خواهش که  باط میهمچو استن
های ديگر هم از دولت ايران خواهند کرد  هست بعضی خواهشت] ماسله[در اصل 

ايجاد بنايی که دولتين (يا ) رفع کردن اسباب عمده اختالفی که روی داده است(فعالً 
را استوار نمايند يا تمام کارهای عليتين بتوانند مناسبات دوستانه و روابط محکمه 

  )روس و مسائلی که بال انجام هستند به آنها يک انجامی زود و موافق داده شود
  

در اينجا ممکن بوده از اين عبارات همچو فهميده شود که آن شرايط که در اين 
مراسله ذکر شده است عالوه بر آن هم کفايت و تقاضاهای ديگری خواهد بود ولی 

که در توضيح اينها کرديم همچو معلوم شد که مطالب ديگری نيست بلکه اقداماتی 
کند که بعد از آن که آن سه فقره خواهش قبول شد عمده  دولت روس همچو فرض می

آنها عزل مسيو شوستر است بعد از آن ايجاد آن بناها شده و اختالفات بالضرره 
اضاها وجود شوستر است که از اند بگويند علت تمام اين تق مرتفع خواهد شد و خواسته

وقتی که آمده است شروع کرده است به بعضی اقدامات و سعی کرده است که يک 
حس عدوان و خصومتی در ميان دولتين روس و ايران ايجاد کنند و وقتی آن 
اختالفات رفع شد آن خصومت هم رفع خواهد شد پس نسبت به اين جمله اخير اين 



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٥٢٠                                        ٦ج

  

ديم که ديگر اينها يک مطالب ديگری نيست غير از توضيحات داده شد و مطمئن ش
مطالب اول پس از مطمئن شدن از اين توضيحات و مأيوس شدن از نتيجه خوب آن 

اند و خيلی خلی  اقدامات اوليه هيئت وزرا در اين دوره با کمال دقت مشاورات کرده
طالب بتواند به اند و نتايجی را که از رد يا از قبول اين م اطراف مسئله را نگاه کرده

اند و نظر به مسئوليتی که در آتيه دارند و نظر به  دولت ايران متوجه بشود قياس کرده
اين که بايستی به عواقب امور بيشتر نظر بيندازند و مسائلی فعلی و آنی را کمتر محل 

اند که ضررش کمتر  نظر و طرف اهميت قرار بدهند و باالخره اين طور رأی داده
حظورات کمتر خواهد بود که اين سه خواهش دولت روس قبول بشود و باشد يعنی م

اند تا اين که هر طوری که نمايندگان محترم  اين رأی را هيئت وزرا به اتفاق داده
  .دانند از آن قرار رفتار بشود صالح می

  
  شيخ دمحم خيابانی ـ

ا از آن ساعتی که اين يادداشت دولت روس در مجلس خصوصی خوانده شد و م 
اطالع پيدا کرديم بنده که يک نفر ايرانی هستم هنوز در حالت حيرت و متحيرم به 

کنم اين يک ماده قانونی و از امور عادی  واسطه اين که جواب اينها را مالحظه می
نيست که ما در آن مذاکره بکنيم گويا همه آقايان تصديق داشته باشند و اگر همه عالم 

کردند که بعضی مطالب در عالم هست که جواب  ق میگفتند و تصدي حاضر بودند می
آنها تقريباً در سيصد چهار صد سال قبل داده شده است و در محکمه عالی عالم قطع 

دهد از  شده است وآن اين است گويا جواب او را شايد حال و وضع روزگار می
د بايد در دار  آنجايی که هر سؤالی را يک جوابی بايد داد يک جوابی که خيلی معنويت

الفاظ اداره شود اين که بنده چند کلمه مختصر البدم در جواب آنها عرض کنم و 
کردند که جوابش  عرض کردم اين جواب را اگر تمام عالم اينجا بودند تصديق می

آدم توليد  چندين صد سال قبل داده شده است و آن اين است وقتی که در اين عالم بنی
عيشت و گذران را گذاشته معلوم است يک عصری بوده اند و بنای زندگانی و م شده

عصر بدويت و وحشيت به اين معنی که جبلی هرانسان و فطری هر انسان اين بود 
داند به خودش جلب کند و مقررات را از  که هر منافعی که نسبت به خودش می

شد با اغتشاش عالم و نظام  شد يعنی منتهی می خودش دور کند و اين هم منجر می
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ها مجتمع شدند و برای ترتيب  زد چندين هزار سال قبل همان انسان عالم را به هم می
نظم فکرها کردند که من نبايد حاال تفصيل بدهم و تشکيل حکومت دادند و اين 

خواهد  ها از آن روز شده يعنی هر انسانی هر منفعتی را که به خودش می حکومت
اوز از حد خودش نکند و به حق خود جلب کند و دفع مضرات را از خودش بکند تج

قانع باشد برای همين کار تشکيل حکومت ملی و تشکيل حکومت اجتماعی کردند که 
هر کس قانع به حق خودش باشد و اين مسئله هم تا چندی نزج نيافته بود همان عادت 
فطری و آن خصلت خيلی در مردم هنوز بود و آن اجتماعات درست اجرائيت پيدا 

  ها هم همان شد يعنی همان حکومت و به طور صحيح در عالم اجراء نمی نکرده بود
کرد  کردند همان اقداماتی را که يک فرد می رفتند غارت می طور بودند می

کردند ولی  کردند و در تدليل يک ملت ديگری سعی و کوشش می ها هم می حکومت
يم آن تعديات را اسالف ما ايم که ديد خوشبختانه به مادر يک وقتی و قرنی به دنيا آمده

اند تمام اهل عالم  اند يعنی نشسته اند و آن اساس را منهدم کرده از روی زمين برچيده
اند که ديگر آن تعديات نشود يعنی يک قوانين  يک قراری بين خودشان گذاشته

ن اند که نبايد از آ اند و تمام عالم آن قانون را تصديق کرده المللی و حقوقی گذاشته بين
تخطی شود و آن قانون تا به حال مجری است و روز به روز در استحکام و استوار 
است پس اين است که اگر يک کسی به بيند در حقوق شخصی که منحصر به خودش 
است يا در يک حقوق اشتراکی که او در حق رأی دارد اگر ديد يک سؤالی شد از او 

ی هزار سال قبل بشود نه در اين که آن تکليف بايست(يعنی يک تکليفی شد بر او 
عصر سزاوار است که بگويد جواب اين چهارصد سال قبل داده شده است و با کمال 

معذرت بخواهد و بگويد که اين تقاضای شما خالف آن معاهدات و خالف آن  احترام
عهدهايی است که در عالم بسته شده است حاال آمديم بر سر اين تقاضاهايی که از 

وس از دولت ايران شده است که آن چند فقره است شايد آقايان ديگر طرف دولت ر
هم شرح بدهند و مذاکره نمايند همان طوری که بنده حس کردم مطلب را به طور کلی 
عرض خواهم کرد که اين اعتذار از چه راه استعين است آن که در عالم قرار داده 

باشد به يک چيزی که آن چيز شده و ختم گردديه آن مسئله اين بود که هر کس مالک 
شرعاً و به طريق مشروعی است منتقل به او شده بايد حق خودش را که به طوری 
که مشروعيت به او منتقل شده است بتواند حفظ و نگاهم داری کند و در او تصرفات 
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گويند يعنی خواه يک شخص واحد باشد در آن  مالکانه بکند اين را استقالل می
در دست او است آنها را بتواند هر قسمی که خواست آن قسم او  مستملکات خودش که

طور است دولت وقتی  را استعمال نمايد و هکذا هيئت اجتماعيه و دولت هم همين
شود که تمام آن مستملکات خود را و تمام آن چيزی را که دارا است  مستقل شمرده می

ه شد آن شخص يا آن دولت آزادانه بتواند حفظ کند و اگر يک مختصر رخنه به آن داد
گويند که اگر بر آن اختيارات يک مختصر  بتواند آن را حفظ کند اين را استقالل می

صدمه و يک مختصر لطمه وارد بيايد بتواند بگويد که اين شخص آزادی مرا از دستم 
گرفته است عرض کردم در چهارصد سال يا پانصد سال قبل اين مسئله را در دنيا 

هيچ کس و هيچ دولتی حق ندارد که اين اختيار و اين آزادی را از  ختم کردند که
دست کسی بگيرد مگر اين که همان عادت دو هزار سال قبل را شروع کنند و در 

توانيم بگوييم در دنيا  شود ايران يک وقتی تشکيل حکومت داد که می اينجا حس می
اين ترتيبات يک هيئت هيچ هيئت اجتماعيه ملتفت نشده بود که بايد برای نظم و 

اجتماعی قرار داد يعنی هيچ کس ملتفت نشده بود شش هزار سال قبل را عرض 
کنم و حتی ايران تشکيل شده است که بنای همين نظم و اين  کنم بده عرض می نمی

ترتيب را در دنيا گذاشته است که هيچ کس ملتفت اين مسئله نبود هو همان دولت باقی 
بينم که بعضی تقاضاها شده است که اين تقاضاها منافی و  می است تا امروز و امروز

مخالف است با آن عهودی که قطع شده است در عالم و تمام موادش را عرض 
گذارم برای ساير آقايان که وقت خيلی تنگ است و رفقای من خواهند  کنم و نمی نمی

مستخدم بگيرد بايد مذاکره کرد به کلی از موادش اين بود که اگر دولت ايران بخواهد 
به رضای دولتين روس و انگليس باشد اگر راضی نشدند نياورند خوب در اين عالمی 

بينيم اين اندازه امور تجارت و اخذ ثروت و امور و مال و ملک اين اندازه  که می
ارتباط به يکديگر پيدا کرده است و اگر کسی در حفظ آزادی و استقالل و منافع خود 

ببيند حق دارند بگويد که اين منافع با آن عهودی است که بسته يک مختصر رخنه 
شده است و بنده هم از طرف ملت که اين حق را از برای خودشان از چندين هزار 

ايم به اين  کنم که ما تا امروز مستقل بوده دانم عرض می سال قبل تا به حال ثال می
ببينم و حاال هم اگر اين  معنی که در حفظ حقوق خودمان و در ترقی مملکت خودمان

تقاضاها را قبول کنيم مثل و در تمام روابط که با تمام دول داريم هيچ وقت نشده است 
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که رخنه به استقالل مملکت خودمان اين است که بر همان استقالل ما يک رخنه وارد 
گذارند که از برای ترقی مملکت و استقالل خودمان يک  آورد يعنی ما را نمی می

بکنيم و يک تدارکی بکنيم اين است که با کمال جسارت با کمال معذرت و با فکری 
کنم هيچ وقت ممکن نيست که  کمال رو گشادگی به دولت هم جوار خودم عرض می

کند و تمام عالم  کند و خودش را زنده تصور می يک ملتی خودش را حی تصور می
تصديق بکنند که من اند هيچ وقت ممکن نيست که  زندگانی او را تصديق کرده

امورات خودم را بايد واگذار ديگران واگذار کنم پس بنده در آخر عرض خودم 
گذارم که چون اين تقاضاها به استقالل  کنم و شرح مطلب را به رفقا وا می عرض می

خورد در اين هم هيچ شکی نيست که هيچ وقت ممکن نيست به اختيار  ايران برمی
قبول بکنند و يقين دارم دولت روس با آن محلت و دادی که دولت ايران اين تقاضا را 

کوشند ملتفت منافی است با آن عهودی که  به ايران دارد و در استحکام او هميشه می
اند که همان دولت  هايی که درباره استقالل ايران کرده بسته شده است و با آن تصديق

ن را از خودشان آزرده نکنند مستقلی است و اميدوارم اين را پس بگيرند و ملت ايرا
و البته وزرای محترم هم با ملت و مجلسيان همراهی خواهند کرد که اين تقاضا را 

  .دولت روس پس بگيرند و ملت ايران را آزرده نکنند
  

الرئيس ـ بنده پيش از اين که داخل موضوع شوم و رأی خودم را عرض کنم  حاج شيخ
ها و  اين را ابداً يعنی تماشاچی(رأی وزرا شود که اگر در ضمن رأی دادن مخالفتی با 

  ).دانند اّال وکال ملتفت هستند و همه می
  

  ).رئيس ـ ما کار به تماشاچی نداريم
  

کنم که چون تمام اين موادی که  الرئيس ـ بنابراين با کمال آزادی عرض می حاج شيخ
تمام استقالل ايران  اند قبول تمام اين تقاضاها رخنه به دولت امپراطور پيشنهاد کرده

کنم که هيئت  کند خواهش و درخواست می آورد و استقالل ما را متزلزل می وارد می
وزرا ثانياً داخل مذاکره شده شايد يک ترتيبی در توبه اين موادی که تقاضا شده است 

  .بدهند که اسباب تسهيل شود و رخنه به استقالل ايران وارد نيايد
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کنم که چون تمام اين مواردی که  ا فرموديد عرض میرئيس ـ اين که تماشاچی ر
اند قبول تمام اين تقاضاها رخنه به تمام استقالل ايران  دولت امپراطور پيشنهاد کرده

کنم که هيئت  کند خواهش و درخواست می آورد و استقالل ما را متزلزل می وارد می
مواردی که تقاضا شده است وزرا ثانياً داخل مذاکره شده شايد يک ترتيبی در توبه اين 

  .بدهند که اسباب تسهيل شود و رخنه به استقالل ايران وارد نيايد
  

ها حرف  کنم که وکال برای تماشاچی رئيس ـ اين که تماشاچی را فرموديد عرض می
  .کند زنند چه باشند چه نباشند فرق نمی نمی

  
رمودند که ديگر سليمان ميرزا ـ آقای آقا شيخ دمحم شرحی در موضوع استقالل ف

کنم که اين استقالل مملکت چيزی نيست که  محتاج به تکرار نيست بنده عرض می
نظر  حق ماها باشد که ما بتوانيم او را از دست بدهيم يا از مختصری از آن صرف

نمائيم اين حق اعقاب ماها است که بعداز اين در اين مملکت نشو و نما خواهند کرد 
توانند که چنين  کنند نمی صی که در آب و خاک حاال زندگی میبنابراين نه ما نه اشخا

اقدامی را بکنند که به استقالل مملکت رخنه وارد بکند زيرا که اعقاب ما که هزاران 
محل ديگر در اين آب و خاک زندگانی خواهند کرد اين حق را دارند حق عموم مردم 

نافی باشد با اين اساس که و اشخاص است که بعد از اين خواهند آمد پس چيزی که م
تواند در او خللی وارد کند يا در استقالل او حرف  حق عموم ملت است هيچ کس نمی

بزند و يک ذره تصور بکند و راضی باشد بنده شخصاً با ساير رفقايم در تمام اين 
دهم طرف استقامت را و در کارها پايداری و ثبات را بهتر از هر  مطالب ترجيح می

الخصوص نسبت به چيزهايی که راجع به عموم ماها است حاال  هم علید چيزی می
شويم در مواد اين تقاضا اول عزل مستر شوستر ولکفر و ساير اشخاصی را  داخل می

کند و  اند مطابق ماده دوم باشد در يک مملکتی که شروع به ترقی می که دعوت کرده
ً بايد شروع بکند  می به اصالح اداراتش و يقين خواهد کارهايش پيش برود محققا

حتمی دارد که بايد ادارات خودش را اصالح بکند و به ترتيب انتظاماتی که در 
دهد از هر حيث از حيث ماليه و از حيث ترتيب نظام و ساير  ادارات خودش می

چيزها شروع به ترقی بکند و در معنی شروع به ترقی و تمدن و انسانيت بکند و از 
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تر اصالحات ماليه است بعد اصالح قشون و نظام است  و مقدمتر  همه ادارات مهم
توانيم ساير ادارتمان را به طور مرتب و  زيرا که هر گاه ماليه مرتبی داشته باشيم می

ً هم گفته شده از برای اصالح  منظمی اداره بکنيم امروزه از برای ما چنانچه سابقا
ها است از خارجه و از برای آيد جلب مستشار ادارات بهترين راهی که در نظر می

اند و چه خواهند آمد از برای هيچ  ايم از خارجه چه آمده ماليه هم ماستشارهايی خواسته
دانيم  کدام از اينها خودمان را محتاج به اين که رضايت کسی را به دست بياوريم نمی

زيرا که دولتی هستيم مستقل و در کارهای داخلی و خارجی هر چه صالح خودمان 
ا بدانيم آزاد هستيم که از آن فرار رفتار بکنيم و از وقتی هم که اين مستشار و ساير ر

اند همه آنها با يک ؟؟ و صداقتی که وظيفه هر شخص  مستشارهای خارجی آمده
ً اداره  درستکار و هر انسان با تربيتی است در اصالح ماليه کوشيده اند مخصوصا

و يک شالوده صحيحی شروع شده است که ماليه که در حقيقت با يک اساس متينی 
دهد ما را در آتيه که به اين ترتيب ما دارای يک ماليه منظم و مرتب  اميدواری می

توانيم راضی بشويم که عزل مستشارها را   صحيحی باشيم بنابراين چگونه می
بخواهيم يا عزل يکی از آنها را بخواهيم در صورتی که به درستی و صداقت خدمت 

گويند که هيئتی است که از طرف  اند می ند و علت آن تقاضاهايی که کردها کرده
آيد که چنين  دار کل نسبت به دولت بهيه روسيه شده است اين هم به نظر نمی خزانه

توهينی باشد اين يک ادعائی است که پس از آنکه به ثبوت برسد در يک ادعائی است 
الی ثابت خود آن وقت بايد يک که پس از آن که به ثبوت برسد در يک محکمه ع

توانيم تکليف اول را قبول کنيم تکليف  ترتيب اثری بر او بشود در اين صورت نمی
تر است از ماده اول زيرا که ما بايد مطابق آن  شکنانه تر و استقالل دويم خيلی سخت

تکليف متعهد و متضمن بشويم که بعد از اين هيچ مستخدمی قبول نکنيم از برای 
العاده  مان مگر آن که قبالً رضايت سفارتين تحصيل بکنيم و اين ؟؟ چيز فوقادارت

توانيم قبول کنيم و بايد تقاضا  است و منافی است به استقالل خارجی ما بنابراين نمی
بکنيم از هيئت وزرا که داخل شوند در مذاکرات که شايد بتوانند اين مطالب را بر 

هيئت دولت و نه  شکنانه است نه اين شرايط استقاللطرف کنند يا تغيير بدهند زيرا که 
  .توانند قبول بکنند مجلس و نه ملت هيچ کدام نمی
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السلطنه ـ اوالً بديهی است وقتی که از برای تصفيه اين مذاکره داريم خيلی کم  متين
شود هيچ يک از  تر نمی های بزرگ است و مجلس از برای مذاکره مفصل و نطق

هند کرد که امروز يک روز تاريخی است و شايد روز بدی هم باشد آقايان ترديد نخوا
از برای اين که اين پيشنهادی که شده است که طرف دسيسه کرده است مثل ساير 
مطالب پلتيکی که پيش حاکم ممکن است که هر دو طرف از برای مملکت خطرناک 

ه است از برای اين تواند ثابت بکند که رد خطرناک بود باشد يعنی فقط حوادث آتيه می
کنم که  مملکت يا اين که قبول خطرناک بوده است نمايندگان که سهل است گمان نمی

يک نفر ايرانی بتواند بپذيرد يک تقاضائی را که يک جزئی تصور خللی به اساس 
مملکت در آن برود و در ثبات قدم هيچ کس متزلزل نيست و بايد ثابت قدم باشند ولی 

شود عرض کردم که دو طرف خطرناک دارد و ممکن است در  رأيی که گرفته می
يک طرف آن نجات و فالح اين مملکت باشد و در يکی از آنها نکبت و بدبختی و بايد 
خيلی دقت کرد آقايان وزرا که در اينجا رأی خودشان را پيشنهاد کردند يعنی مصمم 

ن کافی نيست يا به که در قبول ممکن است يک آتيه بهترين برای ايران ديده شود اي
دانم که به  شود اعم از رد يا قبول آن رأی را وقتی خوب می معنی که هر ؟؟ گرفته می

اتفاق مجلس باشد يعنی موقعی نيست که بتوان مسئوليت را قسمت کرد و يا قسمت را 
به گردن وزرا قرار داد و يک قسمت را به گردن ديگری يا يک قسمتی از آن را ما 

ر بيندازيم اين مسئوليتی است که به گردن تمام ماها است اين شرايط به گردن يکديگ
توان گفت تمام اينها به يک نهج  دارای موادی است که شدت و ضعف دارد و نمی

استقالل شکن است ماده اول راجع است به عزل يک نفر مستخدم که به حق يا بنا حق 
اند  او مستمسک شده صحيح يا غير صحيح اعم از اين که چيزی را که نسبت به

اند و  اند و شايد هيئت دولت تصور کرده راست يا غير راست باشد که خواهش کرده
اند که اين  خوبی آتيه مملکت و حفظ استقالل مملکت و روابط حسنه را به اين دانسته

را بپذيرند و ممکن است نظرياتی هم باشد که در پذيرايی اين مطلب استقالل مملکت 
ماده دويم صريح است و معلوم است که اگر دولت ايران بخواهد آن را رود ولی  نمی

تواند از دول خارجه بخواهد  بپذيرد معين است که بعد از اين هيچ مستخدمی را نمی
مگر با اجازه دولتين روس و انگليس اين محدود کردن اختيارات خارجی است و 

ماده اول و دوم و هيچ يک  ممکن است ماها را به جايی ديگر برساند اين است تفاوت
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نفری نيست که بتواند اين دو را در يک کفه ترازو بگذارد و اما وجه خسارت هم 
بايست يک چنين چيزی را  البته بديهی است که موضوع قابل ترديدی نيست که می

ايم ولی اگر جزئی باشد  خواسته باشند که به هيچ وجه ما اسباب آن خسارت نبوده
توان گفت که اين تقاضا استقالل شکن است پس  يت داده شود و نمینبايست چندان اهم

نظر استقالل  خيلی الزم اين مطالب تشريح بشود يعنی بايد گفته شود اينها از چه نقطه
شکن است تمام اين مواد استقالل شکن است يا بعضی از اينها نظر بنده و يک جمعی 

زيه کرد يعنی يک قسمت رد و يک از نمايندگان محترم همين بوده که اگر بتوان تج
قسمتی قبول شود بهتر باشد و اّال چنانچه آقای سليمان ميرزا در اينجا فرمودند به هيچ 

توانيم رأيی بدهيم که  وجه در اين مباحثات و مذاکرات شک برای ما نيست که نمی
خللی بر استقالل ما وارد بياورد اين حق را هيچ کس ندارد ولی ممکن است به 

ايم يا  دهيم تصور بشود که اين عمل را مرتکب شده طه اين رأيی که ما امروز میواس
شود مصادف است با  دهيم چنان چه ظاهراً ديده می نه بسا هست رأيی که االن می

نگاهداری استقالل مملکت و مخالفت آنچه ممکن است صدمه به استقالل مملکت 
کند البته آن وقت معلوم خواهد شد که  وارد بياورد و اتفاقات آتيه خالف او را آشکار

ام اين است که اگر  شکنانه بوده است و چنانچه عرض کردم عقيده اين رأی استقالل
های اين پيشنهاد دولت روس را که مستقيماً به استقالل دولت  بتوان بعضی از قسمت

نم ک خورد پذيرفت و در ساير مواد به طور شدت مقاومت کرد گمان می ايران بر نمی
تواند در آتيه اسباب نجات و فالح اين مملکت بشود و  اين رأی صحيحی است که می

بنده يک پيشنهادی به همين مضمون کردم اگر آقايان نمايندگان غور کنند و صالح 
  .کنم قبول بفرمايند دانند گمان می آتيه مملکت را می

  
از روزی که پای به ميرزا يانس ـ چنانچه خاطر محترم نمايندگان مسبوق است بنده 

سياسات اين مملکت گذاردم يک مسلک خيلی واضحی داشتم که در مراودات خارجه 
هر دولتی که با ما ادعائی دارد ما از نظر شری نزيم به آن ادعا نظر بکنيم و به نظر 
حقانيت نگاه بکنيم اگر حق دارد در آن ادعاء در کمال صميميت اداء بکنيم و اگر حق 

ادعاء با کمال استحکام و اثبات قدم بايستم امروز چنانچه آقايان  ندارد و در آن
فرمودند روز تاريخی بزرگی است برای ايران و اين تقاضاهايی را که جلو ما 
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اند که رد بکنيم يا قبول از اين نقطه نظر حقانيت يعنی وقتی که بنده مالحظه  گذاشته
دهد که آنها را قبول بکنيم بنده  نمیبينم که حقی که ما داريم به ما اجازه  کنم می می
السلطنه فرمودند که ماده اول استقالل  تواننم يک قدری تصديق بکنم آنچه آقای متين می

شکن نيست ماده اول دو قسمت دارد يک قسمتش شايد آن طور باشد که فرمودند ولی 
ل خواهد که مواد آن معاهده با استقال يک قسمت ديگرش تصديق يک معاهده را می

کنم در مجلس باشد که به کلی  مملکت منافات دارد و ماده دويم بعد دو رأی گمان نمی
استقالل شکن است و ماده سيم يک مسئله است که استقالل شکن نيست ولی اگر از 

ايم که يک غرامتی بدهيم چون  روی نظر حقانيت نظر بکنيم ما ابداً تقصيری نکرده
السلطنه  بدهد يک چيزی هم آقای متين شخص بايد يک تقصيری بکند تا غرامت

فرمودند بنده بايد مجبوراً دو کلمه جواب عرض بکنم چون فرمودند بعضی از آن را 
پذير نيست به اين جهت داخل آن  دانم وضع اولتيماتوم تجزيه قبول کنيم چون بنده می

ً بشود به وضع جمعی اگر مذاکره ش مذاکره نمی ود شوم و بايد مذاکره در او جمعا
گويد مالحظه استقالل مانده است و به طور جمعی که  کنم کسی باشد که می گمان نمی
خواهند از ما بگيرند  بينيم به موجب اين تقاضاها استقالل ما را می کنيم می نظر می

حاال بايد ببينيم چه چيز است استقالل و تا بچه اندازه حق داريم در رفتن او امضاء 
کنم هر کسی هم که تاريخ خوانده است در اين گمان  و گمان می کنم بکنيم بنده گمان می

بنده يا بنده با بنده همراه خواهد بود که قيمت استقالل يک مملکت مساوی است با 
قيمت حيوه تمام افراد آن مملکت است بعد حاال ببينم مال کيست اين استقالل همان 

مال ما است نه مال آنها است طوری که آقای سليمان ميرزا فرمودند اين استقالل نه 
اند و نه مال آنهايی ست که بعد از اين خواهند آمد بلکه مال تمام آنها است  که به ما داده

از شش هزار سال بيش از اين استقالل ما بوده است و تا شصت هزار سال ديگر هم 
يک  کنم خوب به نظر فلسفی که در اين مسئله نظر بکنيم اين بايد باشد بنده عرض می

چيزی نيست که مال ما باشد تا بتوانيم از رفتن آن حرف حرفی بزنيم اين هم مسئله 
ترين نمايندگان محترم که اينجا  دويم يک مسئله ديگر هم هست بنده که يکی از محترم

دانم ياد دارم در روزی که وارد شدم جلو همين ميز مرا مجبور  اند خودم را می نشسته
و در آن قسم به من گفتند قسم خوردم که به استقالل  کردند يک قسمی ياد کردم

توانم مخالف با آن رفتار بکنم اين  مملکت خيانت نکنم من اگر آدم با شرقی باشم نمی
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يک چيزی است که از قدرت من خارج است بنده با کمال احترام نسبت به آن دولت 
ک چيزی را از من کنم که ي همسايه که اين پيشنهادها را کرده است جواباً عرض می

  .توانم به شما بدهم اند که نه مال من است و نه می خواسته
  

کنم از اين که حقيقتاً حق دارم در حفظ استقالل  حاج عزالممالک ـ بنده اول شکر می
مملکت خودم اظهار عقيده بکنم تقاضاهای دولت روش شامل سه مطلب اساسی است 

استخدامی از خارجه نشود مگر به اول عزل مستر شوستر و لفکر دويم اين که 
رضايت سفارتين سوم ادای مخارج عسکر کشی بنده کامالً موافق هستم که هميشه 
دولت ايران با دول همجوار مناسبات خودشان را محفوظ داشته و در هر موقع سعی 
در حفظ روابط آنها بنمايد ولی بدبختانه و به طور کلی به هر نظری که به اين مواد 

بينند که اين مواد منافی با استقالل مملکت است بلکه  د به طور وضوح مینظر بشو
بنده حتم و يقين دارم که هر ايرانی در اين عقيده ثابت است که تصديق اين مواد منافی 

بينيم  با استقالل اين مملکت است اگر از مذاکرات کليات بگذريم و داخل مواد شويم می
به عقيده بنده قابل قبول نيست چون آقايانی که قبل  که هر يک از مواد مطالبی است که

از بنده اظهارات کردند بعضی تمام مواد و بعضی ديگر از آن مواد را تشريح کردند 
کنم و عقيده خودم را در آخر اظهار خواهم کرد دولت  بنده فقط ماده دويم را تعقيب می

تواند در امور  چ وقت نمیعليه ايران هميشه امور خارجه داخله خود مستقل بوده و هي
نظر بوده است که دولت ايران هيچ  خود نظارت دولتی را قبول کند و به همين نقطه

وقت لفظ دولتين را نشناخته و نبايد بشناسد و هيچ وقت يک دولتی را ترجيح بر دولت 
کند اما اين که گفته شد در آن  ديگری نديده است و به همه دول به يک نظر نگاه می

طه نظر هست که ممکن است هر دو استقالل مملکت را محو کند و گويا اين دو نق
محل اختالف است بايد اين را تشريح کرد زيرا تصديق اين مسئله بر هيچ يک از 
آقايان شبهه نباشد قبول اين مواد که تصديق محو و استقالل مملکت ماست به دست 

ری برای آن مقامات ما باقی خودمان زيرا اگر تصديق کرديم ديگرجای حرفی و انگا
ايم و استقالل خودمان را از دست  نخواهد بود زيرا خودمان تصديق اين عقيده را کرده

ها با  دانم تمام موکلين خودم و تمام ايرانی ايم پس بنده با يک عقيده ثابت چون می داده
هيئت کنم و از  من هم عقيده هستند اين پيشنهاد را به مجلس شورای ملی تقديم می
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کنم با کمال صميمت از اين تقاضاهای دولت روس معذرت بخواهند  دولت تقاضا می
  .و داخل ترتيبات ديگری بشوند

  
رئيس ـ آقايانی که اجازه خواسته بودند همين آقايانی بودند که نطق کردند و ظاهراً 

  )تصديق کردند(مذاکرات کافی باشد 
  

پيشنهاد حاج عزالممالک به عبارت ( شود حاال پيشنهادهايی که شده است قرائت می
مجلس شورای ملی پس از اصغاء و اظهارات هيئت وزرا نظر به ). ذيل قرائت شد

داند از قبول آن متعذر بوده  اين که تکاليف دولت روس را منافی استقالل مملکت می
کند که برای تغيير تکاليف مذکوره داخل مذاکره شود و  به هيئت دولت تکليف می

السلطنه به عبارت  نمايد ـ از طرف آقای متين ت مطلب مطرح شده را ختم میمذاکرا
  :ذيل قرائت شد

  
مجلس شورای ملی پس از امضاء اظهارات هيئت وزرا نظر به اين که قبول تمام 

داند از قبول آن متعذر بوده به هيئت  تکاليف دولت روس را منافی استقالل مملکت می
غيير تکاليف مذکوره داخل مذاکره شود و مذاکرات کند که برای ت دولت تکليف می

  .نمايد مطلب مطرح شده را ختم می
  

رئيس ـ چنانچه آقايان ملتفت بودند پيشنهاد اولی راجع برد تمام تقاضاهايی است که 
اند راجع به تجزيه است که بعضی از آن  السلطنه کرده بنده پيشنهاد ثانوی که آقای متين

  .ان وزرا در اين باب اظهاری دارندتقاضاها قبول شود آقاي
  

  .وزير امور خارجه ـ خير
  

رئيس ـ چون بايد در اين پيشنهاد رأی بگيريم بايد اول در پيشنهاد راجع به تجزيه رأی 
السلطنه دو  پيشنهاد متين(شود  بگيريم به اين جهت اين پيشنهاد دو مرتبه قرائت می

  ).مرتبه قرائت شد
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  )بعضی قيام نمودند(کنند قيام نمايند  شنهاد را تصويب میرئيس ـ آقايانی که اين پي
  

گيريم پيشنهاد آقای حاج عزالممالک که  رئيس ـ قابل توجه نشد يعنی رد شد ـ رأی می
دانند و تصويب  راجع است برد تمام سه فقره ـ آقايانی که اين پيشنهاد را قابل توجه می

  .گان قيام نمودندجز چند نفر تمام نمايند. کنند قيام نمايند می
  

رئيس ـ تقريباً به اتفاق اين پيشنهاد قبول شد يعنی تمام آن سه فقره تقاضا رد شد چون 
رئيس حرکت کردند و (کنيم  نزديک ظهر است مطلبی نيست مجلس را ختم می

 )  ١()مجلس ختم شد
  
  

 خيابانی دمحم شيخ فلسفی افکار از کالم صد

  
  استقالل و آزادی در - ١

 . است استقالل ملت، يک شرافت ی الزمه اولين - ١
 . داشت محفوظ ميتوان عاليه اخالق و فضائل با فقط را ملتها استقالل - ٢
 . اوست قهرمانی و شجاعت ملتی هر نگهبان حافظ - ٣
 . سازيد خود پيشه را حقيقت پرستش بايد باشيد آزاد ميخواهيد هرگاه - ۴
 . نيست ميسر آزادی آزادی، حقيقت بدون - ۵
 . دارد محفوظ را خود آزادی معارف بدون نميتواند ملت يک - ۶
 . گذشت مال و جان از بايد شرافتمندانه زندگی راه در - ٧
 . دارد دوست را زندگی آزادی، داشتن نگه زنده برای که را ملتی باد زنده - ٨
 . برابريم همه قانون برابر در مساواتست، مستلزم آزادی - ٩

 . باشيم کار خطا بد اال الی دهد اجازه ما کردبه تصور يتواننم را آزادی نوع هيچ - ١٠
 تا نمائيد نشر مملکت در را آزادی عطر ميکند، سراسيمه را جعلها گالب عطر - ١١

 .بروند ميان از استبداد جعلها
 . است حاکم سياست هر سر باالی در عقيده آزادی - ١٢



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٥٣٢                                        ٦ج

  

 . ترند آزاديخواه شما زا که جماعتی هستند باشيد خواه آزادی قدر هر شما - ١٣
 . کند آزاد بايد ايرانی را ايران - ١۴
 . باشی مقيد بايد آزادی عين در - ١۵
  . شوند ملت فدای بايد ملت خادمين ارواح نيست، کس هيچ فدای ملت روح - ١۶

 
  ترقی و تجّدد در - ٢

 . است تجدّد روح داشتن ، ترقی وسيله اولين - ١٧
 . گردد رهسپار تجدد بطرف هميشه ياربايدهوش و بيدار و زنده ملت يک - ١٨
 . است محال و غلط رفتن راه زمانه ضد بر - ١٩
 . کند هدايت برويم است الزم که کجا بهر را ما زمانه بايد - ٢٠
 عاق خودمان بزمان نبايد هم ما ميروند و ميدهد سوق را ملتها زمانه چنانکه - ٢١

 . شويم
 . است مردن نکردن قیتر دانست، واجب را کردن ترقی بايد - ٢٢
 هالکت دچار نمايد مالحظه عالقه بی و قيد ال نظرهای با را ترقی ملتيکه هر - ٢٣

 . شد خواهد
 . شد نخواهيم خود قرن عاق و حاضريم قرن اوالد ما - ٢۴
 . اوست زمان آل، ايده آمال، متجدد، يک دشمن اولين - ٢۵
 . ميدهند ترجيح عادت تغيير بر را مرگ جهال، - ٢۶
 مردود و منفور فردا است ممکن است مرغوبی و مسجل عمل يک امروز آنچه - ٢٧
 . باشد
 تجدد و ترقی مانع عادات و دارند خودشان عادات به صميمی عالقه يک عوام - ٢٨

 . است
 . آنهاست چشم در عوام منطق و عقل - ٢٩
 روزیام کاله هم فردا و نيست شما پدران ديروزی کاله قد به شما امروزی کاله - ٣٠
 . داشت نخواهيد سر در را

 اين از بعد ميگردد، متجلی حرارت و آتش شکل به خود موقع در که قوه همان - ٣١
  . بياندازند راه را تکامل و تمدن چرخهای آيدو بروز حرکت و کار شکل به بايد
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  اجتماعی ی فلسفه در - ٣

 باشند نيت سنح صاحب و قابل آنها مديران هرگاه و است تبليغات تابع عوام - ٣٢
 . گرفت عوام از حسنه نتايج است ممکن

 . است حيوان از کمتر خود، ی بجامعه بيعالقه فرد يک - ٣٣
 . است زندگی عدم بر دليل اجتماعی حيات بر عالقع عدم - ٣۴
 که هستند امواتی ی مثابه به نيستند عالقمند آنانکه اجتماعی، و سياسی حيات در - ٣۵

 . است گريزان و گردان رو آنان از حيات
 اتفاقات به خود شخصی اسقام و اغراض خاطر برای اشخاصيکه مردگانند - ٣۶

 . ميدهند در تن مسلک و عقيده مخالف
 . است جماعت بر خيانت جماعت، حقوق غاصبين بر ترحم - ٣٧
 قرار يک و انداخت بکار را خود عقل بزودی بايد متفاوت نظريه دو ميان در - ٣٨

 . نمود اتخاذ قطعی
 . بشود دانا نيست ممکن لحظه يک در نادان يک - ٣٩
 چشمش آنی روشنائی يک پيش در است کرده زيست تاريکی در که شخصی - ۴٠

 . ميشود کور يا و خيره
 . ميگردد فاقد را خودش حقوق نکند عمل خود اجتماعی تکاليف به کسيکه- ۴١
 . باشد شعور الغی نبايد کافات و مجازات - ۴٢
 . نميگيرد انجام فکر بدون بزرگ کار هيچ - ۴٣
 . گرفت نتيجه نميتوان متضاد و متجانس غير افکار از - ۴۴
 . است پذير تغيير بشر معرفت و علم ميزان با که دارد تقاضائی زمان هر - ۴۵
 بهم را عالمی ناگهانی، زلزله يک مثل است ارادی غير و آنی جماعت اعمال - ۴۶

 . ميرود ميان از نيز خود زده،
 را تدريجی فعاليت ديگر شد بيدار که وقتی ميخوابد کامال ميخوابد که وقتی معوا - ۴٧

 . نمايد نمی قبول
 . تلقينات و جريان تابع و است اختيار و اراده بی عوام - ۴٨
 از بيشتر درويش يک های افسانه و معرکه. است موهومات به عوام تمايل - ۴٩
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 . ميکند جذب را آنها دانشمند يک کنفرانسهای
 . چيزاست همه از باالتر سجيّه ملتها قيمت و عيار تعيين در - ۵٠
 . ميبرد پيش تکامل منزل سر يک بجانب را متمدن بشر تمام عمومی حرکت يک - ۵١
 . داد قطعی حکم نمييتوان اکثريتی هر بنام - ۵٢
 يکنفر قلم با ميدهد رخ اجتماّعيه هيئت يک حيات در که تاريخی ی دوره هر - ۵٣

 . نميشود تحديد و تعيين امور زمامدار يک فرمانب يا و مورخ
 . است طبيعيّه عوامل نتيجه و محصول اجتماعيه حادثات - ۵۴
 سريع سير از را زمان است ممکن نه و داد فريب را تاريخ است ممکن نه - ۵۵

  . داشت باز خودش
  

 موفقيت شرايط در- ۴

 . است موفقيت ی عمده شرط يک انضباط، و انتظام - ۵۶
 . دارند امتياز خودشان ديسيپلين و بانتظام فقط اروپا سياسی های فرقه تدرترينمق - ۵٧
 . ُمرد نخواهد هيچ گويا که شود کار مشغول طوری حيات در بايد انسان - ۵٨
 . بمانند زنده آنان تا مرد خواهيم ما هستيم خودمان اوالد فدائيان ما - ۵٩
 . شود تأمين شما ناوالدا و شما ی آتيه تا کنيد فداکاری بايد - ۶٠
 . مشکل نگهداری است، سهل اندوختن - ۶١
 جوهری متانت و قدرت جديد، حالت يک به موجود حالت يک از گذشتن برای - ۶٢

 . است الزم
 متصور قوه هيچ باشد کفايت و کمال ی بدرجه شما صداقت و صميميت گاه هر - ۶٣

 . جويد غلبه شما بر بتواند که نيست
 تدبير و احتياط و بيداری عامل يک جماعات و افراد تحيا در اضطرابات - ۶۴

 . است
 که است سياسی استاد بهترين عصبانيت، از عاری و معقول اضطراب يک - ۶۵

 . ميدهد نشان جماعت به را کردنی کارهای و رفتنی راههای
 شيرين ثمرات از و ميبرند رنج و ميکشند زحمت انديش دور و مضطرب اقوام - ۶۶
 . مينمايند استفاده آنها
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 و مظفرين پاداش را زندگی که است عمومی ی مجادله يک ميدان طبيعت - ۶٧
 . است داده قرار غالبين

 . کنند زيست نميتوانند ضعفا و ناتوانان بزرگ، کارزار اين در - ۶٨
 . گزيد دوری ناتوانی و ضعف از بايد جهان اين در بقا و حيات تأمين برای - ۶٩
 . است موفقيت ی عمده طشر يک نفس به اعتماد - ٧٠
 هميشه غلطيده موفقيت عدم به موفقيت عدم از ديسپلين از محروم تشکيالت يک - ٧١

 . پيمايد می را انحطاط و سقوط طريق
 . کرد بلند را فردا عمارت بايد ديروزی های خرابه روی در - ٧٢
 فکر و تدبير و تعقل فکر انديش، دور و دوربين فکر فردا، عمارت کردن بلند - ٧٣

  . ميخواهد اجرا و ايجاد
 اخالق در - ۵  

 . است موفقيت ی عمده شرط يک نفس به اعتماد - ٧۴
 نظر در هم را نفس به اعتماد و نفس عزت بايد نفس حب مجازات و رديف در - ٧۵

 . گرفت
 . کنند تبعيد و اخراج اجتماعيه هئيت را پرورها تن و ها تنبل بايد - ٧۶
 . گردد عمل به مبدل بايد زمع هر نيست کافی کردن عزم - ٧٧
 . نمود تفريق و تفکيک وظيفه غير از را وظيفه بايد حوادث و امور ی کليه در - ٧٨
 . است موفقيت مهم شرط يک شجاعت - ٧٩
 . داريم الزم باشد استقامت و متانت با همراه و توأم که را شجاعتی ما - ٨٠
 . ببرد فرو را شما نتواند گلوئی هيچ تا باشيد خاردار ی لقمه يک - ٨١
 . ميرد نمی هرگز نترسد مرگ از که ملت يک - ٨٢
 . است موفقيت عين بزرگ امل يک راه در مردن - ٨٣
 . نميترسيم چيز هيچ از که عاشقانيم آن و مجنونان آن ما - ٨۴
 . بترسد تو از ديگران بگذار و نما جلوه متحد و واحد تو - ٨۵
 ترين بادنی را او و کرده لخت توتف و رجليت شئون ی همه از را مرد ترس، - ٨۶

 . ميدهد قرار همپايه و همسنگ حيوانات
 . است ملتّها اسارت ی عمده عامل ترس - ٨٧
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 . ميآيد گرفتار ستمگر مستبد هر چنگال در بزودی ترسو، ملت يک - ٨٨
 کمال با دست تر بيدادگران ترسو، ملت يک گردن بر بندگی طوق گذاردن برای - ٨٩

 . ندميشو پيدا آسانی
 . بود دل پر بايد داشت، شجاعت و جرئت بايد نيست، کافی نترسيدن - ٩٠
 و انديش دور و دوربين شجاعت يک شجاعت، و تدبير با مسلح جرئت يک - ٩١

 . است ملتها ناجی حرارت، پر و فداکار شجاعت يک همه از بيشتر
 . نيست کامل معنوی شجاعت بی مادی شجاعت - ٩٢
 احتراسات به نسبت است مرد تسلط و حاکميت از عبارت معنوی شجاعت - ٩٣

 . خودش
 جسور و شجيع نيست خودش اماره نفس محکوم و هوس و هوی تابع کسيکه - ٩۴

 . است
 . است منطقی ی محاکمه يک ی نتيجه و فضيلت يک معنوی شجاعت - ٩۵
 . است اختياری تصميم يک جلوه و اراده و عزم يک اثر معنوی شجاعت - ٩۶
 . نميترسم و بترسم نميخواهم بترسم نبايد چون است، اين شجيع دمر تصميم - ٩٧
 غالب و فايق بشری ی معلومه قوای از قوه هيچ شجيع مرد تصميم مقابل در - ٩٨

 . نيست
 سنگين بار که وقتی بخصوص و داشت اعتقاد يأس و خستگی به نبايد هرگز - ٩٩

 . است آويزان باريک موی يک از ملت يک زندگی
  )٢(باش پاينده و زنده و دار بلند را سرت اليموت، »يرانا« ای - ١٠٠

  
  :و مآخذ حاتتوضي ◀

روز جمعه نهم شهر  ، ٣٢٩: جلسه  - دوم  مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره - ١
  ١٣٢٩الحرام  ذيحجۀ

 ١۴شماره  –انتشارات ايرانشهر »  خيابانی دمحم شيخ فلسفی افکار از کالم صد«  - ٢
  ۵٨ – ۶۴صص  –برلين  ١٣٠۴ –
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      فصل دهم

  
  پسيان خان دمحم تقی کلنل

درتهران، حکومت سياه سيد . کلنل دمحم تقی خان پسيان افسری اليق ووطن دوست بود
ازميزان اطالع پسيان . روی کارآمد١٢٩٩ضياء الدين طباطبائی، ازرهگذرکودتای 

راين بسا بخاطرپاکدستی نمونه او، دستو. ازماهيت اين کودتا اطالعی دردست نيست
او قوام را . حکومت بردستگيری قوام السلطنه، والی خراسان، اورا خوش آمده باشد

. طغيان کرد وازسوی سيد ضياء والی نظامی خراسان شد. دستگيروروانه تهران کرد
هرگاه ماهيت کودتا وحکومت سيد ضياء را درمی يافت وقوای خود را برای 

  .يران سيری جز اين می کرد که کرداستقراردولت ملی به تهران می برد، تاريخ ا
بهررو، درزمان زمامداريش درخراسان به يک سری اصالحات دربهبود وضعيت    

اين شد که درميان اقشارمردم ونظاميان محبوبيت وی افزون تر . آن خطه دست زد
پريداکس ژنرال کنسول انگليس در خراسان درجهت سياست انگليس سعی . گشت

زيرا ترس آنها . را به خروج از ايران و سفربه اروپا وادار کند کرد کلنل دمحمتقی خان
ازاين بود که کلنل دمحم تقی خان با اصالحات بی وقفه ای که در جهت وراستای 
توسعه و بازسازی قدرت نظامی کرده بود ، تشکيالت ژاندارمری را بعنوان قوای 

ان در ايران سامان مسلح  بالمعارض  آموزش ديده  با بهترين تجهيزات در آن زم
داده بود،  درنتيجه می تواست درصورت هجوم به تهران حکومت مرکزی را قبضه 

به گفتۀ دبيراعظم بهرامی « نمايد که با اهداف ومنافع انگليس منافات وتعارض داشت 
 که درآن موقع منشی مخصوص سردارسپه وزيرجنگ بود، اگرکلنل پس ازبر

مرکزی نقشه حسابی داشت وبا عده ای از افراشتن پرچم طغيان برضد حکومت 
ژاندارمهای خراسان که نسبت به اووفادارودارای بهترين تجهيزات بودند بطرف  
تهران حرکت می کرد، محبوبيت او طوری بود که حتی افسران قزاق با ومی 
پيوستند و حکومت تهران فوری ساقط و اومی توانست دولت تازه ای برسر 

السلطنه و سردارسپه بی اندازه ازمحبوبيت وجسارت شخص قوام . کاربياورد
 ) ١(» .وسرعت عمل کلنل بيمناک بودند وهردقيقه انتظارحمله را داشتند
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آخرين ديدارمن با «: می نويسد ملک الشعراء بهار دربارۀ کلنل دمحم تقی خان پسيان
نست کاری بکند ودرحقيقت يکی اين مرد که بقدرلياقت و بزرگی که داشت نتوا

، نمی دانم چه می !...ازهزارها افراد مفيد ايرانی بود که شوخی شوخی نفله شده اند
  شود که اينها نفله می شوند؟ 

می نامند، بعضی » کرم آدم خورک«مثل آنست که درايران کرمی باشد که اورا
آنها استشمام شعورولياقت از يعنی بوی غيرت و جوانها که بوی خاصی می دهند،

بشود، اين کرم آنها را زير نظر ميگيرد، همۀ آنها را پی می کند، گاهی در آنها نفوذ 
در طرف آنها، رئيس آنها، همکاران  –می کند و زهرمی ريزد و هرگاه بی اثر ماند

آنها، رفقای آنها زهرمی پاشد، آنها را برعليه اين جوان مسموم می کند، خالصه 
عمرو روزگار پيری دنبال می کند، تا او را بگور کند يا از کار  اين جوان را تا آخر

    )٢(  !..بيندازد
سردارسپه که افکاری بلند و نقشه های وسيع داشت، می : حسين مکی تأکيد می کند

ً موقع را مناسب يافته و خصومت . دانست نمی تواند با کلنل همکاری کند عجالتا
ه ناشی ازتوقيف او به دست کلنل بود، مغتنم شخص قوام السلطنه نسبت به کلنل را ک

شمرده و ميل داشت با همکاری قوام السلطنه غائله خراسان را مرتفع و کلنل را 
   )٣(» .سرکوب کند

آقای : می نويسد» تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران«در لک الشعراء بهارم
ان بود، و وزيرجنگ بعد ازراندن سيد ضياءالدين تا مدتی سرگرم قضايای خراس

تفصيل آن واقعه خود کتابی جداگانه است که شبحی ناقص وساده لوحانه و اندکی 
غرض آلود از آن به طبع رسيده است، تاريخ واقعی و اسناد  صحيح آنرا آقای دمحم 

را در » تازه بهار« که بعد روزنامۀ » ايران« ملک زاده مدير روزنامۀ نيم رسمی 
ست، و ما مختصری از آنرا نقل می کنيم، خالصه مشهد داير کرده بود، نوشته ا

مرحوم کلنل دمحم تقی خان چنانکه اشاره کرديم والی خراسان را بدستور : آنست که
سيد ضياءالدين دستگير و تحت الحفظ بمرکز فرستاده بود، بعد از رفتن سيد و رسيدن 

ر سپه و سرداه دستخط عزل او به اياالت و سپرده شدن انتظامات مرکز و حومه ب
 ٢٠رها شدن محبوسين، اندک نگرانی برای کلنل  دمحم تقی خان حاصل شد، در تاريخ 

دستخطی از شاه به خراسان مخابره شده  ١٣٠٠جوزای  ٧مطابق ١٣٣٩رمضان 
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کلنل را به فرماندهی قوای نظامی خراسان ابقا و از مداخله در امور حکومتی ممنوع 
کرد زيرا مشاراليه منتظر چنين پيشامدی داشت، اين قضيه بيشتر او را ناراضی 

رمضان مطابق با  ٢٣نبود، معذالک از پذيرفتن اوامر خودداری نداشت، تا در تاريخ 
دستخط ديگری از شاه به خراسان رسيد وروز بعد اشاعه يافت  ١٣٠٠جوزای  ٩

وآن دستخط زمامداری قوام السلطنه بود، و بالفاصله بعد ازتشکيل دولت امرکرد که 
د السلطنه بسمت کفالت ايالت خراسان شناخته شود، و درنتيجۀ اين فرمان همۀ نج

محبوسين مشهد آزاد شدند و نجد السلطنه در ادارۀ ايالتی حضور يافته به انجام 
  .وظايف خود مشغول گرديد

کلنل ازحکومت قوام السلطنه بيمناک شده بفکر طغيان افتاد و مصمم گرديد که زمام 
بدين نيت هنوز چند روزی از کفالت نجد السلطنه . دردست بگيردامور خراسان را 

نگذشته بود که بدون بهانه وبی مقدمه شخص نامبرده را توقيف کرده وادارۀ حکومتی 
را خود دردست گرفت و جمعی ازارباب نفوذ شهررا که مخل خياالت خود می شمرد 

طبقات مختلفۀ شهری را بارديگر توقيف و برخی را تبعيد نمود، و گروهی ازاهالی و 
درارگ ايالتی دعوت کرد وبه آنان تلقين شد که بنام اهالی از دولت، واليگری کلنل 

  !دمحم تقيخان را تلگرافاً تقاضا  کنند
در نتيجه ازهمان مجلس، چند نفری انتخاب شده به تلگرافخانه متحصن شدند و 

کند و کسی بغيراز کلنل تلگراف کردند که نجدالسلطنه قادر نيست خراسان را اداره 
  .اليق اين مقام نيست

نظر به آنکه کلنل مأمور دولت را توقيف و جمعی را بدون مجوز قانونی و بی اجازۀ 
دولت حبس و تبعيد کرده بود پبشنهادات حضرات را دولت رد کرد، و کلنل هم 
اطاعت کرده نجدالسلطنه کفيل ايالت را رها ساخت، اما وضع شهر وخيم شده روز 
بروز هم بر وخامت اوضاع شهرمی افزود و شبها صدای  تير و تفنگ اسباب توحش 
مردم را فراهم می ساخت وعاقبت شبی در يکی از محالت دو بمب محترق گرديد و 

  !يک طفل هفت ساله مقتول شد و اضطراب اهالی بحد اعلی رسيد
و شبنامه ها و باز جمعی بتلگرافخانه رفته تقاضای ايالت کلنل را تجديد کردند،  

مکاتيب تهديد آميز بر ضد نجدالسلطنه انتشار يافت که او را امر بکناره گيری می 
دست از  ١٣٠٠ذی القعده مطابق اسد  ٢٣نمودند، باالخره نجدالسلطنه بتاريخ 
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 کارکشيده درخانۀ خود منزوی گرديد وکلنل بدون اجازۀ مرکز اداره حکومتی را
... بمداخالت مستقيم درامورحکومتی دست يازيد و بچنگ آورده زيرارادۀ خود گرفت

  .و باز تحصن  و تلگرافات مذکور تجديد گرديد
درين حين دولت تصميم گرفت صمصام السلطنه بختياری را به ايالت خراسان  

بفرستد و اين انتصاب از طرف متحصنين تلگرافخانه رد شد و با لحنی زننده 
ر شدند و دولت دريافت که وضع خراسان فرمانفرمائی کلنل را از دولت خواستا

اسد  ٩بنابراين بتاريخ . ازحال طبيعی بيرون رفته و درچنگ کلنل افتاده است
از طرف صمصام السلطنه والی خراسان که هنوز در تهران متوقف بود ١٣٠٠

  . کفالت ايالت تا ورود خود او به کلنل واگذار گرديد
طر مرحوم کلنل شده علی الظاهر خود اگرچه اين تلگراف تا حدی باعث تسکين خا

را تسليم اوامر دولت  و ارادۀ شاه نشان ميداد ولی در باطن به اين امر متقاعد نگرديده 
بيم داشت که مبادا بدون استقالل در فرمانفرمائی خراسان اسباب زحمت او را فراهم 

و ازتلگرافی آورند، اينجا قضايائی در پرده است که دست ما به اسناد آنها نمی رسد 
که مرحوم کلنل به صمصام السلطنه کرده است چيزهائی استنباط می شود که حقيقت 
آنها برما هنوز پوشيده است وما برای ادای حق تاريخ  با آنکه بنای ما باختصاراست  

  :تلگراف کلنل را ضبط می کنيم
  

  ٠٤١٤اسد نمرۀ  ١٠تلگراف مورخۀ 
  از مشهد به تهران،

حضرت مستطاب اشرف آقای صمصام السلطنه والی معظم  حضور مبارک بندگان
خراسان دامت شوکته، پس از تقديم عرض بندگی و فدويت اينک عرايض خود را 

  .عرضه داشته و استدعای توجه مخصوصی را مينمايد
پس از يک رشته تلگرافات متقابله در تحت شرايط و اطمينانی با اينکه هيچ حاضر 

هيچ کسی درخيال استفاده ازخدمات من نيست فقط و فقط  بخدمت نبودم و يقين داشتم
جوزا از امورات حکومتی کناره گرفته وبه  ١٣به احترام امرملوکانه در تاريخ 

رياست قوای نظامی خدمات صادقانۀ خود را ادامه دادم، اينک همانطورکه پيش بينی 
اطالۀ  شده بود ازروز اول درهردو مورد نامساعدتهائی منحوس که شرحش موجب
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کالم است مرا از کار بازداشته و بزرگترين قسمت وقت را که بايستی به اصالحات 
  .قوای نظامی مصرف شود بدفاع گذراندم

کفيل ايالت با اينکه درسايۀ قدرت قوای نظامی فرمانفرمائی کرده و کمال  گرمی به 
طاعت ازادب وانسانيت وبردباری وا عزل و نصب حکام وگرفتن تقديمی مشغول بود

فوق العادۀ من سوء استفاده نموده بعناوين مختلفه زبان طعن و لعن مردم را بسوی 
  .قوای نظامی دراز نموده وازدادن راپورتهای غلط ومجعول خودداری نمينمود

جواب پيشنهادات ومستدعيات ازمرکزهمه بطوری بود که هر طفل شيرخواری 
رهرآن دچارمخاطرات و صدمات مخالفت تامه را احساس نموده و بايستی خود را د

  .بداند
باالخره آنچه درمدت اين دو ماه درخراسان شدهمه مبتنی برنظريات خصوصی  

شخص آقای رئيس الوزراء و حس انتقام بوده والغير، پس ازيأس کامل از موفقيت 
سرطان رمزاً استدعا کردم که يا از خدمت معافم فرموده و يا اين  ترتيبات  را  ٢٨در

  .هند، جواب قاطعی داده نشدخاتمه د
خالصه حيثيت و شرافت خود و زيردستانم وامنيت ايالت مهمی را در خطر ديده پس 
از آنهمه استغاثه ها برحسب تقاضای اهالی پس از کناره گيری کفيل ايالت داخل 
عمليات مستقيم شدم و چون بکلی از حضرات اشرف آقای رئيس الوزرا و آقای کفيل 

بودم با فدويت خانوادگی که به حضرت اشرف آقای مشير الدوله تشکيالت مأيوس 
ليلۀ هفتم اسد توسط حضرت معظم له مراتب را بعرض خاکپای همايونی  داشتم در

   رسانده و بدبختانه بصدور دستخط جوابيه نائل نگرديدم
غرض ازاستدعای تشريف فرمائی اين است که عالوه براينکه عمليات . نگرديدم 

وشخص آقای رئيس الوزرا اقالً آن قسمتی که در خراسان شده منافی  دولت حاضره
با مصالح مملکتی است بنده شخصاً هيچ اعتماد واطمينان به حضرت ايشان  ندارم، 
و بهمين دليل حاضربقبول هيچ خدمتی نيستم و نمی توانم با داشتن اقتدار، ظلم را 

  .ديده و چشم پوشی کنم
رحام می کنم وسايل معافيت از خدمت بنده را فراهم ازحضرات معظم استغاثه واست 

فرموده و يا اينکه با مستدعيات همراهی فرمايند، خدا شاهد است که اين وضع 
  .پايدار نمی ماند و ممکن نيست که با اين ترتيب مملکت اصالح شود
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من آنچه تکليف سربازيم بود عرض کردم ودرمقابل هرپيش آمد ناگواری خود را 
اه می دانم و حاضرم درهرمحکمه که از روی عدالت قضاوت شود بکلی بيگن

  .اظهارات خود را با اسناد مثبته به ثبوت برسانم
  دمحم تقی 
آنچه ازخارج وغيراز تاريخ ملک زاده بدست آوردايم وتلگراف باالهم بدان اشارتی 

دۀ داردوحافظه هم چيزی ازآن بياد می آورد، شرحی است که ازآقای اميرتيمورنماين
  :مجلس شنيدم واينک نقل می کنم

بعد ازرفتن سيد ضياءالدين و قبل ازوصول خبررياست وزرائی قوام به خراسان 
تگرافی ازتهران به مشهد رسيده ميرزا صدرا ملقب به نجدالسلطنه را نايب االياله 

  .کرده و کلنل را بسمت رياست قوای تأمينيه و قشون نامزد می نمايد
تا آنروزازطرف سيد ضياءالدين نايت االياله و فرمانده قوای  اين خبربه کلنل که 

خراسان شناخته شده بود يرسد، عصبانی شده رئيس تلگرافخانه ونجد السلطنه را 
  .توقيف می کند

بعد ازاين عمل جمعی از وجوه اعيان وعلماء و تجارشهر را بداراالياله دعوت می   
ل برای مدعوين نطقی ايراد می کند که کند و آنشب يکی از شبهای رمضان بود و کلن

من به خراسان خدمت کرده ام و من مردی خدمتگزاردولتم و : مفادش چنين بود که
اگر يکروز قوم السلطنه را توقيف کردم به امر دولت مرکزی بوده است، و حتی بمن 
امرشد که او را تلف کنم ولی من اين امررا اطاعت نکردم، زيرا قوام السلطنه 

محکمۀ رسمی محکوم بمرگ نشده بود و کشتن او را وظيفۀ خود ندانستم و  درهيچ
تحت الحفظ ويرا به مرکز فرستادم تا خودشان هرچه می خواهند بکنند، غرض 
آنست که من تا جائيکه ممکن بود اطاعت امر دولت را فرض ذمۀ خويش دانسته و 

  .اکنون نيزمطيع دولت می باشم
به قوام السلطنه واگذارشده است و من سوءظن دارم که اما شنيده می شود که دولت  

مبادا احساسات ايشان داعی انتقام شود، و طرز رفتاری که هم اکنون با من شد وبدون 
اينکه بخود من تلگراف کنند وتکليف مرا معين بنمايند بدون هيچ اعتنائی مرا 

  .ا تأييد می کندکارمنفصل و ديگری رابجای من تعيين کرده اند، اين سوء ظن مراز
آقايان بدانند که هرگاه قصد دولت توهين و آزار وتمام کردن من باشد در صورتی   
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که من مطيع دولت بوده وهستم کمال ظلم خواهد بود، من حاضر نيستم که خونی از 
بينی يک ايرانی بريزد، و راضی تر دارم گلوله بسينۀ من بخورد تا آن گلوله 

يران اصابت کند، معهذا درصورت بی لطفی دولت وقصد بديوارقلعه ای از قالع ا
انتقام وتصميم برتمام کردن من، ناچارخواهم بود با قوائيکه درتحت اطاعت دارم 

  .مقاومت نمايم
  .اکنون آقايان را از قضايا آگاه کردم، باقی خود دانيد 
درهمان شب کميسيونی شش نفری از ميان جمعيت برگزيده شد که عدۀ اعضاء آن  

  :اينها بودند
 –۴حاج شيخ دمحم کاظم تاجر،   - ٣ميرزا مرتضی قليخان، –٢حاج فاضل مجتهد،  - ١

شيخ  حسن پائين  ۶حاج حسين آقای ملک، –۵، )اميرتيمورحاليه(سردارنصرت 
اين عده همان شب به تلگرافخانه رفتند و موضوع اظهارات کلنل دمحم تقيخان . خيابانی

گراف درميان نهادند و شرايطی که کلنل آنها را شرط را با دربار سلطنتی توسط  تل
  : موافقت و اطاعت قرارداده بعرض شاه رسانيدند و شرايط  به قرار ذيل بود

بودجۀ ژاندارمری خراسان مطابق آنچه فعال هست باقی بماند و نقصانی درآن   - ١ 
  .روی ندهد

کابينۀ قبلی به  درجات افسران ژاندارم مطابق آنچه پيش بينی گرديده و در -  ٢
  .تصويب رسيده است اعطا شود

اسب واسلحۀ شخصی قوام السلطنه که به ژاندارم تعلق گرفته و اسبها داغ  – ٣
  .ژاندارمری خورده اند متعلق به اين اداره باشد و مسترد نگردد

دولت به کلنل دمحم تقيخان دوساله مرخصی با استفادۀ ازحقوق بدهد که در  - ٤
  .تحصيالت خويش را تکميل کندفرنگستان نواقص 

و خرده ريزه های ... يک اسکورت ژاندارم کلنل را تا سرحد ايران مشايعت نمايد -  ٥
  .ديگر که بياد آقای اميرتيمور نمانده بود

همان شب ازدربار جواب رسيد که اعليحضرت همايونی تمامت شروط کلنل  را 
ازايران خارج شود و مقتضی می  پذيرفته اند، جزاينکه اجازه نمی دهند که مشاراليه

  .دانند که در سر خدمت خود با اميدواری و استظهار کامل مشغول باشد
الحمدهللا که باری : نزديک سحرجواب درباربه کلنل رسيد وکلنل شکر کرد وگفت 
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بزرگ از دوش من برداشته شد، و بفور نجدالسلطنه را احضارکرده او را مرخص 
به مشاراليه واگذار کرد و خود از داراالياله باغ خونی  نمود وشغل کفالت ايالت را

  .خارج شهرانتقال نمود و به خدمات مرجوعه قيام کرد
شهر مشهد بنام کميتۀ ملی وغيره راه افتاده بود، بيانيه هائی دائر بر  اجتماعاتی در

 انتقاد از اوضاع تهران و رئيس الوزرا انتشارمی يافت و تلگرافات زننده ای ازهمين
قبيل به تهران مخابره می گرديد، دربعضی ازجرايد مشهد برئيس دولت و بمرکزيان 
حمله ها و توهين ها ميشد، و معلوم بود که اين شايعات بدون اطالع و ميل کلنل 
نيست، و نيز از تلگراف کلنل به صمصام السلطنه اين معنی روشن بود که وی از 

  . رئيس الوزراء سوء ظن بسيار دارد
م السلطنه بنا بود با عده ای بختياری حرکت کند ولی کلنل از اين معنی ترسيد صمصا 

و در تلگرافاتی که عين آنها در تاريخ ملک زاده موجود است مکرر از صمصام 
اهالی ازآمدن « : خواهش می کند که تنها بيائيد وعده ای با خود برنداريد و ميگويد که

اسد به صمصام  ١٦راف رمز مورخه و در تلگ» سوار بختياری ناراضی هستند
چنانچه عده همراه نخواهد بود اطالع فرمائيد تا بتوانيم اهالی را خاموش و « : ميگويد

ً جنرال قونسول انگليس اظهار ميدارد بندگان حضرت اشرف به  مطمئن بنمايم، ثانيا
سفارت دولت فخيمه اطمينان داده ايد که  نسبت به بنده اعتماد دارد، فدوی 

کنون خدمت ( دارجنگ داخلی نيستم و نسبت به حضرت اشرف با اينکه تا طرف
حضور مبارک عقيدۀ پاک و بی آاليش دارم، لکن چنانچه در ضمن ) نرسيده ام 

تلگراف حضوری عرض کردم نسبت به دولت و مخصوصاً شخص آقای رئيس 
گان حضرت الوزرا به داليل کافی که در دست است اعتماد و اطمينان ندارم، اگر بند

اشرف شخصا ضمانت فرمايند که کابينۀ حاضره بمواعيد خود وفا خواهد نمود بنام 
شرافت و درست قولی ايلياتی که در حضرت اشرف سراغ دارم تسليم محض خواهم 

است و بس، » مسيو دبوا«شد و درين صورت استدعائی که خواهم داشت همان ابقای 
  .»ی را مفتخر فرمايندرم از بذل توجه درين موقع فدواو اميدو

  دمحم تقی  ٢١٥نمرۀ  ١٣٠٠اسد   ١٦
  :و صمصام السلطنه جواب  ميدهد از تهران به مشهد

  .جناب اجل آقای کلنل دمحم تقيخان کفيل ايالت جليلۀ خراسان دام اقباله
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ازمفاد دو فقره تلگراف مرموز ومکشوف جنابعالی مستحضر، اينکه اظهار داشته  
نجانب با عده ای بختياری وقوای ديگرخيال حرکت به آنصوب ايد مطابق شايعات اي

دارم اين شايعه را بکلی تکذيب می نمايم چه که با بودن جنابعالی وعدۀ ژاندارم 
مأمورين مشهد دولت وايالت از قوای ديگر مستغنی واحتياجی نخواهند داشت، الزم 

اب دچارتوهم و است جناب عالی به اطمينان قول ايلخانی من اشخاصی که ازين ب
تشتت خيال شده اند بکلی مطمئن نمايند، اينجانب باکالسکۀ چاپاری قريباً حرکت می 

  .نمايم
اما جواب قسمتی که بخودتان اشاره نموده ايد اينجانب بشرافت ايلياتی خودم به 
جنابعالی اطمينان ميدهم که کامالً مورداعتماد من هستيد، ازطرف دولت و اينجانب 

عتراض وبی محبتی نخواهيد بود، بلکه ازالزمۀ محبت و مهربانی دربارۀ ابداً موردا
  .شما اغماض نکرده زحمات وخدمات شما منظورنظرخواهد بود

با اينکه قانون امورکليۀ وزارتخانه های دولت را چنانچه » مسيو دبوا«درموضوع  
ود معهذا ميدانيد مجزاوکليۀ وزارتخانه ها درامور يکديگرموظف بمداخله نخواهند ب

  .نظر بعوالم محبتی که به شخص جنابعالی دارم حتی القوه  کوشش می کنم
و با اينحال ازين ببعد رشتۀ اين مذاکرات را مقطوع و با کمال اطمينان خاطر 

اميدواری مشغول حفظ انتظامات بوده مزيد امتنان اينجانب و رضايت دولت را فراهم 
  نجفعلی بختياری – ٣٠٠اسد  ١٨داريد، 

   
و نيز صمصام به اوتلگراف ميکند که کلنل گلروپ برای رفع سوء تفاهمات ميآيد و 
آمدنش قبل از جريان مذاکرات و معاهده بين من و شما بوده است، تلگرافات را  کليه 

  .به ايشان ارائه  بدهيد تا مسبوق شود
او بود  بلژيکی را که  از همدستان» مسيودبوای « با اين مقدمات، مرحوم کلنل اوال 

و دولت احضارش کرده بود و او تمرد کرده به رياست ماليه برگماشت و اردوی 
سياری بسر وقت شجاع الملک باخرزی و ديگران که خيال مخالفت در آنهاميکرد 

کلنل گلروپ و پنج نفر صاحبمنصب را که وارد  ١٣٠٠ذيحجۀ١١فرستاد، و روز
به شهر راه نداد و خود با آنها شش فرسخی شهرشده بودند فرستاد خلع سالح کرد و 

  )۴. (مالقاتی کرده روانۀ تهرانشان کرد و به طغيان علنی آغاز نمود
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کلنل دمحم تقی خان در صبح : آمده است» کنسولگری انگليس در مشهد«در گزارش 
محل (نفر ازافسران ژاندارمری که در شهرنو ۵٠روزاول ژوئن نخست برای

نفر از افراد پليس از  ٣٠آمده بودند و سپس برایگرد ) استقرار واحدهای انگليسی 
جمله سرگرد برونيکوفسکی در شهر سخنرانی کرد و به هر دو گروه اطالع داد که 
او شرايط خود را تسليم تهران کرده است و چنانچه اين شراط مورد قبول شاه قرار 

خواهد  گيرد و مواجب وی نيز تمام و کمال پرداخت شود بدون سرو صدا عازم اروپا
  .شد، درغيراين صورت آنها او را به مقاومت تشويق خواهند کرد

 ]انگليس[درعصرهمان روز من به کلنل دمحم تقی خان اطالع دادم که وزيرمختار * 
از شاه قول گرفته است حکومت جديد ازانتقامجوئی نسبت به وی خود داری کند و 

را حفظ نمايد و در وزير مختار به وی توصيه می کند که سمت نظامی خويش 
صورت مصمم بودن به خروج ازايران، وزيرمختارمی تواند تسهيالت الزم برای 
مسافرت او را از راه هندوستان فراهم آورد، ليکن تحت هيچ شرايطی صالح نمی 

  .داند که کلنل عليه حکومت مرکزی سربه طغيان بردارد
ناهاربرای مالقات با وی  کلنل دمحم تقی خان از سرشناسان شهرخواست تا بعد از*  

کلنل دراين ديدار پس ازاشاره به اين که . درمحل داراالياله حضوربهم رسانند
اعضای خانوادۀ او مدت دويست سال خدمتگزار ملت بوده اند و خود او نيزهفده سال 
است دراين راه گام برمی دارد و حتی در درگيری های شيراز زخم هم برداشته 

کلنل سپس . ن نامه هايی کرد که بين او و تهران مبادله شده بوداست، شروع به خواند
کلنل درخاتمه . افزود که او هنوز منتظر پاسخ شاه به شرايط عاقالنۀ خود می باشد

متذکرشد که وی ملزم به حمايت ازافراد زيردست خويش است و اگرآنها ازقبول 
سپس . برنخواهد داشتتا آخرين  نفس دست ازمقاومت . شرايط پيشنهادی سرباززنند

حضار از کلنل دمحم تقی خان تقاضا کردند  تا زمان تعيين والی جديد همچنان درمقام 
آنها همچنين به هشت نفراز منتخبين خود مأموريت دادند با مخابرۀ . خويش باقی بماند

تلگراف از شاه بخواهند که به خاطرمصالح ايالت، تا هنگام ورود والی جديد کلنل 
امضا کنندگان تلگراف عبارت بودند ازمتولی . ور را دردست داشته باشدادارۀ ام

باشی، ميرزاجواد خان،حاج حسين آقا، آقا دمحم دانش، شيخ قاسم بلورفروش، حاج شيخ 
  ...دمحم کاظم تاجر، وهاب اف، شيخ فاضل مجتهد و
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  :شرايط پيشنهادی کلنل دمحم تقی خان  به شرح زير بود 
ان که از تصويب رئيس الوزرای قبلی گذشته است که می ترفيع درجۀ افسر  -  ١

  .بايست مورد تأييد رئيس الوزرای جديد قرارگيرد
ژاندارم های ايالت خراسان نبايدبه خاطر دخالت درحوادث اخيرمورد تعقيب  -  ٢

  .قرار گيرند
رسيدگی به حساب های مالی که ازمدتی پيش آغازشده است می بايست در زمان  -  ٣

  .د نيز ادامه يابدوالی جدي
بودجۀ ژاندارمری خراسان که پيش ازاين ارسال شده است بايد مورد تصويب  - ۴ 

  .قرارگيرد
وسايرمقامات اداری با ژاندارمری می بايست طبق مقررات  فتار والی جديدر -  ۵

  .فعلی باشد
  .به کلنل اجازه داده شود با دريافت يک سال مواجب وهزينۀ سفرعازم اروپا شود – ۶
  .تضمين مصونيت و ايمنی کامل کلنل تا مرز کشور -  ٧

کلنل دمحم تقی خان دردوم ماه مه جواب خود را ازطريق وزيردربار دريافت کرد که 
در آن آمده بود شاه به پنج شرط اول موافق است، ليکن قبول دو شرط آخر به علت 

بول قرارگيرد، مغايرت آنها با مصالح کشور و نياز به خدمات وی نمی تواند مورد ق
عليهذا کلنل می بايست نجدالسلطنه را به پذرش سمت واليگری ترغيب نمايد و خود 

کلنل اعالم . همچنان درمقام فرماندۀ قوای تأمينيه و قشون خراسان به خدمت ادامه دهد
  )۵(».نمود که از اوامر شاه اطاعت خواهد کرد

نه رئيس الوزرا هم با کلنل تصورمی شود کرد که قوام السلط: نظر بهاربر اين است
خوب نبوده است، اما کسانيکه رياست کرده اند می دانند که هيچ رئيس دولتی 
 حاضرنيست به صرف احساسات شخصی وحب وبغض خصوصی شش هزار
سربازمسلح را برعليه خود و دولت خود تحريک کند، خاصه که خبرداريم و اين 

روزی که خبرطغيان : ه ام که می گفتشنيد) دبيراعظم(معنی را من ازآقای بهرامی 
  کلنل به سردارسپه رسيد درتهران هزارنفرتفنگ بدوش نداشتيم وحسين آقای خزاعی

  .را باعده ای بی سروته وبی سازوبرگ به شاهرود فرستاديم
وسردارمعزز بجنوردی را ) علم(پس اگر گفته شود که دولت اميرشوکت الملک 
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ح است، اما اين عمليات مربوط بزمانی است برعليه کلنل تحريک کرده است صحي
زيربارهيچ مصلحتی نرفته است، معهذا نمی توانم درين  که طغيان کلنل علنی شده و

تاريخ . ملک الشعرای بهار)  ۶.(قضيه با اطمينان يک قضيۀ تاريخی حکمی بکنم
   ١۴٨ص  –. مختصر احزاب سياسی ايران

پس ازشکست مذاکرات کنل گلروپ : تدراسناد کنسول انگليس درخراسان آمده اس  
اوت به آنها اجازه داده شد که ١٩وهمراهان وی تحت الحفظ به نيشابوراعزام شدند و

درخالل اين مدت مذاکرات اميدوار کننده ای با پادرميانی ژنرال . به تهران بازگردند
امام  و حمزه خان عموی کلنل به وسيلۀ تلگراف حضوری بين کلنل دمحم تقی خان

عه خوئی درجريان بود که منجربه ارسال دو پيشنهاد از طرف کلنل به حضورشاه جم
درپيشنهاد دوم حاکی از تمايل وی ادامۀ خدمت زيرنظر والی جديد بود هر دو . شد

پيشنهاد کلنل دمحم تقی خان منصفانه ومعقول به نظرمی رسيد، ليکن متأسفانه 
بزوارهمۀ رشته ها را پنبه حضورناگهانی کلنل گلروپ واعضای همراه وی در س

اوت زمانی که کلنل دمحم تقی خان  به من اجازه داد با ارسال يک تلگراف ١٩در. کرد
از کلنل گلروپ دعوت کنم تا به عنوان ميهمان سرکنسول از مشهد ديدار بعمل آورد، 
اميد به ازسر گرفته شدن مذاکرات  تا اندازه ای بيشترگرديد، ولی اين تدبيرنيزبه علت 

  .وقوع حوادث زيربا شکست مواجه شد
شوکت الدوله که در پانزدهم ماه جاری با بيست نفر ژاندارم اسکورت خود  - ١

ازمشهد عازم تربت جام بود پس ازهجوم افراد بربری و کشته شدن يک ژاندارم به 
  .اسارت شجاع الملک درآمد

که اجازه  نخواهند ژاندارم های مستقر در مرز با مخابرۀ تلگراف اعالم نمودند  -  ٢
  .داد کلنل دمحم تقی خان ازخراسان خارج شود

سيد مصطفی سرابی در ضيافت ناهاری که حاج حسين آقا به افتخار کلنل دمحم  -  ٣
  .تقی خان داده بود سخنرانی بسيار تند و زننده ای عليه حکومت مرکزی ايراد نمود

تاب در ژاندارمری سازمان افراد تازه نفس با ش. چشم انداز صلح تيره و تاراست* 
تفنگدار برای مجازات وشکست شجاع الملک  ٣٠٠ستونی متشکل از. داده می شود

شجاع الملک نيز جنگجويان طوايف بربری، هزاره، تيموری و . آمادۀ حرکت شده اند
کاريز را برای هجوم به ژاندارم ها و تعقيب آنها حتی تا داخل شهرمشهد به گرد خود 
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شنيدم که آنها با تجسم صحنۀ به يغما گرفتن تمامی سالح ها و . جمع کرده است
در . مهمات ژاندارمری وغارت شهر درپيش چشم خود،  سخت هيجان زده شده اند

اين ميان من تمام کوشش خود را مصروف  جلوگيری از شعله ور شدن آتش جنگ 
مردم مشهد خود  می کنم و به اميد آن که اوالً اگر کابينه دوام آورد، با گشايش مجلس

متوجه بيهودگی ادامۀ تمرد و سرکشی شوند و ازطرف ديگر افراد ژاندارمری به 
استثنای ترک های تبريز ازجنگيدن با افراد طوايفی که خود از ميان  ايشان برخاسته 

ثانياً درصورت استعفای کابينه بحران موجود با از سرگيری مجدد . اند سرباز زنند
  ) ٧(».يابدمذاکرات بکلی خاتمه 

  
  :روابط  کلنل با خارجيها ٭
  
کلنل دمحم تقيخان مردی وطنخواه و ايران دوست و درس خوانده بود، : بهار می گويد  

اما روابط او با . نه با خارجيان عداوت و دشمن داشت و نه تسليم و نوکر آنها می شد
ه تهران می روسها در اوايل حکومت سيد ضياء الدين که رفيق روتشين از خراسان ب

آمد، کلنل شبی از او پذيرائی خوبی کرد و در سرشام نطقهای مهيج و دال بر 
اميدواری ايرانيان از لنين و دولت شوروی که مظالم تزاريان را جبران کنند، به ميان 

  . آمد
با انگليسها هم روابط کلنل بد نبود و حتی می گويند که کنسول انگليس در اصالح  

غيان کلنل وقطع روابط طاما بعد از. وساطت کرده بود و قبول نيفتادبين کلنل و دولت 
اوبا دولت، بديهی است که روابط اوبا کنسول انگليس تيره شده وبه تقاضاهای آنان 
وقعی نمی گذاشت، تمام کسانيکه با کنسولخانه ارتباطی داشتند حتی صاحبمنصبان را 

ا بدينوسيله از تحريکات آنان که مظنون به مراوده بودند دستگيروتوقيف کرد، ت
برعليه اوضاع جلوگيری شود، و طولی نکشيد که کليۀ تلگرافچيان انگليس را که در 
عمارت تلگرافخانه برای مخابرات خارجی دارای اطاق وسيم مخصوص بودند از 

  . ورود به تلگرافخانه ممنوع داشت، و عمليات  کنسولخانه را تحت تفتيش قرار داد
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  :ز  می شودجنگ آغا ٭
  
دولت کلنل را متمرد ومجنون معرفی می کند، کلنل قوام السلطنه را خائن و مغرض  

می خواند و افکار خراسان را برضد دولت و قوام السلطنه می شوراند و به هيجان 
  !می آورد

کلنل می خواهد کاری کند که دولت ناچار سقوط نمايد، و قوام السطنه از کار برکنار  
خراسان با خود کلنل باقی بماند و کسی متعرض وی نشود، دولتهم اينرا  شود وايالت

  !می داند وسعی دارد او را به تسليم وادار سازد
اينک قسمتی از يک بيانيه که در مشهد مصادف همان اوقات قطع مناسبات بين  کلنل  

  :و تهران انتشار يافته است
  :قسمتی از يک بيانيه

طنه است که درمدت دوسال دو کرور ثروت خراسان را به اين همان قوام السل..... «
بانکهای خارجه فرستاد، با اينهمه از چند رأس اسب و يک اتومبيل که به حکم دولت 
ضبط شده و بسربازان رشيد و مدافعين حقيقی مملکت داده شده بود نتوانست صرف 

شده بود،  نظرکند، در صورتيکه آنها از خراسان بود و به خدمت خراسان گذاشته
لکن حرص و طمع و لجاجت او را وادار کرد که يک ايالت بزرگی مثل خراسان را 
فدای غرض شخصی کند، و از هر گوشه و کنارهرچه اشرار نشان دارد برانگيزد و 
آنها را به انوع مواعيد برضد امنيت خراسان مسلح کند تا آنکه به غرض فاسد خود 

ه خود را رئيس دولت ناميده در عاشورا و در نايل شود، واينک به مساعی آن کسيک
ماه حرام خون ايرانی مسلمان بدست  برادر دينی و وطن ريخته می شود زيرا که 

  »....ارادۀ حضرت اشرف اينطور تعلق گرفته
... در قسمت ديگر آن بيانيه تهران و نمايندگان و صاحبان پارک، تهديد سخت شده اند 

  .اند و به شاه قدری تملق و مداهنه گفته اندو از کلنل بسيار تمجيد کرده 
  رئيس کميتۀ مرکزی ملی خراسان: بامضای 

  :حکم تلگرافی رئيس دولت
  :از تهران به بيرجند  
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جناب مستطاب اجل آقای امير شوکت الملک حکمران قائنات و سيستان دام اقباله،  
وجود مساعی دولت  البته از رفتار اخير کلنل دمحم تقی خان مطلع شده ومی دانيد با

دراينکه مشاراليه از طريق اطاعت خارج نشود حرکات بيرويه و مجنونانۀ خود را 
دوام داده بنای خود سری و تمرد را گذارده اسباب اختالل اوضاع خراسان گرديده 
است، برحسب امرقدر قدرت بندگان اعليحضرت اقدس شاهنشاهی ارواحنا فداه 

نفر رهسپار خراسان است، بديهی است در اينموقع اردوی قزاق مرکب از پنج هزار 
وظيفۀ دولتخواهی و شاهپرستی سرکردگان و رؤسای خراسان وسيستان جزاين 
نيست که با تمام قوا برضد دمحم تقيخان متمرد اقدام وخدمات  صادقانۀ خود را بمنصۀ 

  .ظهور برسانيد
ايب سرهنگ را متمرد لهذا حسب االمر به جنابعالی مقرر ميشود که دمحم تقيخان ن 

شناخته و بهيجوجه به اقدامات و اظهارات او اعتبار ندهيد و قوای خود را هرچه 
ممکن شود حاضر و عمليات خود سرانۀ او را قوياً جلوگيری نمائيد و مراقبت کامل 
نمائيد که عمال دمحم تقی خان بهيچوجه درعايدات مالياتی حوزۀ حکومتی جنابعالی 

ذاريد ديناری از نقد و جنس عايدات دولتی به مشهد ارسال گردد و مداخله نکرده ونگ
بايد اردوی کامل از سوار و سرباز و توپخانه تهيه نموده حقوق آنها را بموجب اين 
تلگراف از عوايد مالياتی وغيره مأخوذ داشته ويک عدۀ کافی بخواف فرستاده از 

از افراد ژاندارم و صاحبمنصبان . تجاوزات ژاندارم به آن حدود قوياً جلو گيری نمائيد
هرکدام باردوی جنابعالی ملتجی شوند به آنها تأمين بدهيد و اال در قلع و قمع آنها اقدام 
نمائيد، سواد اين تلگراف را با سوارمخصوص بفوريت برای جناب حاجی شجاع 

  .الملک ارسال داريد
  قوام السلطنه رئيس الوزراء ٨٤٢٥سنبلۀ نمرۀ   ٥

  ***  
کلنل دمحم تقی خان فرمانفرمای خراسان، و ! ابط خراسان با تهران بريده شدرو 

اردوی فداکار تمام اسلحه ای در زير فرمان اوست که نظير آنها در تهران و ساير 
نقاط کمتر يافت می شود، و جماعتی از اهالی خراسان نيز او را دوست می دارند 

ن پرستانه را از روی زيرا خوب حرف ميزند، خوشگل است، صحبتهای وط
احساسات ميگويد و با مردم گرم می جوشد و در عوض سخت گير و شديد العمل 
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است و مخالف را حبس می کند و امان نمی دهد، و خالصه آنکه  اسباب و آالت 
  .رياست و بزرگی برای او فراهم است

لتی چند تن ازخراسانيان متحصن تلگرافخانه که مأيوس شده اند، در ادارات دو 
ريخته و گفتند روابط خود را با مرکز قطع کنيد، مسيوبوا رئيس ماليه با قوام السلطنه 
ميانۀ خوبی نداشت، اکنون با کلنل دوست است و ماليات خراسان را به کلنل تحويل 

  .داده وميدهد
کلنل تحت  ١٣٠٠مطابق اسد  ١٣٣٠عوايد پست و تلگراف را هم از روز ذيحجه  

روز مسيو شوبرگ سوئدی را رئيس نظميه بر گماشت و و همان . نظر گرفت
  .حکومت نظامی در مشهد اعالن شد

  
  جنگ تدارک و اصالح گفتگوی 

از يکطرف شوکت الملک خوانين سرحدی را به تحشير قوی و تهيۀ حرب و ضرب  
وادار و از طرف ديگر با مشهد باب مخابرات صلح را باز کرده وتلگراف حضوری 

طنه معاون و همدست کلنل مفصل است و در تاريخ ملک زاده درج، او با معتصم السل
خالصه هر چه نصيحت و ارشاد که تصور شود از طرف شوکت الملک به 

پيشکار خود را هم ) اسدی بعد(حضرات گفته شد و مؤثرنيفتاد، حتی مصباح ديوان 
  !برای اصالح به خراسان فرستاد و کاری صورت نداد، ناچارجنگ آغاز شد

ژاندارم و اسلحۀ اعلی ده تيرانگليسی که دولت از دولت انگليس  پنج هزار کلنل
خريداری کرده بود و چند عراده توپ و صحبمنصبان جدی داشت، و در ميان 

  .خوانين سرحدی اين نظم و ترتيب واين اسلحه نبود
فقط در قاينات مطابق بودجه ای که بسته شد ششصد وپنجاه نفر قوای مشق کرده و  

ی موجود بود که دويست نفر آنها برای انتظامات محلی الزم می شد و چهار صد نظام
نفر ديگر می توانست به ميدان برود، دو عراده توب کوهستانی نيز زيادتر نداشتند، تا 

  .دويست نفر ديگرهم می توانستند تدارک کنند
ملک اما قوای چريک زياد می شد راه انداخت، چنانکه چيزی نگذشت که شجاع ال 

دمحم رضا خان رئيس ايل هزاره و ساالرخان بلوچ صاحب قلعۀ عليک، و شوکت 
السلطنه تيموری و سيد حيدر رئيس طايفۀ بربری و ساالر شجاع بر ضد کلنل و 
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باطاعت شاه و دولت با يکديگر متحد شده و دراندک زمانی قريب  پنجهزار سوار 
  .دچريک جنگی تجهيز کردند و بسوی مشهد درحرکت آمدن

خود شجاع الملک در يوسف آباد نزديک سرحد نشست ولی سايرخوانين ورؤسا را با 
  .پسرهای خود و چريک روانه کرد و اين عده تا فريمان نزديک مشهد پيش آمدند

اين اخبار برای کلنل توليد نگرانی کرد و ابتدا در صدد برآمد که آنها را بطريق  
يد قصدش پخت و پز با بعضی رؤسا و مسالمت آميزی منصرف سازد و در باطن شا

لذا هيئتی از محترمين مشهد ورؤسای دواير را به . تدارکات کافی درمشهد بوده است
تربت جام فرستاد ومدتی گذشت ونتيجه حاصل نشد و کلنل هم قوای خود را مرتب 

  .ساخته و برياست عليرضا خان شمشير به استقبال قوای چريک فرستاد
در . را از فريمان دوانده و تا نزديک سرحد آنها را عقب نشانيدژاندارم قوای چريک 

» سنگان«تربت حيدريه نيز طوايف قرائی سربه طغيان برآورده درمزرعه و قلعۀ 
قيام کردند، و ساالرخان بلوچ که از فرونت با خزرو تربت جام گريخته بود، در 

رفته درهرذئ نقظه  طغيان کرد، کلنل با سه عراده توپ تربت حيدريه» عليک« قلعۀ
  .جنگيد وهردوقسمت را خاموش ساخت

  
  :قرار مالقات٭
طرف رئيس دولت با اختيارات والی قاينات و سيستان که از) علم(اميرشوکت الملک  

کافی دفع کلنل دمحم تقی خان را با اعمال قوۀ قهريه داشت و برای احترازاز جنگ و 
واندرزمی خواست کلنل را از خونريزی وبوسيلۀ تلگرافات حضوری ودادن پند 

خياالتی که در سردارد مانع شود و برای اين منظور نمايندۀ خود دمحم وليخان اسدی 
  .را به مشهد فرستاده بود، قرارمالقاتی با کلنل دمحم تقی خان داد) مصباح السلطنه(
بود مرحوم آيت هللا زادۀ ١٣٠٠دراين هنگام که مصادف با اوايل برج ميزان 

بيرجند توقف داشتند و کلنل برای سرکشی به  و حاج حسين آقای ملک در خراسانی
که اميرشوکت الملک را در گناباد اردوهای ژاندارم به گناباد رفته بود و مصمم شد

مالقات کرده و اورا ازمخالفت با خود که ازآن خيلی بيمناک بود بازدارد، با اين 
اميرشوکت . او رابگناباد دعوت نمودمقصود تلگرافی به شوکت الملک مخابره کرد و

الملک نيز از موقع استفاده کرده مصمم شد که به اتفاق آيت هللا زاده و حاج حسين آقا 
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به اول خاک قاينات درنقطۀ معروف به گدارسليمان رفته با کلنل مالقات نمايند تا شايد 
عوت کلنل را بنابراين د. اورا متقاعد سازند که از راه سيستان به هندوستان برود

  .پذيرفته و تاريخ حرکت خود را تلگرافاً به کلنل خبرداد
درهمين هنگام شورش اکراد قوچانی که بدستورسردارمعززحاکم بجنورد تهيه ديده  

شده بودشروع شد و خبرآن درگناباد به کلنل رسيد و قبل از دريافت تلگراف شوکت 
ضمن  ١٣٠٠ميزان  ٧تاريخ الملک، گناباد را ترک گفته به مشهد حرکت کرد ودر

  .تلگرافی که به اميرشوکت الملک از گناباد مخابره نمود از مالقات عذرخواست
  

کلنل شدن کشته   

دراين موقع ماژورمحمود خان نوذری فرمانده . کلنل بسرعت به مشهد بازگشت 
وحاکم نظامی قوچان که بعذرکسالت ومعالجه به مشهد آمده بود درغياب کلنل کفالت 

  .را درعهده داشتامور
خوانين قوچانی ازغيبت محمود خان نوذری درقوچان استفاده کرده دراواخرماه  

فرج هللا خان حاکم شيروان وعزيزهللا خان با قوای محلی خود و کمکی  ١٣٤٠محرم 
که از طرف سردارمعزز بجنوردی به آنها می شد به قوچان حمله کرده ژاندارمها را 

  .متصرف شدند خلع سالح نموده قوچان را
کلنل که به مشهد رسيد و از واقعه قوچان اطالع کامل حاصل کرد  نخست پريشان  

خاطر گشته صالح خود را در اين ديد که محمود خان را به مشهد گذاشته وخود بدفع 
شورش قوچان قيام کند وشبانه با عدۀ قليل صاحبمنصب و ژاندارم که درمشهد موجود 

رفت تا قوای هزيمت يافتۀ ساخلو قوچان را نيزدربين راه داشت راه قوچان را پيش گ
  .جمع آوری کرده قوچان را از دست اکراد باز گيرد

کلنل باهمراهان معدود خودتا جعفرآباد دوفرسنگی قوچان پيشرفت، ژاندارمهای  
  .فراری بعضی باوملحق شده وبرخی بدون اعتنای به اوبه مشهد مراجعت نمودند

ه بين کلنل و کردهای قوچانی شروع شد و کلنل شخصاً در تپه در جعفرآباد مصادم 
اين جنگ در روز دوشنبه اول . های جعفرآباد با تفنگ وشصت تيرمجنگيد

واقع شده در حاليکه محاصره شده بود تا آخرين ) ١٣٠٠ميزان  ٩(  ١٣٤٠صفر
  .فشنگی که داشت جنگيد تا کشته شد و جنگ جعفر آباد خاتمه يافت
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جنگ، کردهای قوچانی حين تصادف بنعش کلنل ازقرينه و عالمات  پس ازپايان  
  )  ٨. (نظامی او را شناخته سرش را از تن جدا کرده به قوچان بردند

حکومت سيدضياءالدين بيش از سه ماه طول نکشيد و : به روايت عبدهللا عبداللهی فرد
ده روز . شد فرمان عزل او صادر و به همه اياالت مخابره ١٣٠٠در چهارم خرداد 

بعد قوام السلطنه که ظاهراً در زندان حکم صدارت خود را دريافت کرده بود کابينه 
امور استحفاظی و انتظامی مرکز و حومه به . خود را به حضورشاه معرفی کرد

، فرمان تلگرافِی شاه به خراسان ١٣٠٠پيشتر، در هفتم خرداد . سردارسپه سپرده شد
در فرماندهی قوای نظامی خراسان ابقا می شد ولی از  رسيده بود که بنابرآن کلنل

کلنل فرمان شاه را پذيرفت، اما تحوالت به . دخالت درامور حکومتی منع می گرديد
پس از تشکيل و معرفی کابينه به شاه، امرشد که نجدالسلطنه . همين جا خاتمه نيافت

از کفالت  هنوز چند روزی. در سمت کفالت ايالت خراسان به کار مشغول شود
نجدالسلطنه نگذشته بود که کلنل او را توقيف کرد و اداره حکومت را به دست گرفت 
و گروهی از متنفذان شهر را که با اقدامات او موافق نبودند زندانی و گروهی را نيز 

عالوه بر اين، گروهی از اهالی و اصناف به ارگ دولتی فراخوانده شدند . تبعيد کرد
هالی، واليت کلنل دمحمتقی خان پسيان را از دولت طلب کنند و به شيوه تا به نام قاطبه ا

مرسوم چند نفر از اهالی شهر نيز در تلگرافخانه متحصن شدند و تلگراف کردند که 
نجدالسلطنه قادر نيست خراسان را اداره کند و غير از کلنل کسی اليق اين مقام 

بناچار نجدالسلطنه را آزاد کرد و او اما دولت اين پيشنهاد را رد کرد و کلنل . نيست
اما ادامه کفالت ممکن نبود و تقاضای واليت کلنل . دو باره به کفالت واليت پرداخت

 . تکرار شد و شبنامه ها برضد نجدالسلطنه انتشار يافت
، نجدالسلطنه استعفا کرد و کلنل به استقالل به ١٣٠٠سرانجام، در اول مرداد 

؛ رجوع کنيد به ميرزاصالح، ص ٢٨ـ ٢۶هار، ص مهرداد ب(حکومت پرداخت 
را به واليت خراسان * دولت، نجفقلی خان صمصام السلطنه بختياری ). ٧۴، ۶١ـ۶٠

کلنل را تا ورود خود، به  ١٣٠٠منصوب کرد و او ضمن تلگرام مورخ نهم مرداد 
کلنل ضمن اظهار اطاعت، تصريح کرد که اعتقاد و . سمت کفيل ايالت تعيين کرد

ينانی به رئيس الوزرا ندارد و به همين دليل حاضر به قبول هيچ خدمتی نيست و اطم
صمصام السلطنه با . کند» با داشتن اقتدار ظلم را ديده و چشم پوشی «نمی تواند 
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تضمين شرافت ايالتی، نسبت به کلنل ابراز اعتماد و از خدمات او قدردانی کرد و 
از . لسلطنه را موجب اميدواری دانستصمصام ا» تشريف فرمايی «کلنل در پاسخ 

صورت تلگرافهای بعدی کلنل به صمصام السلطنه برمی آيد که رياست صمصام را 
، ص ١دمحمتقی بهار، ج (پذيرا شده بود و گزارش کارهای خود را به وی می داد 

در حالی که ابراز اعتماد و انقياد کلنل ). ٢٩ـ٢٨؛ مهرداد بهار، ص ١۴٧، ١۴۴ـ١۴٢
صمصام السلطنه آرامشی در مشهد پديد آورده بود، ناگهان صمصام کنار  نسبت به

اما دمحمتقی خان از آنجا . رفت و کلنل گلروپ، رئيس ژاندارمری، به خراسان وارد شد
که احساس خطر می کرد که کلنل گلروپ او را عزل کند، گلروپ را به تهران 

ايل هزاره، و بخشی از ايل در اطراف خراسان نيز شجاع الملک، رئيس . بازگرداند
تيموری به رياست شوکت السلطنه و سيد حيدر و طوايف بربری و ساالرخان بلوچ 

حتی سخن از . طغيان و سرکشی نشان می دادندبه دستور دولت قوام عاليمی از
خوانين معزز، والی بجنورد، وسردارو والی قائنات، حمايت شوکت الملک،

 .ر ميان بودزعفرانلوی قوچان از دولت د
پس از بازگرداندن کلنل گلروپ و همسفران ديگر او به تهران، از اواخر مرداد 

دولت، کلنل را ياغی و . روابط کلنل با حکومت مرکزی به بن بست رسيد ١٣٠٠
خودسر معرفی کرد و او نيز مستقالً به حکومت پرداخت و حتی حزب ملی به کمک 

؛ ميرزاصالح، ٩٧ـ٩۶؛ بيات، ص ٣١ـ٢٩ص بهار،مهرداد(او در خراسان تشکيل شد
ضمناً از تلگرافهای رد و بدل شده ميان امير شوکت ). ٩٩، ص ١؛ فرخ ، ج ٧٩ص 

الملک و شجاع السلطنه، ساالر اشجع حاکم خواف و سردار مکرم حاکم طبس برمی 
آيد که امير شوکت الملک مأمور تنظيم قوای جنوب خراسان و حرکت به مشهد به 

دشمنی آشکار قوام السلطنه با کلنل به صورت جنگهای . له با کلنل شده بودمنظور مقاب
پيروزيهای . محلی در گناباد، هزاره، يوسف آباد، فريمان و قلعه َعليَک بروز کرد

کلنل بر قبايل و قدرت يافتن او در مشهد، حکومت مرکزی را بر آن داشت تا از 
اما کلنل وساطت . اکره شودطريق پرايدوکس، کنسول انگليس، با وی وارد مذ

، ١۵٠، ص ١؛ دمحمتقی بهار، ج ٣٣ـ٣١مهرداد بهار، ص (پرايدوکس را نپذيرفت 
 ).٧٣۴ـ٧٣٣؛ رجوع کنيد به کرونين، ص ١۵۴ـ١۵٢

شوکت الملک پيش از اجرای دستور قوام السلطنه درباره حمله به خراسان، و با 
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 ١٣٠٠در اوايل مهر . گشود اطالع وی، ولی به رغم ميل او، باب گفتگو را با کلنل
شوکت الملک نماينده خود، دمحمولی خان اسدی، را به مشهد فرستاد و ظاهراً کلنل هم 
تحت تأثير اين مذاکرات قرار گرفت و متقابالً آيت هللا زاده خراسانی و حاج حسين 

سرانجام دو طرف برای توافق . آقای ملک را به نزد اميرشوکت الملک فرستاد
اما در اين . ج کلنل از کشور از طريق هندوستان قرار مالقات گذاشتنددرباره خرو

هنگام سردار معزز، حاکم بجنورد، که پيشتر قول همکاری به کلنل داده بود خيانت 
شورشيان با حمله به قوچان و خلع . کرد و کردهای قوچانی را به شورش واداشت
زمالقات باامير که می توانست کلنل ا. سالح ژاندارمها، شهر را به تصرف در آوردند

سرنوشت ساز باشد دست برداشت و برای دفع کردان شمال، شبانه با گروهی از 
؛ دمحمتقی بهار، ج ٣٣مهرداد بهار، ص (افسران و ژاندارمها به سوی قوچان شتافت 

؛ آذری ، ٢٧۵ـ٢٧٣؛ رجوع کنيد به بيات، ص ١۴٩ـ١۴٨؛ فالح، ١۵۵ـ١۵۴، ص ١
کمی نفرات . داوودلی جعفرآباد با اکراد مواجه شد و جنگيدو در تپه های ) ٣٠٣ص 

، عرصه را بر کلنل و قوای ١٣٠٠و کاهش مهمات و مکر دشمن، تا عصر نهم مهر 
فرستادگان او برای آوردن مهمات از جعفرآباد، به جبهه باز . ژاندارم تنگ کرد

و تنها، در حالی  کلنل يکه. نگشتند و فرمانده خود را تنها و بدون مهمات رها کردند
کردهای . که محاصره شده بود، تا آخرين فشنگی که داشت جنگيد و کشته شد

، ص ١فرخ ، ج (قوچانی، پس از نبرد سرش را از تن جدا کردند و به قوچان بردند 
آذری تاريخ قتل وی را دهم مهر می : ٣۴٩ـ٣۴۶، ٣۴٣ـ ٣۴٠؛ آذری، ص ١٢۵
شروع  ١٣٠٠پسيان که از دوازدهم فروردين  به اين ترتيب قيام دمحمتقی خان). داند

سالگی کشته شد، تا پايان  ٣١او که در . شده بود در نهم مهر همان سال پايان گرفت
  )  ٩). (٢۶٣ـ٢۶٢بيات ، ص (عمر مجرد زيست 

  
  :حوادث بعد ٭
خبر کشته  ١٣٠٠ميزان  ١٢روز: بهاردرباره خبر قتل کلنل دمحم تقی خان می نويسد 

هر مشهد اشاعت يافت، محمود خان نوذری بالفاصله به اتفاق آيت هللا شدن کلنل در ش
زاده که تازه ازبيرجند وارد مشهد شده بود به تلگرافخانه رفت و دولت را ازقتل کلنل 
آگاه ساخت و خود نيزاظهاراطاعت از اوامر دولت نموده کفالت امور معوقۀ ازطرف 
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  .دولت به او واگذارشد
سرکلنل دمحم تقی خان با تجليل واحترامات نظامی به مشهد ميزان جنازه و  ١٥روز

يک عده از صاحبمنصبان وافراد ژاندارم و جمعی ازاهالی شهر جنازه را . وارد شد
  .با ابراز احساسات و ايراد نطقهای پرهيجان مشايعت می نمودند

چون حين عبورجنازه درشهراطرف محمود خان نوذری وبعضی از هواخواهان 
ل نطقهای پر حرارتی ايراد و احساسات شديد بروز داده می شد دولت مرحوم کلن

مرکزی را نگران ساخته دستور داده شد قوای انتظامی دولت از شاهرود و قوای 
  .چريک سرحدی به مشهد نزديکتر شوند

همانروز جنازۀ کلنل در مقبرۀ نادرشاه دفن و ظاهراً غائلۀ کلنل دمحم تقی خان خاموش 
قوای نظامی دولت بسرکردگی حسين آقاخان . دين منوال گذشتشدو چند روز ب

اردوهای ژاندارم خراسان . خزاعی ميرپنج ازشاهرود به طرف مشهد حرکت کرد
نيز متدرجاً از محاصره و قتل کلنل آگاه شده دست از عمليات خود در ميدانهای جنگ 

بعضی منظماً برداشته شروع به عقب نشينی نمودند، بعضی ازاين اردوها متفرق و 
  ) ١٠. (به مشهد باز گشتند

  
  مشهد به  دولت  قوای و جديد والی ورود  

نظام السلطنه  مافی بفرمانفرمائی خراسان  برقرار و  ١٣٤٠صفر ٢٧در تاريخ   
 ٣٠٠ژاندارم و  ٣٠٠قزاق و  ٧٠٠صفر قوای نظامی دولت که مرکب از  ٢٩روز

  .ی ميرپنج به مشهد وارد شدندسوار امنيه بود بسر کردگی حسين آقا خان خزاع
  

  :انتقال جنازه
بنا  به اجازۀ مقامات مرکزی جنازۀ کلنل دمحم تقی  خان  ١٣٤٠ربيع الثانی  ٢٦شب  

که در مقبرۀ نادر شاه دفن شده بود از خاک بيرون آورده شده و شبانه در قبرستالن 
حکومت  اين قبرستان در دورۀ ( کوچکی بيرون دروازه سرآب  جنب باغ  منبع 

  )  ١١(».به خاک سپرده شد) پاکرئان از بين رفته و جزء خيابان شده است
بايد در بارۀ مرحوم کلنل دمحم تقيخان اذعان کنيم، چه من در : بهارادامه می دهد  

تهران بودم، راست است هنوز سردار سپه بد نام نشده بود، اما دمحم تقيخان بسيار 
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ه تر و محبوبتر بود، عالوه از اينها  تهران قدرت نيکنام بود، ژاندارم از قزاق وجي
دفاع نداشت، بقول آقای فرج هللا بهرامی وزارت جنگ نتوانست عدۀ هزارنفری با 
اسلحه همراه حسين آقای خزاعی به شاهرود بفرستد و بسيلی صورت خود را سرخ 

 درين صورت هرگاه کلنل شش يا هشت هزار ژاندارم رشيد و!.... نگاه می داشت
مسلح و فرمانبردار خود را بجای پخش کردن در جام و با خزر و تربت حيدريه و 
قوچان گرد آورده عده ای برای حفاظت شهر گذاشته مابقی را مثل فشفه بروی 
خزاعی در شاهرود می انداخت، و از آنجا بی معطلی خود را به تهران می رساند 

گان گريخته و شهر با سالم و کاری صورت می داد، سردارسپه  و قسمتی از نمايند
بدو تسليم شده بود، و شاه را هم توسط مشيرالدوله و مستوفی و صمصام و  ۀصلو

ساير ريش سفيدان می توانست نگاه بدارد و مطمئن کند، و حکومت را در دست 
اما هم اين همت ودل و گرده را نداشت وبی سبب خود را بخراسانيان که ... بگيرد 

  »..مرکز سروکار داشتند مشغول ساختازهفتاد نقطه با 
اين جوان بدون شک يکی ازافراد وطنخواه و صميمی و صاحب  دل : شخصيت او« 

وهوش و فکر بود، و از آن مردمانی بود که حاضرند خود را در راه ترقی و تعالی 
  .هموطنان وعظمت وطن وعزت نژاد فدا سازند

ده باشم صيت شجاعت و صاحبدلی و پيش ازآنکه او را دي. من کلنل را يکبار ديدم 
  .بزرگواری او را از مردمی بی غرض شنيده بودم

اوقاتی که مأمور خراسان شده بود، بوسيلۀ آقا شيخ حسين تهرانی که در مهاجرت با   
او دوست شده بود مالقات مرا خواست، و من روزی نهار در خانۀ آقای تهرانی با او 

گفتگو کرديم، آنروزمن ورفقای ما از اوضاع بسر برديم و با هم غذا خورديم و 
راضی نبوديم، چه همان اوقاتی بود که بحران فکری به سبب نزدک شدن قوای 
شوروی بسرحدات و سواحل ايران، در آزاديخواهان و متفکران پيدا شده بود و همين 
بحران فکری موجب واکنش محرمانه ای گرديد که به کودتا و ضربت سوم حوت 

  !منجرشد ١٢٩٩ –١٣٢٩
آخرين ديدار من با اين مرد که بقدر لياقت وبزرگی که داشت نتوانست کاری بکند ....

  !...ودرحقيقت يکی از هزارها افراد مفيد ايرانی بود که بشوخی شوخی نفله شده اند
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   شوند؟ می نفله اينها که شود می چه دانم نمی

می نامند، بعضی » خورککرم آدم « مثل آنست که درايران کرمی باشد که اورا 
جوانها که بوی خاصی می دهند، يعنی بوی غيرت و شعور و لياقت از آنها استشمام 
می شود، اين کرم آنها را زيرنظر ميگيرد، همۀ آنها را پی می کند، گاهی درآنها نفوذ 

در طرف آنها،  رئيس آنها، همکاران  –می کند و زهر می ريزد و هرگاه بی اثر ماند 
فقای آنها زهر می پاشد، آنها را برعليه اين جوان مسموم می کند، خالصه اين آنها، ر

  !..جوان را تا آخرعمرو روزگارپيريدنبال می کند، تا او را بگورکند يا از کار بيندازد
دمحم تقی خان هم دنبال شد، در مهاجرت لياقت او معلوم گرديد  از آن وقت  پی اورا   

ای حزبی که در کرمانشاه رويداد و دموکراتها را هو گرفتند، در ضمن دسته بنديه
کردند وگرفتند و از کار دور کردند، دمحم تقی خان هم از طرف همقطاران ناجور خود 

  .بزحمت افتاد، تا ناچارگرديد از کار خارج شود و به برلين مسافرت کند
تيکه در در صور( پس از بازگشت از مهاجرت، باز پی او گرفته شد، به قول خود او 

تهران محل خالی بود و من از رؤسائی که برای  ٢رژيمان اصفهان و رژيمان نمرۀ 
با آنکه در تهران جای خالی بود، ) آن رژيمانها تعيين می شدند قديمی تر وعاليتر بودم

  !مخصوصاً او را مأمورخراسان کردند
  
  !در آنجا وسيلۀ نفله شدن او فراهم آمد و نفله شد ٭

در تنازع بقا نيزعلت کلی است، اغلب رؤسا و مدير کل ها » انسببقای « فلسفۀ 
آنها را پی کرده باشد، » کرم آدم خورک« حسودند و بی هنر، يعنی از آنان نيستند که 

  !يا ازآنهائی هستند که زهرآن کرم فاسد و تباهشان کرده است
وص اين افرادحسود بی هنربه افراد باهنرکه بوی خاصی می دهند و طعم مخص 

دارند حسد می برند، اتفاقاً خود خواهی و مناعت و کل شقی و گردن کشی جوانان 
و ... غيرتمند مذکور نيز بحسد و بدجنسی رؤسا ميفزايند، آنان را از تناسب مياندازد 

اين معانی باعث می شود که به آنها کارهائی رجوع شود که نفله شوند، يا آنقدر در 
اين بيچاره ها ياغی می شوند، از جامعه می رنجند،  کار آنها کارشکنی می شود که

  !حس انقالبی و شورشگری در آنها پيدا می شود و ازين راه بازنفله می شوند
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کلنل مردی شاعر و نويسنده نيز بود، هرکس بنوشته های او نگاه کند، قوۀ تخيل و  
لم او خواهد قدرت تجسم معانی و ابراز هيجانهای درونی وشرح تأ ثرات قلبی را از ق

  . يافت
دمحم تقيخان ازخاندان مهاجران آذربايجان شمالی است که بعد ازعهد نامۀ ترکمان   

خود . چای به ايران آمده اند، اين طوايف عموماً جز معدودی داخل خدمات نظام شدند
« پدران و پدر بزرگان من همه سوگليهای رجال نامی ايران مثل: کلنل می گويد

  .و غير بوده اند» و حسنعليخان امير نظام» مير کبيرميرزا تقی خان ا
شروع به تحصيل کرده و  ١٣١٧در تبريز متولد شده و درسنه  ١٣٠٩کلنل در  

به تهران آمده داخل مدرسۀ نظام شده ومدت پنجسال در آن مدرسه تحصيل  ١٣٢٢در
ع کرده است وازآن تاريخ به بعد در چوگان قضا و حوادث جهان چو گوی، گاه مطي

بوده چپ خورده و راست رفته وهيچ نگفته است و گاه طغيان کرده و برجسته و 
سرکشی آغاز نهاده تا عاقبت فرمانده هشتهزار سر نيز از بهترين سربازان دلير ايران 

  !گرديده است
که امثال سيد ضياءالدين ورضا شاه را با بی اسبابی کامياب » بقای انسب « اما فلسفۀ  

ا با دارا بودن هشتهزارنفر سرنيزه و صدها هزار قلوب موافق، می سازد، کلنل ر
  !محکوم به مرگ می نمايد

گمان نکيند کلنل را قدرت يا دسيسۀ قوام السلطنه می توانست ازميان بردارد، بلکه  
بخت و طالع عجيب وغريب آن کسی که بعد ها صاحب تخت وتاج ايران شد و فلسفۀ 

  ) ١٢(» !لنل را نفله کردک» بقای انسب وفنای نامناسب « 
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   :مآخذ و توضيحات ◀  

خاطرات و رويدادهای تاريخ معاصر : آيينه عبرت« .سيف پورفاطمی، نصرهللا - ١   
 ١٩۶ص .  ١٣۶٨لندن، نشر کتاب، . » ١٣١٢ايران،جلد اول تا سال 

 - چاپ چهارم )جلداول(»تاريخ مختصراحزاب سياسی ايران«ملک الشعرای بهار - ٢ 
  ١۶١ص  ، ١٣۵٧اميرکبير،  نتشارات ا

های امير  مؤسسه انتشارات –» جلد اول. تاريخ بيست ساله ايران«حسين مکی،  - ٣
  ۴۶۵ص  ، ١٣۵٨ - کبير

          ١۴٨صص   –» تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران«ملک الشعرای بهار -  ۴
١۴٠  

از سوی انتشارات » فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی«غالمحسين ميرزا صالح  -  ۵
  )  ١١۶ – ١١٧صص . (  ١٣٨٧  ،نگاه معاصر

   ١۴٨ص  –» تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران«ملک الشعرای بهار -  ۶
 – ١۵۵صص   - » فروپاشی قاجار برآمدن پهلوی«غالمحسين ميرزا صالح  -  ٧

١۵۴ ( 
 – ١۵۶صص » تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران«.ملک الشعرای بهار -   ٨

١۴٩   
دانشنامه جهان اسالم جلد  ،» کلنل دمحمتقی خان پسيان «عبدهللا عبداللهی فرد : منبع - ٩

  پنجم 
http://www.encyclopaediaislamica.com  

  ١۵۶ص   ،» تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران« ملک الشعرای بهار -  ١٠ 
  ١۵۶ص   –همانجا  - ١١
   ١۵٩ -  ١۶٢صص   - همانجا  - ١٢
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  يازدهم فصل 

 
 »دفاعيه رسالۀ«: خودش قلم به کلنل زندگی شرح 

اش اينگونه »رسالۀ دفاعيه«کلنل دمحم تقی خان پسيان شرح زندگی خود را در ٭
  :  بنوشته آورده است

  !هموطنان 
پانزده سال است درنظام خدمت کرده وفقط درسايۀ جديت وکوشش درانجام وظايف  

مطابق معمول تملق اين و آن را  وصداقت و وفاداری نسبت به مملکت، بدون اين که
گفته يا هديه و تقديمی به فالن داده و وسيله انگيخته باشم، ازدرجۀ تابينی به رتبۀ نايب 

درجۀ سرهنگی من مطابق سندی که دردست دارم دربرج . وسرهنگ رسيده ام
ثورامضا شده و تاکنون ازطرف دفترمرکزی تشکيالت، به علت غير معلومی، رسماً 

رديده است و با اين که ترقی همقطاران، که اغلب از زيردستان خودم بوده ابالغ نگ
ومسرور  ]کذا [اند، با ترقيات بطينۀ من به هيچوقت قابل مقايسه نمی باشد، باز خرسند

بلکه مفتخر و مغرورهستم که ترقيات اينجانب هيچ وقت درسايۀ دسايس و دسته بندی 
اليت و جديت غيرقابل انکارم رؤسا را گاهی ها و بعضی اقدامات ديگر نبوده وفقط فع

  .خواهی نخواهی مجبور به حق شناسی نموده است
و جدا شدن  ] ١٨٢٧ [هجری ١٢۴٣من مهاجرهستم، يعنی اجداد من پس ازجنگ  

قفقاز ازايران، زير باررعيت خارجه نرفته ازهمه چيز خودشان صرفنظر کرده و 
پدران و پدربزرگان من همه . ته اندخود را به آغوش وطن آباء و اجدادی انداخ

و امير نظام  حسنعلی خان سوگلی های رجال نامی ايران مثل ميرزا تقی خان امير،
 ٢٣تا  ١٣١٧درتبريزمتولد شده وازسنۀ  ]١٩٠۵ [١٣٠٩من خود در. غيره بوده اند

در آن شهر ابتدا در منزل ومکتب و سپس چند ماهی در اولين مدرسه آن شهرکه به 
انيه معروف بود به تحصيالت فارسی و عربی و منطق و مقداری از علوم اسم لقم

ژوئن  ٢٨[ ١٣٢۴االول در ششم جمادی . جديده و السنۀ خارجه اشتغال داشتم
   ٩ ]برای تکميل تحصيالت به طهران آمده، درهيجدهم جمادی الثانی ]١٩٠۶
مدرسه همان سال داخل مدرسۀ نظامی شدم ومدت پنج سال در آن  ] ١٩٠۶اوت 
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تحصيل می کردم، و هنوز يک سال ديگر به اختتام دورۀ مدرسه مانده بود که رفورم 
افواج قديم شروع شده و وزارت جنگ  من و نه نفر رفيق ديگر مرا بر خالف ميل و 

 ١٣٢٩رضای خودمان از مدرسه خواسته و به رتبۀ  نايب دويمی داخل خدمت  نمود 
] ١٩١١ [   

الذکر خدمت کرده و به تدريج تا درجۀ سلطانی نايل دو سال در تشکيالت فوق 
گرديدم، ليکن نظربه اين که رؤسا از دادن حساب پول هايی که می گرفتند خودداری 

پيشکار ماليۀ خراسان  ]آقای دبوا  [می نمودند و بيچاره مستر شوسترآمريکايی مثل 
  نبود حساب ]ای [از آدم حساب می خواست وحساب دادن کارعاقالنه

اده نشد، او هم ديگر پول نداد و اساس قشون جديدالتشکيل را برهم زده، گويا د
زيرا جز اين ترتيب مقصود کامالً به عمل نمی آمد و . مقصود واقعی هم همين بود

ً موقعی که حتم بود عذر خود . ترتيب خودمانی ازهرحيث رجحان داشت خصوصا
ت گروهان ومعاونت با طاليان هم خواسته خواهد شد؛ در اين موقع به رياس»شوستر«

در مدت . بودم» حبيب هللا خان کرد«در اطراف قزوين جزو اردوی اعزامی برعليه 
شش ماه فقط دو ماه حقوق گرفته، يک ماه آن را نيز به زيردستان گرسنه مساعده دادم 
که هنوزهم قبض ها پيش من و پول ها نزد آنها است و شايد اغلب بدرود زندگی کرده 

آنها را بری الذمه می نمايم، حقوق چهارماهۀ ما پيش کی وکجاست هللا اعلم به  باشند
  .حقايق االمور

پس ازتلگرافات عديده وعدم وصول جواب به مرکز آمدم والبته تکليفم معلوم بود که 
طولی نکشيد که ازطرف معلم مدرسۀ خود آقای کلنل . بايستی کنج خانه بنشينم

نصب باشرف وايران دوست يعنی آقای ژنرال به يگانه صاحب م» کسترزيش«
فقيد که نام وشرفش درقلب هرسرباز صميم ايران مادام الحيات نقش » يالمارسون«

به اسم   ] ١٩١٢مارس  ٢٠[١٣٣٠ثابتی خواهد بود، معرفی شده اول ربيع الثانی
صاحب منصب داوطلب مدت شش ماه دريوسف آباد به سمت معلم ومتعلم ومترجم 

و با اين که قرارنبود قبل ازطی دورۀ مدرسۀ صاحب منصبان خدمت کردم 
خدمات من دقت  صاحبمنصبان . ژاندارمری کسی از  داوطلبان صاحب رتبه شود

 ]ای[سوئدی را جلب کرده ودر اول ماه ششم جزوشاگردان دورۀ اول مدرسه به درجه
سيراب که درقشون داشتم نايل گرديده به سمت آجودان مترجمی و رياست گروهان 
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مأمور راه همدان شدم، راهی که درآن وقت ازاشراروغارتگران مسدود و کلنل 
ژاندارم شوشتری به واسطۀ اشتغال به غارت دهات  ]ای[آمريکايی با عده» مريل«

عدم امکان . ويا اين که نخواسته بودندبرآيند ]راه[نتوانسته بودند ازعهدۀ امنيت 
يت بزرگ همسايۀ شمالی شده، هرساعت عبورمال التجاره درآن راه اسباب شکا

يک سال دراين راه خدمت کرده . ودقيقه به اعزام قوای اميراتوری تهديد می نمود
واغلب شب ها را به واسطۀ عدم اعتماد به قراوالن اردو تا صبح مشغول سرکشی 

دراثنای اين خدمت مکررازطرف صاحب منصبان سوئدی . پاسبانان ومحافظين بودم
هنوزاروپايی بوده وبا زير دستان از روی بی غرضی و بی طرفی  که درآن وقت

رفتارمی نمودند درجۀ ياوری پيشنهاد شده، ليکن از طرف ژنرال به واسطۀ عدم 
تناسب سن قبول نشد و تا اين که باالخره پس از اين که صاحب منصبان مختلف 

از اختتام دورۀ  پيشنهاد مزبور را تکرارکردند قرار شد مجدداً به طهران رفته وپس
  .مدرسه  به درجۀ ياوری نايل گردم

داخل  مدرسۀ صاحب منصبان  ] ١٩١٣اکتبر ١۵ [١٣٣١در چهاردهم ذيقعده الحرام 
درمدرسۀ مزبورمشغول ] ١٩١۴مارس  ٩ [١٣٣٣ژاندارم شده تا يازدهم ربيع الثانی 

اعطای يک در جريان دورۀ مدرسه درازاء خدمات راه همدان با . تعليم وتعلم بودم
هنوز يک ماه . قطعه مدال طالی نظامی ازطرف وزارت جليلۀ جنگ مفتخرگرديدم

به اختتام دورۀ مدرسه مانده بود که مأموريت بروجرد پيش آمد ومن به رياست يک 
در اولين جنگ . اسکادران صاحب منصب جزء در جزو اردوی اعزامی مأمور شدم

موريت حفظ جناح را داشتم درسرتپه ای با الوار با يازده نفر از عدۀ  خود که مأ
ليکن نقطۀ مآموريت را از  ] ١٩١۴مارس  ٢١[١٣٣٢ربيع الثانی  ٢٣مجروح شده 

دست نداده و قبل ازواگذار کردن فرماندهی به صاحب منصب  ديگری از آنجا 
  .حرکت نکردم

پس از بهبودی زخم در اغلب جنگ های بروجرد شرکت داشته و درعرض دو ماه  
ی جلب دقت رئيس خود را نمودم که مجدداً رتبۀ ياوری درخواست شده و به طور

  ] ١٩١۴مه  ١٣ [ ١٣٣٢جمادی الثانی  ١٧ –مورد  قبول افتاد 
به » تورل«پس از آن به موجب تقاضای رئيس رژيمان قزوين به جای ماژور 

و  ]١٩١۴ژوئن  ١۴[رجب همان سال  ٢٠،رياست با طاليان همدان منصوب گرديدم 
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در آنجا مأموريت داشتم و  ] ١٩١۵نوامبر ٢٢[١٣٣۴ن تاريخ تا چهاردهم محرم از آ
درطول اين مدت شايد سه ماه درشهرهمدان نبوده و دمی آسوده ننموده بودم که جنگ 
عمومی اوضاع را تغييرداده و حسب االمر رئيس رژيمان و رئيس کل ژاندارمری و 

و به حمدهللا با  ]١٣٣۴محرم ١۴ [م شايد مقامات عالی تر به حملۀ مصال اقدام کرد
عدۀ بسيار نا قابلی چون قصد و نيتی جز خدمت به وطن و رهايی مملکت از مظالم 

تفصيل اين جمله درکتاب . قشون تزاری نداشتم به طرد و دفع دشمن موفق گرديدم
موسوم به جنگ مقدس ازبغداد تا ايران به زبان آلمانی به طبع رسيده، ليکن به واسطۀ 

م اتحاد و تذبذب وترديد وعدم صميميت هيئت رئيسه واحزاب مختلف وفقداناسلحه عد
وباالخره  استقامت درمقابل قوای عظيمه ممکن نگرديد وحرکت االستيکی شروع شد

درمدت اين .سقوط بغداد ومسدود شدن راه ما را مجبوربه عقب نشينی دايمی نمود
. غيرممکن التقريروتحرير است کشمش چه کشيده و چه ديدم غير قابل تصوروحقيقت

عربی منسوب  به حضرت  زهرا  سالم  هللا عليها  شد و  همين قدر بايد متذکر شعر
  :بگويم

  صبت علی  مصائب  لوانها            صبت  علی االيام  صرن لياليا
آيا خدمتی درجبهات جنگ کرده يا نکرده ام بايست به کتب مطبوعه درآلمان و 

ع نمود، زيرا اگرمن شرح بدهم شايد حمل برخودستايی و ممالک بی طرف رجو
رجز خوانی شود، درصورتی که مقصودی جزبيان حقيقت وشرح مختصری از 
گزارشات زندگی خود نداشته وفقط می خواهم هموطنانم بدانند که من کيستم واز کجا 

ً درجنگ های پيش قراولی . مده وکجايی هستم وحرف حسابم چيستآ مخصوصا
ن اسلحه ومهمات من عبارت از اشعار رزمی شاهنامه بود که بدان وسيله تويسرکا

افراد  چريک را به جنگ و کشته شدن در راه وطن عزيز ترغيب وتحريص می 
  .کردم

خالصه درنتيجۀ بعضی اقدامات و حوادث که از آنها صرف نظر کرده ونمی خواهم  
از کار کناره گيری کرده،  يک بارديگربرجراحات قلبم نمکی پاشيده باشم، اضطراراً 

از دست بعضی همقطاران بی حقيقت و دورو خود را خالص کرده بدون اين که در 
ششم شهرشعبان . درنگ و توقف کنم برای معالجۀ  ورم کبد به آلمان رفتم ]ای [نقطه 

هنوزمعالجه به اتمام نرسيده بود که استماع خبر موحش دياله و در  ]١٩١٧مه  ٢٧ [
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برای اين . ن افراد رشيد با وفايم دنيا را درجلو چشمم تيره وتار ساختخون شنا کرد
 –که خود را به آنها رسانيده واقالً با هم جان داده باشيم به سوی حلب وموصل شتافتم 

ليکن افسوس افسوس صد هزارافسوس آب بی  ]١٩١٧اکتبر ١٢ [ ١٣٣۵ذيحجه  ٢۵
وحشت آور خود همه جا رحم نعش های آن شهداء بی گناه را بسرعت امواج 

غلطانيده وبه استراحتگاه قعردريا رسانيده بود وديگر برای من حتی ديدن آب خون 
  :آلود نيزميسر نمی شد، بلی

  من از بيگانگان هرگز ننالم        که با من هرچه کرد آن آشنا کرد
   ]١٩١٧نوامبر  ۶ [ ١٣٣۶محرم  ٢٠ –مأيوس به برلن مراجعت  کردم 

ً وقت خود را بی خود نگذرانده برای اين که   هيچ دخالتی درکارها نداشته و ضمنآ
ً علت مزاج مانع از قبول خدمت  باشم، با اين که ضعف اعصاب چشم و کليتا

 [ ١٣٣۶دهم  شعبان . هوانوردی بود به تصورحصول مقصود داخل اين خدمت شدم
ان سخت ليکن پس ازختم شناسايی ميکانيکی وسی وسه مرتبه سير. ]١٩١٨مه  ٢٢

درخواست انتقال داده به قسمت پياده منتقل گرديدم . مريض شده ونتوانستم تعقيب نمايم
و موقع متارکۀ » رولسيون «و تا حدود ] ١٩١٨ژوئيه  ١٣ [شوال همان سال ٣ –

، ضمناً رياضيات عاليه وموسيقی نيزتحصيل می کردم جنگ مستمراً در خدمت بودم
و اثر مختصری از سرودهای ژاندارمری و چنانکه با وجود اطالعات ناقصه د

هفت « و» سه سرود ملی « اشعارملی ايرانی با نت به طبع رسانده و به اسامی 
به زبان آلمانی ازخود به يادگار گذاشته  ]ای [با مختصرمقدمه » آواز محلی ايرانی 

دۀ و نيزعام که يکی ازآنها فوق العاده طرف توجه موسيقيدان های آلمانی شده بود؛ 
مختلفه را ترجمه و حاضر به طبع نموده بودم که به واسطه » رگلمان های«زيادی از 

باالخره ازيک . عدم استطاعت، طبع آنها ممکن نشده وتا امروزهم مقدورنگرديده 
طرف زندگی روزبه روز گران تر و از طرف ديگر مختصر وجه پس اندازی که 

ه انتها رسيده و نزديک بود که درمدت های متمادی خدمت جمع آوری شده بود، ب
حاضر به همراهی )  ٢(از دوستان آلمانی ]ای[کاربه فالکت و ذلت برسد وعده 

حاضربود محلی » سباستيان بگ«ومساعدت شده وحتی معلم انسان دوست من، آقای 
برای من تهيه کرده و يا اينکه با خود به جنوب آمريکا ببرد » اليپسيک«در دارالفنون 
خانم رئيس رژيمان متوفی » چلسترم«سوئدی توسط مادام » اکسترم« يووهمچنين مس
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مخصوصاً . من مرا به سوئد دعوت کرده بود که هرقدربخواهم درآنجا ميهمان باشم
نوشتجات دوستان اروپايی که مقارن حرکت می رسيد تمام مملو از احساسات 

هم بدهند و وقتی دوستانه بوده و حتی دو نفرحاضر شده بودند که هرقدر قرض بخوا
پنج . همه را به استغنای طبيعی و جبلی ايرانيت رد کردم. پس بدهم که مقتدر باشم

هزار مارک بقيه السيف دارايی خود را هزار فرانک سويس خريده به اميد خدا 
   ] ١٩١٩نوامبر  ١١ [ ١٣٣٨صفر  ١٧ –حرکت  کردم 

زشصت و يک پس ا. در سويس مجبورشده چهارهزارفرانک ديگرقرض کردم  
ژانويه  ١٣[١٣٣٨ربيع الثانی  ٢٩روز مسافرت درموقع ورود به بندر انزلی در

آن هم به . که ازهرطرف جيب وبغلم را می کاويدند چند قِرانی بيشترنداشتم ] ١٩٢٠
مصرف انعام های حمال هايی رسيد که مثل ملک الموت دورصندوق های لباسم را 

ً تفتيش بندرانزلی يکی . با هم ببرندگرفته و می خواستند و صندوق ها را  حقيقتا
ازيادگارهای فراموش نشدنی دوران زندگانی من است و گويا زمامدارآن وقت تمام 
اين اوامر را از روی اصول مشروطيت ومطابق با قوانين اساسی مملکت صادر 

الجرم از يک خانم ! کرده است و کسی هم اسم آن کابينه را کابينۀ سياه نمی گذاشت
پس از . وسی که همسفر بود مبلغی قرض کرده با اتومبيل به طهران حرکت کرديمر

با اين که به کليۀ  ] ١٩٢٠ژانويه  ٢۴ [ ١٣٣٨جمادی االول   ٣  - ورود به مرکز 
صاحب منصبان و اشخاص مهاجر خرج معاودت داده شده ولدی الورود به خدمتی 

است ولی از ذکرش صرفنظرمی گماشته شده بودند به علت غير معلوم، شايد معلوم 
کنم، با اين که نسبت به ديگران قديمی تر و برای اشتغال مقام رياست رژيمان و غيره 
مستحق تر بودم و اقالً بايستی به خاطر برادر و پسر عموی شهيدم ازمن دلجويی می 

ازطرف دولت و حتی دوستان صميمی ملی و کسانی که  ]ای[شد، بدون اين که ذره
نها از هيچ قسم فداکاری مضايقه نکرده بودم مساعدتی ابراز شود، مدت پنج در بارۀ آ

دراين مدت مشغول ترجمۀ . ماه تا تاريخ سقوط کابينۀ آقای وثوق الدوله بيکار ماندم
تصنيف المارتين که » تاريخچه يک کنيز « از جمله . بعضی ازکتب مفيده بودم

ع رسيده وهمچنين يک سرگذشت مقداری از آن در پاورقی روزنامۀ آگاهی به طب
شروع کردم که چنانچه عمری » سرگذشت يک جوان وطن دوست« واقعی به اسم 

باقی باشد و به اتمام موفق شده به طبع برسانم شايد قابل توجه باشد وخوانندگان بر 
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  .نويسندۀ مظلوم آن رحمت و شفقت آورند
به صالحديد مشاور بدکينۀ  بالفاصله پس از تعييرکابينه، آقای کفيل تشکيالت، شايد

خودشان گويا به تصوراين که حضرت آقای مشيرالدوله نسبت به خانوادۀ ما مرحمت 
مخصوص داشته و دردورۀ زمامداری خودشان حتی االمکان عدل و انصاف را کنار 

می دانستند که ما البته به حضرت معظم له تظلم خواهيم کرد باکمال نخواهند گذاشت و
خودم امربه نوشتن  توسط  احضارکرده وهمان روز احضار عمويم راعجله من وپسر

حکم عمومی راجع به استخدام مجدد ما با اين که کسی ما را خارج نکرده بود 
ً به وزارت برده و به امضای معاون برسانند توضيح اين که . فرمودند، که شخصا

. بود لوزراء خواهندهنوز وزراء معين نشده ولی قطع بود که آقای مشيرالدوله رئيس ا
ليکن به علت مجهولی اين تصميم به اين شدت مدتها به عقب افتاد و حتی اگر به 

ً اصرار دوستان من همه روزه به تشکيالت  تعقيب نمی کردم و جرايد  نرفته، شخصا
نمی نوشتند، ممکن بود که مسئله بکلی مسکوت عنه مانده و باز ويالن و سرگردان 

  .باشيم
به امضا  ] ١٩٢٠اوت  ٢١ [ ٣٨مورخۀ غرۀ ذيقعده  ١٧۶حکم نمرۀ  باری باالخره،

رسيد وبنده را با بودن ياوردمحم حسين ميرزا در مشهد و اطالعاتی که از وضع 
رسمی، به  ژاندارمری خراسان وتسلط کامل والی وقت داشتند، بدون هيچ اسم و

د قوای خراسان فالخن گذاشته به سمت خراسان پرتاب کردند و برای  تشکيالت جدي
   ]١٩٢٠اوت  ٣١[١٣٣٨شانزده هم ذيحجه  –اميدواری ها دادند

برای اين که بفهمانم درمقابل احکام مطيع صرف بوده وازخود رأی ندارم با اطالع  
به مراتب فوق حرکت کرده به مشهد رسيدم وحسب االمر والی وقت اداره را از کفيل 

از بدو تصدی  ] ١٩٢٠سپتامبر ٩ [١٣٣٨ذيحجۀ  ٢۵ –تحويل گرفته مشغول کارشدم
دچار يک سلسله اشکاالت ومسائل الينحلی گرديدم  که دايماً مرا در زحمت داشته و 

ازجمله مسئلۀ حقوقات معوقه بود که با وجود اين که بودجۀ . آنی راحتم  نمی گذاشتند
  ج ژاندارمری همه ماهه مرتباً ازطرف ادارۀ ماليه پرداخت شده بود وحقوق چندين بر

نرسيده و مبلغ متنابعی نيزاشخاص خارج طلبکاربودند و خيلی چيزهای ديگرکه 
عجيب ترازهمه اين که همه می دانستند حقوق . شرحش کتاب مفصلی الزم دارد

نرسيده، ولی هيچ کس نمی دانست کی چقدر طلب دارد ودرشعبۀ محاسبات ورق 
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عالوه براين که خودش  رئيس سابق. هم نبود که شخص به آن رجوع کند ]ای  [پاره
را مسئول هيچ کس نمی دانست به وسايل ممکنه ازصاحب منصبان ديگرنيزحمايت 
نموده ونمی گذاشت ازروی تحقيق طلب افراد نظامی وکسبه معلوم شود وبا مزه 
تراين که همه روزه بايستی من که دخالتی درايام گذشته نداشته وديناری ازبابت 

م، ازصبح تا غروب با يک مشت طلبکاردست به گريبان بودجۀ گذشته اخذ نکرده بود
شده وروزی ده بيست جواب رسمی به احکامی که راجع به پرداخت طلب اين و آن 

با همه اينها وبا اين که ازهمه  طرف کوشش و جديت می شد که . می رسيد بنويسم
رمدت قليل عمليات من بی نتيجه مانده وترتيبات اداره کما فی السابق پيچيده بماند د

امورات را به جريان  طبيعی انداخته ، شعبات فاقد را تأسيس و شعباتی را که اسماً 
صورت خارجی داده و نتيجۀ زحمات خود را مشهود مخالف وموافق . موجود بودند

پس ازفراغت ازاصالحات ابتدايی هّم خود را برآن مصروف داشتم که . نمودم
خود همين مسئله بودکه مرا . ق برسانمحقوقات معوقه را وصول و بذوی الحقو

جواب های واصله ازمقامات . بيشتربدبخت کرده وبيشترازپيش دچارمشکالت نمود
عاليه با اين که اغلب مساعد بود، ليکن همان روی کاغذ و ابداً اثرعملی ديده نمی شد 

 حوالجات وحتی جزبقيۀ بودجۀ اولين برج تصدی که نقداً دريک جا پرداخته شد،ديگر
ماهيانه مطابق معمول به اداره داده نشد وبر خالف تمام قوانين حوالجات  بودجۀ 

درخواست های عاجزانۀ من به : ژاندامری برای وصول به حکومت ها فرستاده شد
  .جايی نرسيد

بديهی است راه انداختن چرخ های يک ادارۀ خراب بانبودن پول غيرممکن ومحال  
ً با آن بدحسابی ها  که ديگرهيچ کس معامله به اعتبارنکرده اعضاء بود، خصوصا

 ً  باالخره چارۀ منحصر. به چشم آدمهای متعدی وغارتگرمی نگريستند اداره راکليتا
بفرد خود را درکناره گيری ديده ودرعرض دوماه از گرفتاری سه مرتبه مستقيماً به 

نمی دانم به  ايالت ومرتبۀ چهارم توسط کفيل تشکيالت به وزارت داخله استعفا داده و
چه علت هرچهارمرتبه مقبول نيفتاد ومواعد گذشت، زيرا يقين دارم هيچ کس درخيال 

تراشی ها به  اين موانع واشکال استفاده ازوجود من نبود واگرخيال استفاده داشتند
خالصه طلبکاران الحق نيزبه سابق اضافه شده وهمه روزه دراداره . ميان نمی آمد
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من درادارۀ خود نه فقط رئيس بلکه به واسطۀ عدم اعتماد به محشر وغوغايی داشتم، 
ً انجام داده  بعضی ازاعضاء وعدم اطالع برخ ديگر، خدمات مختلفه را شخصا

هرپيشنهادی که به مرکزادارۀ ..ودرمقابل به همان حقوق رياست قناعت می نمودم
ديگرتعقيب خود می فرستادم يا جواب نرسيده ويا جواب منفی با نزاکتی می رسيد و

نمی گرديد وبه خوبی حس می کردم که مقصود از اعزام من به خراسان اصالح 
بلکه مقصود  اين بود . ژادارمری نبوده و کسی  طالب انتظام حقيقی امور نمی باشد

که در دست پنجۀ قادری اسير مانده و وجود معطله شده، باالخره به بی کفايتی معرفی 
ند به واسطۀ عدم رضايت از رئيس قديم بنده احضار و مفتضح شوم و اين که می گفت

شده ام، باور کردنی نبايد باشد، زيرا به کسی که از رياست ژاندارمری خلع گشته، 
باری الکالم ماقل و دل،  اگر در آتيه حيات باقی و . رياست قشون پيشنهاد نمی کنند

  .الزم  شد بيش از اين دراين موضوع  می نويسم
زمامداری کابينه های سفيد گذشت وبه قول آقايان امضا کنندگان باالخره دواير  

اوالً برای اطالع خوانندگان الزم است توضيح دهم . دادخواهی دورۀ کابينۀ سياه رسيد
به واسطۀ روزنامۀ رعد و ) ٣.(که من  تمام عمر آقای سيد ضياءالدين را نديده ام

هم  ]آن [ه از بانی و مؤسسهمراهی های جدی آن روزنامه از کابينه وثوق الدول
مکدر بودم وهيچ چيز جزعمليات معزی اليه و اجرای اوامر دولت مرا به اقدامات 

  .اخيره در خراسان  تشويق و تشجيع ننمود
من يکی ازآن مأمورين هستم که نويسندگان دادخواهی به بی وجدانی ! هموطنان

چنانچه تاکنون  – با کمال ميل به عدم مداخله درامورسياسی. معرفی می کنند
نبسته ام وشايد  ]ای[عضوهيچ حزب سياسی نبوده وخود را به هيچ سلسله ودسته

وعالقۀ تام به حفظ احترامات مقامات عاليه،  –يکی ازگناهان بزرگم هم همين باشد
نظر به همان عقيدۀ ثابتی که به تمرکز قوای مملکتی ونگاهداری يک مرکز قوی 

فت ما وقتی محفوظ خواهد بود که دارای حکومت دارم و می دانم که عزت وشرا
مقتدر وطن پرستی باشيم وقدرت حکومت باعث سربلندی اهل مملکت خصوصاً ما 

چون می دانم جزخودم  نظاميان، و ضعف آن اسباب سرشکستگی هم می باشد،
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کسی دفاع نخواهد کرد وسکوت دراين موقع شرافت سربازی من وهمقطاران مرا 
د وممکن است به اين مقاالت ودادخواهی های عوامفريبانه حقيقت لکه دارخواهد نمو

اگرچه (مسئله به هموطنانی که صاحبان امضا را نشناخته وسوابق درخشان آنها را
نمی دانند اشتباه کاری نمايند، برای دفاع ) گمان نمی کنم کسی باشد که نشناسد

ه اگرهم کابينۀ سياه افتاده ازشرافت سربازی وبرای اين که به امضا کنندگان بفهمانم ک
باشد يک نفر در ايران پيدا می شود که مطالب ناحق و افتراآت آنها را جواب های 

قلم  را به . دندان شکن داده و جان خود را فدای راه حق گويی وحقيقت نويسی نمايد
  .دست  گرفته و می خواهم ازحقوق  خود دفاع  کنم

نم که چطورممکن شد جنابعالی با اين همه اوالً ازآقای ممتازالملک سئوال می ک
که شما   ]ای [سوابق  وفرمايشاتی که حضوراً می فرموديد محاکمه با رئيس کابينه 

را بدون محاکمه توقيف و تبعيد کرده بود صرفنظرفرموده واينک با همان کسی که 
اصی انواع مصايب و بالها را به قول خودتان به سرشما آورده بود متحداً برضد اشخ

خاتمه داده وانتقام ملت ستمديده را بکشند  که خواسته اند دورۀ چپاول وغارتگری را
آيا برای چپاول عريضۀ دادخواهی می نويسيد آيا اين ازمثل شما ناپسنديده نيست؟ 

وغارتگری فرمانفرمايان و واليان که هريک خودشان را وارث باالستحقاق  يک 
و استنطاقی هم الزم است؟ آيا يک نظر به قسمتی ازمملکت  می دانستند محکمه 

ثروت موروثی و مکتسبی حضرات و دخل و خرج آنها، دست درازی به مال ملت و 
دولت را ثابت ومدلل نخواهد نمود؟ آيا اين همه پارک ها، امالک، باغ ها، اتومبيل 
 ها، درشکه ها، کالسکه ها، شترها، قاطرها، اثاثيه، جواهرات و تزيينات از ماليۀ

قای وثوق الدوله همه به آآيا وجوهات استقراضی در کابينۀ  شخصی تهيه شده است؟
مصارف ضروری مملکت رسيده است؟ آيا درجاتی که به امرهمان کابينه 
درژاندارمری داده شد همه به استحاق بوده است؟ آيا قتل ماژور استوارازروی عدالت 

ملت وطرف اعتماد واطمينان ومعروف بوده؟ آيا انتخاب وکال که بايستی نمايندۀ افکار
مطابق قوانين مشروطيت و اصولی که جنابعالی وساير  انتخاب کنندگان باشد

امضاکنندگان خودتان را طرفدار آن معرفی می کنيد بود؟ آيا هر ده روز يک کابينه 
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عوض کردن وهرآن دستۀ اين و آن شدن کار مملکت وملت را اصالح می کند؟ 
ً با اين عقايد ! دوماه تغييرعقيده ومسلک تا چه اندازهسبحان هللا درمدت  آيا واقعا

« : متزلزل می توان اميد اصالحی داشت؟  حقيقتاً خيلی جای تأسف و تأثر است که
  . »با هرکه انس گيرم ازو سوخته  شوم، بنگر که انس نيزبه تصحيف آتش است

ً ازسايرآقايان امضا کنندگان که يک قسمتشان را کام  الً می شناسم وقسمت ثانيا
که آيا ديگررا ناچار با سايرين بايد هم عقيده وهم مسلک بدانم، سئوال می کنم 

ازحيثيت ملی وحرمت مقام حکومت شوروی چيزی باقی مانده و باقی گذاشته بوديد 
  برآن وارد آورد؟ آيا می دانيد چه کرده وچه بالی مبرمی  ]ای [که کابينۀ سياه لطمه 

برسرفقرا وضعفا واهالی ستمديدۀ اين مملکت ريخته ايد؟ اگر بوده وچه خاکی 
عمليات کابينۀ گذشته شرم آوربوده باشد عمليات قسمت اعظم شما امضا کنندگان 

خودتان مشتبه هستيد وبا اينکه هنوزمردم را اين . شرم آورتروننگين تربوده است
ت وجنايت ها قدرعوام و بی مدرک تصورمی کنيد وگمان می کنيد می توان  فضاح

درعقايد واخالق شما تغييری  ]ای [آيا پس ازاين اتفاق ذره . را پرده پوشی کرد
حاصل شده؟ آيا هيچ درمدت عمردرفکر مملکتی بوده ايد که شما را به نازو نعمت 
پرورانيد، قدمی برای اصالح برداشته وقلمی بحق زده ايد؟ آيا يک  مدرسه، يک 

کت خيريه تأسيس کرده ويا با وجود مالک بودن بيمارخانه، يک کارخانه ويک شر
قسمت اعظم زمين های حاصلخيزمملکت، اقدامی برای اصالح وتوسعۀ امور فالحت 
و معمول داشتن آالت جديد، با اينکه به خيرخودتان هم بود، نموده ايد ؟ آيا هيچ 
وقت به مالحظۀ خزانۀ خالی مملکت ازحقوق اداری خودتان صرفنظرکرده ويا به 

بترسيد ازآن روزی که واقعاً محکمه ! بس است! مان قناعت کرده ايد؟ بس استه
  :باشد زيرا ومجازاتی

  می خوران را شه اگرخواهد بردار زند 
  گذرعارف وعامی همه بر دار افتد

   عمر ازعمليات کابينۀ گذشته همين بس است که رعايای فلک زده اقالًيک مرتبه در
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د به جای عرايض تظلم ودادخواهی خودشان، که همواره ازدست شما وبستگان خو
ولوبه  –وکسانتان بود وستون های جرايد را دايماً اشغال می کرد عريضۀ دادخواهی

. ه امضای  معروضين خود می بينندبمغلطه واشتباه کاری واشتباه کاری هم باشد 
را جزواعياد متبرکه  شمرده و همه  روزنامۀ ايران ٩٢٠واقعاً بايد روزانتشارشمارۀ 

سال عيد گرفت که الحمدهللا زبردست وقوی پنجه هم پيدا شد که به قول خودتان به 
  بلی،. شما ظلم بکند وبه عقيدۀ من انتقام مظلومان را بکشد

  آه دل مظلوم  به سوهان ماند  
  گر خود نبرد برنده را تيز کند 
به با قسمت اعظم ملت همرنگ شده برفرض مظلوميت چه عيب دارد که يکمرت 

  .باشيد و بدانيد که مظلوميت چقدرتلخ وناگواراست
اگرشما چند نفرازعمليات کابينۀ گذشته ناراضی باشيد اهميتی نخواهد داشت، ! آقايان 

چنانچه می بينيد با . بلکه خود يکی ازموجبات افتخاراعضاء آن کابينه خواهيد گرديد
ثار  آن عمليات داريد پايه های محکمی ريخته وساخته جديت تامی که درمحونمودن آ

  :شده که  فناپذيرخواهد بود وتقريباً مجبورهستيد قسمت عمدۀ آن را پيروی نمايند بلی 
  هربيشه گمان مبر که خالی است 
  شايد که پلنگ خفته باشد 
من يکی از مأمورين آن . وطن ما مردهای بزرگ تربيت کرده وبازهم خواهد کرد 

حاضرم ثابت کنم که درمدت دو ماه زمامدارى خود نه با پيشانی  سفيد و درخشان کابي
با اقتدارات و قدرت فوق العاده که داشتم  قدمى برخالف رضاى خدا وصالح مملکت 
برنداشته و حبه و ديناری استفادۀ شخصی نکرده ام؛ با محبوسين خود با اينکه اغلب 

نکرده بودند با کمال رأفت و مهربانی  درمحبس هم عمليات و دسايس خود را ترک
رفتار نموده و به تصديق دوست و دشمن عفت و شرافت سربازى را هميشه محفوظ 

شده است  ام مطابق حکم بوده و از قضا احکام هم به حق صادر مى آنچه کرده. ام داشته
درتاريخ مشروطيت چنين نظم و ترتيبى  أو گمان ندارم در تاريخ ايران و مخصوص

من اولين کسى هستم که حساب وجوه دريافتى ايام تصدى . ور و بروز رسيده باشدظه
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 مصوبه ايالتى فقط آن مقدار ۀاز بودج خود را به ميل و رضاى خاطر خود پس داده و
هاى فقراء و ضعفاء  به خرج آوردم که استحقاقش را داشتم و براى پرداخت مستمری

شد به همان  اى که براى قشون گرفته مى هبراى اولين دفعه اعان. الزم و واجب بود
منصبان اليق و فداکارخود بسرعت برق  حبامصرف خودش رسانده و و بکمک ص

با منصبان يک  ندين با طاليان پياده و فوج سوارحاضر خدمت نموده با صاحبچ
هاى پيچ در  طاليان شش مقابل آن را اداره کردم؛ در حکومت من چندين فقره حساب

ها بوده و به جايى نرسيده بود  مالياتى که سالها مطرح مذاکره وزارتخانهپيچ مؤديان 
 ، دين دمحم ،مرسل ،هللا وردى ،اشرار نامى خراسان مثل خداوردى. خاتمه يافت

شان يحضرتعلى و غيره که با اردوهاى دوسه هزار نفرى و مخارج گزاف دستگير
حل وتصفيۀ  .نه خود رسيدندممکن نبود دستگير کردم و به مجازات اعمال جنايتکارا

مسائل سرحدی، شروع  به اصالحات بلدی اتخاد شکل قوای نظامی خراسان وانتظام 
ادارات وشعبات مختلفۀ آن از يادگاری های فراموش نشدنی دورۀ حکومت ورياست 

باالخره اين درحکومت من برحسب پيشنهاد من بود که دولت وقت . من است
گرفته به رجوع اين مإموريت مقدس خستگی ها و  براصالح آستانۀ مقدسه تصميم

با يک دنيا اشتياق کميسيون ها تشکيل  و نظامنامه ها . دلتنگی های مرا جبران نمود
نوشته شده ونزديک بود که به اوضاع اسفناک بقعۀ متبرکه خاتمه داده شود که ظلمت 

يبات سابق و ترت) مقصود سياهی کابينۀ سابق وسفيدی الحق است ( به نور مبدل 
  .ازسر گرفته شده، يک مشت اوراق برای ما به يادگارماند

اکنون حسب االمراعليحضرت قوی شوکت همايونی ارواحنا فداه فرماندهی کليه  
که  ]ای [قوای خراسان راعهده داروتا موقعی که برخالف تعهدات ومواعد صريحه

به ذات ملکوتی  ازطرف دولت داده شده رفتاری نبينم در صداقت و وفادای نسبت
صفات همايونی، دولت وملت پايداربوده واقدامی بر خالف اوامرصادره نخواهم نمود 

 [ ١٣٣٩رمضان  ٢۵واميدوارم هيئت دولت نيز احترام  دستخط  ملوکانۀ مورخۀ ليلۀ 
و موقع باريک و خطرناک مملکت را درنظر گرفته و خدا نکرده  ] ١٩٢١ژوئن  ٢

  .نفرمايند اقدامی بر خالف انتظار ساد وانتريک،ۀ سياستمداران مرکزفيلبوس
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من خودم برای هرقسم محاکمه و درصورت ثبوت تقصيربرای هرگونه مجازات  
تا سيه «: حاضرم بشرط اينکه  قضات محکمه معلوم وهمه به نوبت محاکمه شويم

  .»روی شود هرکه دراوغش باشد
ن غير نظامی وصاحب درخاتمه حق ناشناسی می دانم  که بدون تشکراز دوستا  

منصبان وافراد رشيد  قسمت خود، اليحۀ دفاعيه يا تاريخچۀ مختصرزندگانی خود را 
بانتها برسانم ودراين نصف شب از پشت ميزتحريردرحالی که قطرات اشک 

  :زيرپلک ها حلقه زده آنها را درجلوچشمهای ازتحيرخسته ام مجسم نساخته و نگويم
نکنيد که من ازنسبت دادن تمام اين عمليات به تصور! دوستان وهمقطاران عزيز

هرگز، بلکه من خودم را شما !خود، خود پسند شده و  ناسپاسی کرده باشم، خيرخير
می بينم فداکاری، صداقت لياقت و وفاداری شما چيزی نيست . دانسته وشما را خودم

فته و مقتدرنيست که محبت شما را ازمن گر ]ای[هيچ قوه . که بتوان فراموش کرد
خداوند . رشتۀ اتحاد ما ازهم بگسلد وممکن نيست که من ناسپاس وفراموشکار باشم

همواره من و شما را درپناه وامان  خود نگاهداری فرموده و درخدمت به وطن مؤيد 
  .و منصورو مظفرفرمايد

اين دفاعيه را ننوشتم که کسی را بيازارم، بلکه خواستم يک مرتبه ! هموطنان عزيز 
من ايرانی وايران . ود خواهش دلم را انجام داده وخود را راضی کرده باشمدرعمرخ

را نه فقط  دوست داشته، بلکه پرستش می کنم وبه همين دليل اگرکسی درمقابل ازمن 
  .بد گفته و يا نويسد جواب نخواهم داد

اگرمرا بکشند قطرات خونم کلمۀ ايران را ترسيم خواهد نمود واگر بسوزانند  
  . نام وطن را تشکيل خواهد داد خاکسترم

  دمحم تقی   
    )  ١(  ١٣٠٠سرطان  ١٣مشهد ليلۀ  
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  پسيان خان دمحمتقی کلنل زندگينامه

پسيان، دمحمتقی، معروف به کلنل دمحمتقی خان، صاحب « : عبداللهی فرد می نويسد
. ش خراسان ١٣٠٠منصب نظامی دراواخردوره قاجاريه، فرمانده قوا ورهبرقيام 

. ش درتبريز زاده شد ١٢٧٠/ ١٣٠٩در» مهاجرين«تقی درخانوادۀ معروفی از دمحم
رستم بيگ، جد خاندان پسيان، بعد ازعهدنامه ترکمن چای وجدايی شهرهای قفقاز 

رستم . ازايران زندگی زيرسلطه بيگانگان روس را برنتابيد و به تبريز مهاجرت کرد
ديکی با مقامات ذی نفوذ تبريز، از بيگ وپدردمحمتقی، ياوردمحمباقرخان، روابط نز

فرزندان رستم بيگ همگی از صاحب . جمله ميرزاتقی خان اميرکبير، داشتند
منصبان نظامی بودند وبعضی چون عليقلی وغالمرضا،درجنگ باانگليس درشيراز 

 ).٢٨١ـ٢۵٠،٢٨٠؛ آذری ، ص ۶٩۶؛کرونين ، ص ٢٧ـ ٢۶پسيان،ص(کشته شدند
نيه تبريزبه تحصيل علوم و زبانهای خارجی پرداخت دمحمتقی درمنزل ومدرسۀ لقما

پنج سال دراين مدرسه آموزش ديد . ودرپانزده سالگی به مدرسۀ نظام تهران راه يافت
، )ستوان دومی (ودرسال آخرتحصيل، ازسوی وزارت جنگ با درجۀ نايب دومی 

) وانیسر(پس از دو سال خدمت به درجۀ سلطانی. الزاماً به خدمت ژاندارمری درآمد
ش با سمت معلم ومترجم در مدرسۀ ژاندارمری يوسف ١٢٩١/ ١٣٣٠در. ارتقا يافت

سپس به عنوان فرمانده گروهان به مأموريت همدان اعزام . آباد به کار خود ادامه داد
بعد ازبرقراری امنيت راه همدان، به تهران بازگشت و با اختتام دورۀ صاحب . شد

رتقا يافت وبه پاس موفقيت درمأموريت همدان ا)سرگردی (منصبی به درجۀ ياوری 
مقارن با انتصاب او به فرماندهی . از وزارت جنگ مدال طالی نظامی گرفت

با تشکيل دولت مهاجرين، . همدان، جنگ جهانی اول آغاز شد) گردان (باتاليون
درصف مقدم وطنخواهان ومدافعان حکومت مهاجرين قرارگرفت و درچهاردهم 

را برقوای قزاق ايرانی وابسته به روس » مصلی «معروف حملۀ  ١٣٣۴محرم 
فرماندهی کرد و ضمن شکست دادن وخلع سالح آنها، همدان را ازمنطقۀ نفوذ 

 ).١٣١ـ ١٣٠؛ افسر، ص ٢٨ـ ٢٧پسيان ، ص (نيروهای روسيه خارج ساخت 
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ّ خان ضرغامی، دفاع از همدان را د رمقابل هجوم قوای روسی پسيان وياورعزيز
  سازماندهی کردند، امابه سبب برتری کّمی وکيفی ارتش روسيه ناگزيرازعقب نشينی 

درآنجا نيز نيروهای ژاندارمری تحت فرماندهی پسيان مسئول . به کرمانشاه شدند
دفاع ازمنطقه شدند، اما ادامۀ مقاومت دربرابر نيروهای خارجی به سبب عدم اتحاد 

پس . غيرممکن شد ونيروهای وطنخواه به سرزمين عثمانی پناه بردندوفقدان اسلحه 
. ازاين ناکامی، پسيان ازفرماندهی قوا کناره گيری کرد وبرای درمان به آلمان رفت

درآلمان تحصيالت نظامی را ادامه داد؛ نخست درنيروی هوايی آلمان وسپس درپياده 
يتهای متنوع روشنفکری، همچنين به فعال. نظام به تحصيل وتمرين همت گمارد

دربرلين شرکت * درانجمن ادبی ـ سياسی تقی زاده . فرهنگی و سياسی روی آورد
همچنين دوکتاب سرگذشت يک جوان . به چاپ رساند* جست و مقاالتی درمجلۀ کاوه

وطن دوست که سرگذشت زندگی خودش بود وجنگ مقدس از بغداد تا ايران، درباره 
پسيان، ص (جنگ جهانی اول، را به نگارش درآورد تجربياتش درغرب ايران طی 

 ).۶٩٩ـ۶٩٧؛ کرونين ، ص ١٧٩ـ١٧۶، ١٣۵ـ ١٣٣؛ افسر، ص ٣۴ـ٣١
ش به ١٣٣٨/١٢٩٧به دنبال تغيير اوضاع و پايان گرفتن جنگ جهانی اول، در 

دوباره به خدمت * در همان سال و به دنبال سقوط دولت وثوق الدوله . ايران بازگشت
ارتقا يافت و در دولت مشيرالدوله ) سرهنگی (ه شد و به درجه کلنلی ژاندارمری اعاد

. به فرماندهی ژاندارمری خراسان منصوب گرديد) ، حسن*رجوع کنيد به پيرنيا (
درخراسان ) ، احمد* رجوع کنيد به قوام ( مأموريت او با والی گری قوام السلطنه 

ن مأموريت خود را آغاز کلنل با هدف ساماندهی ژاندارمری خراسا. مصادف بود
کرد، اما پس از چهار ماه فعاليت برای اصالح امور مالی و اداری ژاندارمری، به 

اين درحالی بود که . سبب کمبود منابع مالی و کارشکنی قوام، با ناکامی روبرو شد
، پيشکارماليه وگمرک خراسان، برسرمسائل ماليات »دوبوا«ميان قوام وموسيو 
دراين شرايط نابسامان، کودتای سيدضياء ـ . درگرفته بود وعوارض اختالفاتی

؛ کرونين، ص ٣۶پسيان ، ص (ش به وقوع پيوست  ١٢٩٩رضاخان در سوم حوت 
قوام السلطنه در اوايل کودتا تلگرافی به ). ٢٣؛ مهرداد بهار، ص ٧٠۵ـ ٧٠۴، ۶٩٩
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وم نمی شود که سيد ضياء مخابره کرد داير بر اين که از مفاد بيانيۀ رئيس الوزرا معل
وی همچنين به بهانۀ مقابله با هجوم . دولت ايران دارای چه اصول و رژيمی است

، به تشکيل نيرويی ملی در کنار نيروی ژاندارمری اقدام کرد *احتمالی بولشويکها 
ش، بر خالف  ١٣٠٠و در مراسم رژه عيد نوروز ) ٩٧، ص ١دمحمتقی بهار، ج (

؛ نيز ١٨۵،١٨٧آذری، ص (ايگاه مناسب قرارنداد رسم معهود، تمثال شاه را در ج
اين مسائل ازديد سيد ضياء دور نماند وپس ). ٢۵رجوع کنيد به مهرداد بهار، ص 

ازحصول اطمينان ازعدم وابستگی کلنل به والی، فرمان دستگيری قوام را برای کلنل 
لحفظ وتحت ا ، والی را بازداشت کرد١٣٠٠کلنل روز سيزدهم فروردين. ارسال کرد

 .به تهران اعزام داشت
پانزدهم . روز بعد، سيد ضياء، کلنل را به سمت والی نظامی خراسان منصوب کرد

فروردين، در مشهد حکومت نظامی اعالن شد و به دنبال آن در مدتی اندک ياغيان و 
مهرداد بهار، ص (اشرار عشاير خراسان سرکوب شدند وامنيت برقرارگرديد 

دمحمتقی خان بدهی ). ۵۵، ۴٣ـ۴١؛ ميرزاصالح ، ص ۵٣ـ ۵١؛بيات، ص ٢۶ـ٢۵
مالياتی قوام السلطنه را با ضبط اقالم هنگفتی از اموال و امالک او برای ماليۀ 
خراسان وصول کرد، بهای نان و گوشت را کاهش داد و مواجب عقب افتادۀ افراد 

ن قدس و نظامی را پرداخت کرد، همچنين رسيدگی به سوء استفاده های متوليان آستا
ـ ۴۶، ۴٣ميرزاصالح ، ص (قوام السلطنه و متنفذين محلی ديگر را آغاز کرد 

  )٢). ( ٧۶ـ٧۵، ص ١؛ فرخ ، ج ۵١،۴٨
  

  :مآخذ ◀
شرح حال کلنل دمحم تقی خان  پسيان بقلم چند نفرازدوستان وهواخواهان آنمرحوم   -  ١
  ٢۶ – ۴۵صص - درچابخانۀ ايرانشهر  – ١٣٠۶برلن  –

جلد ،دانشنامه جهان اسالم  ،»کلنل دمحمتقی خان پسيان «اللهی فرد  عبدهللا عبد  - ٢
  http://www.encyclopaediaislamica.comپنجم 

  
 
 



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٥٨٣                                        ٦ج

  

 
  

  فصل دوازدهم
  مختلف ديدگاه   دو کلنل دمحم تقی  خان از

دربارۀ کلنل پسيان اينگونه  »ايرانيّت، مليّت، قوميّت«کتاب اصغر شيرازی در  -  ١
 هر به خراسان در ژاندارمری نيروی فرماندۀ پسيان، كلنل قيام: بررسی نموده است

قيام . افزود ايران در سياسی ج ومرج هر به كه بود ديگری عامل خود كه بود، علتی
 شد شروع السلطنه دولت قوام در خراسان حكومت رياست نجدالسلطنه، دستگيری با
. يافت ادامه دولت آن و دستورات فرستادگان از ديگر برخی پذيرش از امتناع با و

 او. گرفت عهده بر را ايالت آن ادارۀ خود كفالت و دستگير را نجدالسلطنه كلنل
گرفتن « و ژاندارمری قوای برعليه مردم تحريك سوءمديريت، رابه  نجدالسلطنه

 .آورد او دستگيری برای دليل را آن و كرد متهم حكام نصب و عزل در»  تقديمی 
. دارند انتصاب اختالف اين از پسيان هدف و انگيزه و دستور نآ ابعاد دربارۀ منابع

 به شخص اين انتصاب به كلنل نسبت واكنش اولين نجدالسلطنه دستگيری بهار نظر به
 از پس ولی پذيرفت، خراسان والی سمت را در نجدالسلطنه ابتدا او. نبود سمت آن

 آن از پس يعنی بعد، قدم در .كرد دستگير را او ايالت در ادارۀ اش كفايتی بی مشاهدۀ
به   و آزاد را نجدالسلطنه او نپذيرفت، ايالت كفالت به را پسيان دولت مركزی كه

). بعد و ۴١٣ ص ، ١٣۴۴ آذری، ؛ ٣٣٢ ص ، ١٣٧٣ بهار،( كرد تمكين او واليت
 ايالت نيز، بعدی انتصابی والی السلطنه، صمصام مقابل اودر مردد و رفتار امتناعی

( كرد طرف را بر وامتناع شد رفع كه بود سوءتفاهمی از ناشی آبادی تدول نظر به
 مهرداد طور پذيرد همين می نيز بهار دمحمتقی را نظر اين).  ٢٧٣ ص ،۴ ج ،١٣۶٢

 ).بعد و ١۴۶ ص ،١ ج ، ١٣۵٧ بهار، ؛ ٣٣٣ ص ، ١٣٧٣ بهار،( بهار
 كومتیخراسان ح در داشت قصد پسيان مكی حسين نظر به كه است حالی در اين

 در كلنل پدر سلطانزادۀ پسيان، حسينقلی را نظر اين] ۵٠.[ دهد تشكيل جمهوری
 نقل فرزندش از را جمله اين عنوان دليل به و كرده تكذيب آينده نشريۀ با مصاحبه

 و نمود خواهند ترسيم را ايران كلمۀ خونم بكشند قطرات اگر مرا« :بود گفته كه كرده
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او اين جمله را از شرح حال  . »داد خواهد تشكيل را طنو نام خاكسترم بسوزانند اگر
 ديگری می جای در).  ۴۵ ص ، ١٣٠۶ آيند،ه(  است كرده نقل او خود قلم به كلنل

 ايجاد خراسان برای، ای ويژه نشان و آرم آهنگر، كاوۀ پرچم عالمت با او كه خوانيم
 مخالفانش ایکاری که می توانست بر] ۵١[، )۶٩ ص تا، بی مجيری،( بود كرده

 تهران به حمله برای پسيان از قصد سخن ديگر جای در. باشد جداسری جدی عالمت
 خبر اين نويسندۀ. شد ترك آن بزرگ مالحظۀ  مشكالت با كه قصدی می شود، گفته
او « كه  می رسد نتيجه اين به پسيان دربارۀ تحقيق از منابع تعدادی بررسی از پس

 كه دانم می”: می گفت و داشت وطن شرافت و زتع قصد تحزيه طلب نبوده  بلكه
 پرستی مقتدر وطن حكومت دارای كه بود خواهد محفوظ وقتی ما و شرافت عزت
ً  مملكت  اهل سربلندی باعث حكومت قدرت و باشيم  ضعف و نظاميان ما خصوصا

  ]۵٢[»"می باشد همه سرشكستگی اسباب آن
 قصد تشكيل او هوادار يونمل حزب كه مضمون اين با دارند وجود هم شايعاتی

 ١٣٠٠ شهريور ٢۴ روز در آن بيانيۀ صدور او ولی داشته، خراسان در جمهوری
 طرح دستور سال و همان ماه همان ٣١ در او كه اين يا بود، انداخته تعويق به را

 ج ، ١٣٧۴ عاقلی،( بود داده را خراسان  دارايی پيشكار امضای با جديدی اسكناس
 استقالل را خراسان بود آرزومند«ه نظر  دمحم تقی بهار  کلنل ب] ۵٣). [١۶٠ ص ،١

 می شاهد را تلگرافی او.» جمهوری خراسان برقرار گردد رياست به خود و بخشد
 زده نوروزی محمودخان ماژور به تهران حكومت با مخالفت اوايل در كلنل كه آورد

بکشم  دوش بر من ار خراسان جمهوری بيرق اميدوارم« در آن جمله نوشته بود  و
 تصرف قصد خان ميرزاكوچك همچون پسيان كه است معتقد حال عين در بهار. »

 طرف از او).  ١۵٨ ص ،١ ج ، ١٣۵٧( نداشت را مركزی حكومت ايجاد و ايران
 می ياد مردانی آن زمرۀ در را او می کندو و  تصديق را پسيان خواهی وطن ديگر،
 عزت و وطن عظمت و هموطنان تعالی و ترقی اهخود را  در رکه حاضرند   «نمايد 
 تجزيه طلب و يخواهی جمهور كه آذری علی).  ١۶٠ ص همان،(سازند  فدا نژاد

چند  و او كه دهد می خبر بهار قول از مصاحبه يك در كند، می تكذيب پسيان را بودن
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 هرج ينبه ا«  و بيايد تهران به خود قوای با كه بودند داده پيام پسيان به ديگر تن
آنها  اين پيام  را به ميرزاکوچک خان و خيابانی هم . » بدهد خاتمه بلبشو و ومرج

« شخص  قول از آذری .نپذيرفتند را پيام اين علتی به يك هر هرچند. داده بودند
 الملك، مؤتمن ديگری می نويسد که کميته ای  مرکب از مشيرالدوله،»  موثق

 كلنل به مضمون همين با پيامی منصب د صاحبچن و ای كمره سيد مستوفی الممالك،
(  بود انداخته تعويق به را كار اين انجام مالی تنگنای به علت او ولی بودند، داده

 ).و بعد ۴٣٩ ص ، ١٣۴۴
 می نيز فرمان دولت از پسيان سرپيچی ميزان و اصل دربارۀ نظر اختالف علت
 موضوع اين در او های در تصميم كه باشد بوده نوساناتی از ناشی ای اندازه تا تواند
 خراسان حكومت به نجدالسلطنه به انتصاب او واكنش در را آن نمونۀ. شود می ديده

 يك او. نبود ترديد از خالی نيز السلطنه صمصام گری قبول والی در او تصميم. ديديم
و  واليت از انصراف معنی به كه يخواند م او اوامر مطيع و شاه به را وفادار خود بار

به  کاظم زاده  ای نامه در ديگر بار و بود خراسان ژاندارمری فرماندهی به اكتفاء
 نامه او در همين . ناميد می»  فرمانفرمای ايالت خراسان« ايرانشهر، خود را 

. كرد رد را مركزی ودولت او ميان موجود مسئلۀ حل راه مثابۀ به ايران ترك پيشنهاد
 همسايۀ دولت های او. »از وطنم  نخواهم کشيد من تا ممکن است دست« : گفت او

 اين با).  ١١ ص ،١٣١۶ايرانشهر،( دانست می پيشنهاد اين عامل را جنوب و شمال
 به سفر به حاضر و پذيرفت را حل راه اين او كه خوانيم ديگر می جای در حال

 به را حل راه اين با خود موافقت او]  ۵۴).[  ٣٣٣ ص ، ١٣٧٣ بهار،(شد خارج
 ، ١٣۵٧بهار، ( رساند بود، شده تشكيل منظور بدين كه ای نفره شش كميسيون طالعا

 كه ای باشد مذاكره علت به بود قرار سفر اين ترتيب] ۵۵). [بعد و ١۴۵ ص ،١ ج
 اما. گرفت می سيستان انجام و قائنات حاكم الملك، شوكت امير و پسيان ميان بايستی

 به قوچان كردان حملۀ كه خبر بود امير متاقا محل بيرجند، به سفر راه در كلنل
 قوچان كردان. كرد دريافت را محل پاسداران آن از تعدادی قتل و ژاندارمری پاسگاه
 آماده پسيان با مبارزه برای قوام كه بودند ای عشايری رزمنده نيروهای از بخشی
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مهرماه  مده يا نهم روز در جنگ اين در و رفت آنها جنگ به كلنل ناچار. بود ساخته
 ).بعد و ٣٣١ ص ، ١٣۴۴ آذری، ؛ ٣٣۶ ص همان،( شد كشته ١٣٠٠

 بايد نيز را وزير وقت نخست السلطنه، قوام كينۀ پسيان عملكرد به نسبت داوری در
 قوام كه زمان آن يعنی ، ١٣٠٠فروردين  سيزدهم در را قوام پسيان. داشت نظر در

 را او های اسب و اموال و يردستگ دانست، خراسان می حكومت رئيس را خود هنوز
 شد كينه آن موجب واقعيت اين. فرستاد تهران به نظر را تحت او خود و كرد مصادره

ضياءالدين  سيد دستور به را كار اين پسيان اما. برانگيخت به انتقام را قوام و
 قوام ورزی برای كينه كه ديگری انگيزۀ. بود داده انجام وقت وزير نخست طباطبايی،

 سيدضياء عليه بر قوام كه گويا بود شورشی با همكاری از پسيان امتناع می كنند، ذكر
). بعد و ١٨۴ ص ، ١٣۴۴آذری،  ؛ ١٠٧ ص ، ١٣٠۶ پوررضا،( داشت پيش در

 مراسم در مردم كه تجليل بزرگی تحمل تاب كه بود شديد چنان آن قوام كينۀ
 شركت مراسم اين در نفر رهزا چهار بيش از. نداشت را كردند او از كلنل خاكسپاری

. نمودند گلباران را او قبر و دفن شاه نادر آرامگاه در كنار را پسيان جنازۀ آنها. كردند
» قهرمان ملی « اين نعش داد دستور او. بپذيرد را بزرگداشت نتوانست اين قوام اما

آبادی، دولت ( كردند دفن دوباره نشان بی خاكی در را را از قبر  بيرون آوردند  و آن
 ).بعد و ٣٨۶ ص بعد، و ٣۶٢ ص ، ١٣۴۴ آذری، ؛ ٢٧٧ ص ،۴ ج ، ١٣۶٢

 می او از فرمان سركشی و قوام با مخالفت برای علت هايی نيز پسيان جانب از
 علل آن از يكی. باشد او شده به نسبت قوام كينۀ تقويت موجب و داشته وجود توانست
 پرداخت بيجای تعويق. داشت ساندر خرا قوام حكومت شيوۀ از او كه بود شكاياتی
 و)  ٣١۵ ص ،١ ج ، ١٣۶٣ مكی، ؛ ٣۶ ص ١٣٠۶ پسيان،( ژاندارمری بودجۀ
 آن از كرد، می خود ثروت افزايش خراسان برای حكومت از قوام كه ای استفاده

 اخالقی، های ارزش به پايبند انسانی عموم به تصديق كه پسيان برای. بودند جمله
 ديدگاه اين از بود، ستيزی اشراف و طلبی مشروطه اهی،خو دوستی، عدالت ميهن

 ).بعد و ٢۴۶ ص ، ١٣۴۴ آذری،( داشت وجود كافی اندازۀ به قوام با انگيزۀ مخالفت
 الزم نيز نقش رضاخان به توجه پسيان قيام مقابل در قوام دولت واكنش بررسی در
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 ژاندارمری، نيروی از بخش بزرگی اليق فرماندۀ اين پسيان، قامت در او. است
 سيروس قول به.. شود باال مقامات به ارتقاء او مانع می توانست كه ديد می را رقيبی
ً « غنی   بيندازد كار از را او خواست می و بود شخصی کلنل  برای قوام دشمنی تقريبا

  . )  ٢۶٣ ص ،١٣٧٨ غنی،.( »بود جدی تهديدی رضاخان برای ولی . كند نابودش و
 او آبادی دولت ،.داشت بسيار دوستداران زمان آن راديكال گرايان ايران ميان در كلنل

 عارف).  ٢۶٧ ص ۴ ج ، ١٣٣١(  خواند قهرمان يك خان ميرزاكوچك كنار در را
 مرثيه سرايی او سوگ در ديگر   شاعران و ميرزا ايرج. داد لقب زمان سياوش را او

« همان »  ُمثِل«يا  »  ل پيش قراو« او  ايرانشهر كاظم زادۀ نظر در]  ۵۶.[ كردند
 توانست می او. بود» و شنۀ آن    محتاج ايران سرتاسر« ای  بود که » قوه  قاهره 

 شاخص كه بود صفاتی مجموعۀ دارای همچنين. دهد نجات بحران ورطۀ از را ايران
 جدی رقيبی توانست می صفات اين با او). بعد و ۶ ص ، ١٣٠۶( هستند ای قوه چنين
 .شود رضاخان های بیطل جاه برای

 زير قوای در بين جنگ وقوع احتمال او مرگ. رسيد پايان به او مرگ با پسيان قيام
 ايلياتی و قزاق جمع نيروهای از مركزی دولت كه برد بين از را نيرويی و او فرمان
 باقی مشكل ولی. شد خير كلنل موجب مرگ معنی اين به. بود آورده فراهم منطقه
 در فعال مختلف نيروهای ميان در جويانه رابطۀ مصالحه فقدان مشكل همان ماند،

 .زمان آن سياسی جامعۀ
 نشان و خيابانی خان ميرزاكوچك پسيان، همچون ملت گرايانی و ميهن دوستان قيام
. كرد داوری توان مركزگريزی نمی ازديدگاه تنها هارا شورش گونه اين كه دهد می
 حكومت در كه درنظرداشت هم هايی را وآسيب نینابساما آن همۀ بايد داوری اين در

  .كرد می تحريك قيام به را خواهان و آزادی بود شايع آن كارگزاران و مركزی
 از مكی كه است نوروزی محمودخان ماژور به كلنل از تلگرافی نظر اين سند  -  ۵٠ 

 خواهد اشاره سند اين به زير در. است گرفته)  ١٣۵٧(  بهار دمحمتقی كتاب جلد اول
 از بعد الوزرا رئيس ينويسد م مكی.)  ۴٨٠ ص ،١ ج ، ١٣۶٣(  مكی: به نك .شد

).  ۴۵۶ ص( كرد خراسان ايالت كفيل موقت طور به را پسيان استعفای نجدالسلطنه
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 .است نيامده بهار در كتاب خبر اين
 ) ٣٠٧ ص ،١٣۴۴(  شود می ديده آذری كتاب در » نشان پرچم« تصوير اين  . ۵١
 ١٣٩٠/  ٧/  ۵ : در يزدانی، رضا: به كنيد نك  . ۵٢

http://www.history/1106.persianblog.ir/post/15 
 كند می نقل كرزن به تهران در بريتانيا سفارت كاردار از ای ازنامه را اين غنی . ۵٣
 ) ٢۶٢ ص ، ١٣٧٧.( 

 و علما از ه ای عد با مشورت از پس را آمادگی اين او آذری اطالع طبق -  ۵۴ 
 را او های شرط شاه. كرد اعالم شاه به تلگراف در شرط شش به بازرگانان مشهد

 شد، خشنود موافقت اين از كلنل. نكرد موافقت ايران از او با خروج ولی پذيرفت،
(  نمود تفويض او به را ايالت كفالت و كرد آزاد زندان از را نجدالسلطنه بالفاصله ،

 ) ۴١۶ ص ، ١٣۴۴
 اطالع خود تابع افسران به را ايران از خروج به خود تمايل او نيز رديگ بار يك -  ۵۵

 از او آنكه از پس اتفاق اين. كرد فنظر صر تصميم آن از آنها به اصرار داد، ولی
(  مكی: به نك. داد رخ كرد، جلوگيری خراسان به ژاندارمری كل فرماندۀ ورود 
  ).بعد و ۴٩٢ ص ١٣۶٣

 و ۵۵٨ ص ،١ ج ، ١٣٧٧(  حسين ذاكر به نك اشعار اين از هايی نمونه برای -  ۵۶
   )١().بعد و ۴٢٢ ص ، ١٣۴۴آذری  بعد؛
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  پسيان خان تقی دمحم کلنل شهادت درباره» کناير ليديا«  آلمانی خانم  

پس ازاطالع  شهادت  کلنل دمحم تقی  (Lydia knayer )» ليديا کناير« خانم آلمانی،  -  ٢
بارۀ  در» خاطراتم ازدمحم تقی خان سلطان زاده «له ای تحت عنوانخان پسيان رسا

شخصيت وخصوصيات اخالقی او نوشت که بدين شرح دراخيتار خوانندگان ارجمند 
  : قرارمی گيرد

بعقيدۀ من اگرديدن وشناختن مردمان بزرگ دردوره زندگانی به کسی نصيب «
ن نقطۀ نظرمعارفۀ آن من نيزازهمي. گرددعنايت مخصوص خدا راشامل گشته است

ايرانی اصيل وفداکارازجان نترس وطن دوست يعنی کلنل دمحم تقی خان سلطان زاده 
چه قدرخوشبخت هستم که دست تقديرمرا . را برای خودم چنين عنايتی می پندارم
  .بشناختن اين مرد بزرگ  رهنمائی کرد

ن دوست می داشت با اينکه اين شخص سه سال تمام است در راه وطن که آنرا با جا 
  .شهيد شده با اينهمه ياد او در دل ما و دوستان آلمانی هميشه زنده  است

چون افتخارجمع آوری اسباب ومتروکات مرحوم وفرستادن آنها به ايران بمن محمول 
شده بود بدين  فرصت توانستم اوراق او را به بينم و ازدرجۀ کاروکوشش های او تا 

ميت اين شخص را ازخود او فهميدن هرگز دسترس نبود اه. اندازه ای خبردار گردم
چون هميشه متواضع واغلب اوقات خاموش بود و گاهی هم که بهوش ميامد و بيخود 
می شد و ميخواست از درون خود خبردهد و لب بسخن بازمی کرد، آنگاه نيز 

  .بطوريکه الزم بود افکارخود را نمی توانست در زبان آلمانی ادا نمايد
درمدت معارفۀ . ت او را الزم بود حس کرد وهرکه هم دل داشت حس می کردقدرقيم

. »تان مانند پيامبراحترام خواهند کرد روزی شما را دروطن«ما يکدفعه باو گفتم
مرگ نا بهنگام اومانع اقدامات اوشد ولی قبراومانند احرام مقدس سالهای سال 

دوست می داشت و تمام نورپاش فضای وطن ايران او که آنرا بهترازجان خود 
باشد که نژاد آيندۀ ايران کاری . افکارو کردارش وقف سعادت آن بود، خواهد گرديد

  .را که او آغاز نموده و از نبودن اسباب نتوانست انجام بدهد، اکمال خواهد نمود
  خيال و آرزوی کلنل دمحم تقی خان درحق وطنش چه بود؟ گمان می کنم ما آلمانها که 
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درجۀ کوششهای  بی آرام و تحصيالت او را با چشم ديده ايم بهترمی دانيم که چه 
اقتداربزرگی که منبع قوۀ بزرگی برای ايران بود با نعش تقی خان زيرخاکهای سياه 

تمام وقت وقوای اين جوان، با وجود ضعف مزاجی که بتأثيرجنگ مستولی . رفت
کوشش اش اين بود که اسباب . زنبورعسل صرف کارمی شد حال اوشده بود، مانند

مادی ومعنوی تمدن آلمان را که او بسی تقديرمی کرد، فهميده وياد گرفته برای 
  .وطنش محل استفاده سازد

آرزوی اواين بود که نه تنها وطن و ملت خود را از زير فشاربيگانگان رها سازد  
اين . ی ايران را به مرتبۀ عالی رساندبلکه سويۀ علمی، اخالقی، صنعتی و اقتصاد

  .است وظيفه ای که او را بايک حس  مقدس ازدرون دلش مأمورمی نمود
با دقت وجديت که امثالش کمترديده می شود، عزمش اين بود که آنچه ازعلوم نظری  

وعملی ممکن بود ياد گيرد ودراين راه بسی آموخته بود وکارش بجائی رسيده بود که 
يک . وشش تنش رنجورشده بود وهمواره احتمال بيماری ناگهانی ميرفتازبسياری ک

« : خودش چنين نوشته بود ١٩١٩روز دريک کاغذ مورخۀ  بيست وششم مه 
ً با حالت بيهوشی خودم را مجبورکردم که  ديگرزياده براين نمی توانم بنويسم تقريبا

دازه که مرحوم نسبت بهمان ان. »اين کاغذ را که ديروزشروع کرده بودم بپايان برم
. بديگران مهربان و مالحظه کاربود بهمان درجه نيزبخودش سخت می گرفت

هردقيقه وقت خود را با کارواستفاده وجمع مصالح معنوی ومادی برای وطن 
محبوبش صرف می کرد و دراين راه شرايط  صحت بدن را هرگزمراعات  نمی 

  . نمود
اوداده باشم که دو شعبه ازآن يعنی  تحصيالتاکنون می خواهم شرحی راجع به  

  .موزيک ورياضيات  دردورۀ معارفۀ ما عمدۀ موضوع مشغوليت او بود
شد که برای تحصيل درس پيانوبخانۀ ما آمد ١٩١٩آشنائی ما با اودرژانويۀ  

درجۀ کوشش اودرياد گرفتن پيانوومخصوصاً . وشوهرمن اورا بشاگردی قبول کرد
برای پيانو  چندان آراسته نبودند اسباب حيرت ما می  سعی او درتربيت انگشتان که

شد آنچه دراستعداد اوکم بود با عزم  واراده جبران می کرد و چون پيانومناسب ترين 
آلت موسيقی است برای ياد گرفتن آثاراستادان نوای آلمان ازينرو درتکميل آن می 
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ره با تأسف ازاينکه خيالش بازخدمت بزرگی به ايران ازاين راه بود وهموا. کوشيد
« درايران هنوز  اشارات موسيقی معمول نبود ياد ميکرد و وقتيکه  فهميد که استادش

 آهنگساز–موزيسين  ،١٨٧۶ -  ١٩٣٢ [)  Christian Knayer( »کريستيان کناير
خود نه تنها معلم  موسيقی زن بلکه هم نوا پرداز است وازين جهت آرزو  ]آلمانی

ب می تواند درک نمايد، بسيارشاد وخوشوقت گرديد، و ونقشه های شاگردرا خو
ً درتجديد موزيک ايران  اگربعد ازمراجعت به ايران خياالتش انجام می يافت، يقينا

درمقدمۀ همين خيال بود که  تقی خان . سعی بزرگی می کرد» نوت« ومعمول کردن 
ضی کوشش وپشت کارتقی خان درعلوم ريا. دو قطعه دفتر موزيک را نشر کرد

افسوس که دراينجا معلم رياضيات اورا . ازين کوشش وی درموسيقی کمترنبود
اشخاص  يکه از نتوانستم بشناسم تا ستايش شاگرد راشخصاًازاوبشنوم ولی ازقرار

ديگرشنيده ام اين جوان دررياضيات استعداد خوبی داشته است ودرموقع جمع کردن 
علوم رياضی ازحساب وجبروهندسه کتابهای اوتأليفات زياد يافتم که نه تنها در

ومثلثات بود بلکه درهرعلم وازين راه به شوقمندی و ذوفنونی اوپی بردم همچنين 
  .گذشته ازکتابهای فارسی وترکی، کتب فرانسوی وانگليسی نيزداشت

 دراينجا.فرانسه رادرکوچکی درايران شروع کرده بودوخوب ميخواندوتکلم ميکرد 
وآلمانی تحصيل ميکرد و درآلمانی بجائی رسيده بود که  انگليسی» اشتوتگارت«يعنی 

خودش نوشت و ما ) که چاپ شده است( ايرانی را » نوت« مقدمۀ کوچک دفتر
  .تغييرات مختصری درآن داديم

درميان اوراقش صدها صحايف لغت پيدا شد که درآنها لغات آلمانی ودرمقابل فارسی 
های ايران اومعين می شود، بعدها خيال اصالً بطوريکه ازکاغذ. آنها را نوشته بود

  .آلمانی و فارسی را داشت] نامه [نوشتن يک لغت
را می خواند »  نيچه« تأليف » زردشت چنين گفت« با يک  خانم آلمانی  کتاب  

ومقصودش البته تنها  زبان ياد گرفتن نبود بلکه برآن بود که اين کتاب به پيامبرايران 
  .هر  وسيله می کوشيد خويشتن را بيارايدعالقه ای داشت درهرصورت ب

  .ديارايرا ب شتنيخو ديکوش یم لهيداشت درهرصورت بهر  وس یعالقه ا 
شوهرم   یزبهمراهين ما . رفت یبه تئاتر وکنسرتها با عالقه وعشق مخصوص م  

» واگنر« اثر Nibelung)  (    »بلونگين« ۀتمام دور .ميرفت یم»اپرا« اغلب بااوبه
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(Richrad  Wagner)  یاپرا  «نيهمچن. اندازه خوش بود  یب نيواز ديرا باما شن  «
 )  (Oper    دايآئ« موسوم به« ) Aida  (یائيتاليا»   یورد « اثر  ) Giuseppe Verdi  (

پارچه بگوش او   نيکه در  یمانند یو از آوازه و آهنگ مأنوس شرق ميديرا با او د
را به خاطر او آورد و  رانيمؤثر، ا  ینوا نيا. دش جيومه داندازه شا یخورد ب یبرم

  .نمود تيخود حکا ۀگذشت امينمود وازا  اديدرهمان حال شروع  کرد و ازمادرش 
زادگاه خود تبريزرا درعنفوان جوانی ترک کرده برای تحصيل به طهران رفته 

شت وازآن تاريخ تاکنون که پانزده سال زيادتراست مادرخود را که بسيارگرامی دا
  .»يقين دارم مادرم  هر روزدرفراق من گريه می کند« نديده بود و می گفت 

نمی دانم حال اين جوان وطن . نگرانی واضطرابی که ازمادرش داشت بسياربود 
دوست درشنيدن  دخول سربازهای روس به آذربايجان که مادرش درآنجا اقامت 

  !داشت، چه بود؟
چندين بارزخم خورده وحتی نزديک . تدرموقع جنگ عمومی سرآمدهای زيادداش 

روزی خودش خبرمرگ خودش را درروزنامه های روسی . به مرگ آمده بود
خوانده بود واين خبرالبته درتبريزنيزاشاعه شده بود درصورتيکه اوبرای تکذيب اين 

اصالً  گاهی اززنده يا مرده بودن مادر . شايعه وتسکين مادرش وسيله مخابره نداشت
اين غم ودرد بعد . بهه می کرد وتمام روز وشبش با نگرانی می گذشتومتعلقان ش

ازآنکه آلمان مغلوب شد وکارروس وانگليس پيش گرفت بمراتب زيادترگرديد زيرا 
ديگربه آيندۀ خودش نيزاميدی . درين صورت پيش آمد سياسی ايران را بدمی ديد

پرست ايران و به به ايران برگردد دردست رجال بيگانه  نداشت ونميدانست اگر
خواهد شد واغلب می گفت اگرحبس بروم ] کشته[تحريک انگليسها حبس يا قتل 

  .تارخود را با خودخواهم برد
وضع و زندگانی تقی خان درآلمان غير ازتسلی اينکه چيزياد می گرفت، ديگراز  

ی با اينکه اينجا دوستان زياد داشت که او را تقديرمی کردند ول. هيچ جهت خوب نبود
او نيزمجبوربود ازحيث مضايق مادی فشاری را حس کند که تمام آلمانها دچارشده 

صحتش با اينکه درسابق بسيارقوی و زورمند  بوده است بواسطۀ جنگ . بودند
وخصوصاً کميابی درآلمان و نيز بواسطۀ طيرانهای زياد درطياره بسيارعقب  رفته و 

« نجا مناسب می بينم  راجع به اقامت دري. کبدش نيزعلت کرده بود که اقامت نمايد
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  :از کاغذ خود تقی خان که از آنجا نوشته است اقتباس نمايم» هومبورگ
  
  ١٩١٩اوت  ٢٠ –هومه  –هومبورگ  

اين . آخراينجا رسيده ومأوائی گزيدم درنتيجۀ معاينه کامل معلوم شد توسع کبد دارم
رف زياد خواهد داشت،  به عمل آمد البته مص. معاينه که از طرف دکترمعروف ب

مارک دادم اقالً ازين ممنونم که علت ناخوشی خود  ٧٧،  ٧۵ديروزتنها بيک نسخه 
درشروع . را فهميدم با اينکه اميد بهبودی نيست و بايد  همانطور برگردم که آمده ام

ازقراريکه . سفر خبرهای دلخراش ازايران شنيدم وبه تأثيرآن اشعاری نوشتم
می کند حال من دراينموقع جلب نظرمسافرين ديگررا کرده بوده عموزاده ام  نقل 

خدمت خانم شما . است ولی من بيخبربودم ومانند زنبوری با خود زمزمه می کردم
کارت عليحده فرستاده ام، درينجا با پيانوزن قابلی آشنائی پيدا کردم و تنها تسلی و 

  .شغل من شنيدن نواهای او است
  شمامخلص  - ارادت و سالم   
  سلطان زاده . ت. م
  

دمحمتقی خان بهمان درجه که صاحب فکربود، نيزشوخ وظريف بود وگاهی ازته دل 
  .می خنديد وطرز  بسيارصميمی خندۀ طفالنۀ او بر دل راحتی ميداد

» اردمان« اثرسرکردۀ  آلمانی » جهاد درسفرايران«درينموقع کتابی بعنوان
)Hugo.Erdmann( درين کتاب باسم تقی خان برخورديم بسيار بدست ما افتاد وازينکه

و به خيال اينکه بی خبر  است فوراً باونوشتيم ودربرگشت اوالبته اول . شگفت کرديم
کاری که  کردم اين کتاب را جلوی چشمش گرفتم ولی او  درمقابل بکلی خونسردی 

بعد گفت . نشان داد ومن ازآن اميد که داشتم و او را خوشحال کردن می خواستم افتادم
محتويات اين کتاب درروزنامه ها چاپ شده بود ولی تمام مطالبی که درآن ذکر شده 

درهرصورت حس کردم که صحبت درخصوص اين کتاب  را دوست . صحيح نيست
اما . ندارد وبکنار گذاشتم ولی درعمرخود آدمی بدين درجه شکسته نفسی نديده ام

. اند خواه معروف باشند وخواه نباشددليران هميشه بزرگ :  قاعده هم بر اين است
درهرصورت تعريف جسارت و شجاعت اورا . وسلطان زاده ازجملۀ دليران بود
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  .خوانده وديدم آنچه من حس کرده بودم تماًما درست بوده»  اردمان« درکتاب 
 اينک مطالبی را که درين کتاب درخصوص دمحم تقی خان است بطورخالصه ذکر 

  :می کنم
شرح رشادت سلطان زاده را که چگونه ازپشت سرسربازان روس » هوگو اردمان«

که قلۀ کوه مصال را در ميان گرفته بودند بهمراهی ژاندارم های خود هجوم نموده 
قسمت بزرگ افتخاراين روزعايد به اين « : وقله را گرفته بود، داده وبعد چنين گويد

بزرگی داشت وجنگ را با فرزند توانای ايران بود که درميان هموطنان خود نفوذ 
مهارت تمام اداره می کرد وشخصاً دارای شجاعت بزرگی بود و همين استعداد اوبود 

  ».که چندين بارجنگ را بر نفع ما ختام داد
بازمؤلف در جای ديگر شبی را که جنگ سخت و تب آور فرا رسيده بود، چنين  

ای ژاندارمری ايران شبانگاه صدای مهيب ومؤثرمارش و آوازه ه«: تصوير می کند
. بلند شد که خود دمحم تقی  خان، آن دليردليران درحضور سرکردگان ايران می خواند

برای شنيدن اين آواز که حزن مرگ می آورد وبا اين همه تأثرقوت وسطوت داشت 
و گلوله ريزان ومرگ شيرين ياد می کرد و زمان ومکان موافق بود واين آوازه را 

که صفات شهامت و شجاعت را با يک وطن پرستی آتشين   يک ايرانی ميخواند 
صدای تقی خان درسينۀ اين شب هولناک فرو پيچيد و مرگ را برای . جمع کرده بود

مرگی که خود او چندين بارخود را بکام آن . کشته گان و زندگان مقدس وآسان نمود
  .»انداخت وماها را در سخت ترين مواقع نجات داد

تقديرديگری را نيز که ازطرف يک سرکردۀ آلمانی نوشته شده اينک  يک نامۀ   
است وآنرا ازخانمی  که تقی خان در اواخردر خانۀ او منزل  داشت بدست آورده ايم 

  .ذکر ميکنم
  

  ١٩١٩نوامبر    ١٢بتاريخ 
قبل ازآنکه آلمان را ترک کنيد الزم می دانم  يکبارديگربه شما !  تقی خان عزيزمن 

که شما درمدت فرماندهی ژاندارمری ايران که رئيس آن من بودم   ازخدمات شايانی
وخصوصاً ازصداقتی که نسبت به آلمان نشان داديد ممنونيتهای صميمی خود را بيان 

  .دارم
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  ابرهارد .  ١مخلص شما ماژور  
    
با اينکه تقی خان درآلمان دوستان زياد داشت وحتی بعضی عاليقی پيش آمد که او را  

پابند می توانست نمايد بازاو همواره  فکرش درنزد وطن خود بود ولی قبل درآلمان 
ازآنکه برای تهيه به اين سفر بسوی برلين حرکت نمايد با هزارکوشش بعضی 

. آنها چاپ ونشرنمود که ازآوازه های اساسی اوبود» نوت« آوازهای ايرانی را با
  .نشرشده بود ١٩١٩اوايل اصالً در» سه آوازۀ ملی ايرانی « قسمت اولی بعنوان 

تقی خان فکراحترام وقدرشناشی ديگران را کرده وخود را فراموش می نمود چنانکه  
درهمين اوان  کاغذی فرستاده و فوراً از شوهرمن تقاضا نمود که درمقدمۀ آلمانی 

وآقای ميکده بايد بشود که زحمت ) »کناير«ازشوهرخانم (کتابچه تشکراز وی 
  .کشيده اند»  تنو«درتکميل وتحرير

دراين موقع بواسطۀ نتايج جنگ ومغلوبيت آلمان امورمالی تقی خان وعموزاده اش  
بسياربد شد وتنها  خوشی او دراين فشاراحتياج ازرسيدن کاغذ خانواده اش بود که بعد 

  .ازسالها نگرانی ازشنيدن خبرزندگی مادروخويشان خود خرسند گرديد
رای فراهم آوردن اسباب حرکت به ايران، سفر تقی خان ب ١٩١٩در ماه سپتامبر 

و خيالش اين بود که بازبرای يک چند روز استراحت قبل از مسافرت به . برلين نمود
برگردد ولی افسوس  که اقامتش درآنجا طول کشيد ويک کارت » اشتوتگارت« 

چنين ) اکتبر ١۶(خواسته ودرکارت ديگر»  نوت«نوشته ده نسخه ازکتابچه های 
حالم عموماً خوب نيست بسيارعصبانی شده ام نه می توانم کار کنم و نه «  :نوشت

درکارم نيزهنوزکاميابی ديده نمی شود، شايد تا اول دسامبر يا با نتيجه . ميتوانم بخوابم
  »  .برگردم» اشتوتکارت« و يا بی نتيجه باز به 

ا برای ما بسی غم کلنل را باندازه ای دوست داشتيم که اين يکماه غيبت اوازجمعيت م
آوربود اين خود مقدمۀ غم بزرگتری بود که بايستی درجدائی دائمی او دچار آن 

تقی . امروزعکس او را با نظرهای محزون ديده واز آنروزها ياد می کنيم. گرديم
خان ازسرتا پا اصيل زاده بود وبا اينکه بسی دوستان خوب آلمانی داشت وبا فاميلهای 

نيز بود ) Karl Joseph  Fürst von Urach(ا شاهزاده بزرگ که درميان آنه
را فراموش نمی کرد و ازافتخارهای ما آنست که » فقيران« رابطه داشت بازما 
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اين خانه را من ازهمه بهتردوست : روزی در سرسفره خانۀ ما به عموزاده اش گفت
مقوله سخن ودرکتابچۀ يادگاری خانۀ ما بازازين . دارم اينجا راحتی وانسانيت است

  .گفته وازميل ومحبت طبيعی خود نسبت به فقيران ودرويشان صحبت کرده است
بحکم همين عقيده درزندگانی خود نيزسادگی را دوست می داشت ولی لباسش  

  .رفتارش درکوچه آرام وسربه پائين وهميشه متفکرانه بود. هميشه پاک وخوب بود
ی شد تاروزی بناگاه درصورتيکه موقع مسافرت تقی خان داشت بتدريج نزديکترم 

. ما هردو مشغول  تدريس بوديم بخانۀ ما آمده ومعلوم شد برای وداع آمده است
چون حال من قبالً نيزخوب نبود، دراين  موقع ازهيجان خودداری نتوانستم کردن و 
بی اختياراشک ازديدگانم سرازير شد ولی او درصورتش  اثری نشان نداد وآنچه 

  .بود بظاهرنياورددردلش پنهان 
درموقع وداع عکسی از شوهرم درخواست نمود من نيز يکی ازعکس خودم دادم و  

يادگاری است به خوش اخالق تر و اصليترقهرمانيکه درعمرم  «:درپشت آن نوشتم
  !»ديده ام

اميدم برای شما اينست که درعالم، خدائی « : آخرين کلمات من با اواين بود 
ارديگردستش را فشرده ولرزان ازاطاق بيرون رفتم وگوئی و يکب» !وحقانيتی هست

دردل حس می کردم که اين آخرين دفعه  است که ازيک مرد بزرگ که درعمرم 
با اخالق وصفات عالی خود نه تنها مرا بلکه هرکسی را که با او مراوده . ديدم

با عموزاده اش  ١٩١٩نوامبر٢٢در .داشت فريفته کرده بود، وداع می کردم
شماری ازدوستان برای وداع آخری درايستگاه حاضر . حرکت کرد»اشتوتکارت«از

  !بودند وبرای  توشۀ راه مسافرمحبوب گلها آورده بودند
 ١٩چند روز بعد کاغذها وکارتها از ايتالی واسالمبول از وی رسيد وباالخره در

  :کارتی  بدين مآل ازايران رسيد ١٩٢٠مارس 
   ١٩٢٠فوريه   ۶   - طهران

  !يل محترم کنايرفام
عموی . ازاينکه آخراينجا رسيده ام شادم. سفرما تمام شصت وچهارروزامتداد يافت 

خواهش دارم . مادرم را هنوز نمی توانم زيارت نمايم. مهربان من پذيرائی  می کند
  .سالم مرا بتمامی دوستان برسانيد 
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  سلطان زاده. ت. م –مخلص  شما  
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   ١٩٢٠مه  ٢٠- طهران 

  !فاميل محترم کناير 
جدائی ششماهه . رسيدن کارت شما درجواب اولين نوشتۀ من اسباب شادی گرديد 

درخدمت دولتی نيستم ودرخانه . ازشما وازسايردوستان آلمانی درهرحالم مؤثر است
يک لغت  با اينهمه بنوشتن. نيزبواسطۀ داد و بيداد بچه ها   نمی توانم آرام داشته باشم

» المارتين«از بزرگ که درسه زبان باشد شروع کرده ام ونيزيک اثرحزن آور نامۀ[
ولی غم تنها موافق . حاال خواهيد گفت چرا باز بحزن می پردازم. ترجمه نموده ام

درحقيقت . ذوق من نيست بلکه موافق تمام اهل شرق است تسلی ما درگريه است
وهرروزبرای . گريه نيارد ارزشی ندارد گريه بزرگترين فرح قلبی ماست وآنچه

  .گريه تجربه ها و منظره های تازه دراين ديارموجود  است
شغل سوم من گفتن بعضی ازاشعارغم آميزونوشتن گاه گاهی مقاالت درروزنامه ها 

  . با سياست  نمی خواهم ابداً مشغول گردم. است
انشاءهللا درآينده بهترگردد . افسوس که اينجا نه پيانودارم ونه معلم تا مشق نمايم 

  .».لكل عسـريسرا «فرموده اند 
  سلطان زاده.  ت. م –مخلص  شما 

  
  ١٩٢٠ژون  –طهران 

  !خانم  کناير محترم
 اميدوارم وقتی نيزتير. کاغذمحبت آميزشما رسيد ازاينکه کسالت داريددلگيرشدم

  .بختان نيکبخت خواهند شد
هنوز . نموده که هرچه او خواهد چنان بادهنوزانجام کارمعلوم نيست و توکل بخدا  

پيش عمويم هستم و هنوز بديدارمادر نايل نشده ام اگرچه کاغذها ازاو مرتب ميرسد 
  .وحالش خوب است

. مطلب برای نوشتن زياد است ولی اغلبش سياسی است ومن ازسياست بدم می آيد
  باقی ارادت و سالم

  سلطان زاده. ت . م 
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   ١٩٢١اوت   ١٢ –مشهد 

  !خانم  کنايرمحترم  
ژوئن شما را که معلوم می سازد ازاين خاموشی درازمن  ٧مرقومۀ محبت آميز 

اين . علت ننوشتن من زيادی کاراست. دلتنگ شده ايد، با کمال تشکردريافت کردم
باندازه ای الغرشده ام که اگر مرا به . ساعت کار می کردم ١٩تا  ١٨اواخرروزی 

دررتبۀ خود ترقی کرده وحاکم نظامی ايالت خراسان شده  .بينيد نخواهيد بازشناخت
برای تنظيم امور . شب وروزکارمی کنم، درضمن مقاله ها نوشته ونشرکرده ام. ام

ايالتی آنچه ازدست برآيد ميکوشم، افسوس کابينه ای که من با آن کارمی کردم سقوط 
بهمت . شدمکرد وکارمن ناقص ماند، حتی برای اين کارها معرض سياست واقع 

اگراين آرزو . سربازان با وفای خودم حکومت را مجبورکردم حقوق مرا بشناسد
بعد . اجرا نميگرديد قرارم اين بود که دو باره  ايران را ترک کرده، بخارجه روم

ازدوماه مراسالت بازحکومت دولت مرا حاکم ايالت شناخت ودرهرصورت من 
  ..مرگ را به تحمل ظلم ترجيح خواهم داد

دراين اواخر مقالۀ . اورکنيد که من هيچگاه درحق هيچ کس نمی توانم ستمکاری کنمب
درازبرضد بعضی ازمبرزين ودرتاريخ حيات خود نوشته و نشر کردم واگر شما آن 

  .را بخوانيد مرا بهتر خواهيد شناخت
ديروز خودم . االن که اين را می نويسم موزيک بريگاد آوازه های ايرانی می زند 

با اينکه من رئيس کل هستم بازدوست . ن آوازه ها  برای صاحبمنصبان خواندمازاي
خيلی مايل بودم که تاريخچۀ . دارم هميشه با صاحبمنصبان جوان خودم يکجا باشم

دراين رساله . حيات خودم را که درشکل رساله ای چاپ شده به شما بفرستم
برحيات است ومن هنوز  بريزمادرم درت. تشکرازدوستان آلمانی را فراموش نکرده ام

  !او را نديده ام
بارديگربازنوشته و کمی نيز فلسفه بافی . گمان می کنم دراين کاغذ بقدر کافی نوشتم

  .خواهم کرد
پول برای خريد . افسوس مطبوعاتی که می خواستم برای من بفرستيد، گران است

ورده باشم ولی خود اگر می خواستم می توانستم هزاران تومان گير آ. آنها را ندارم
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تنها مقدار کمی وجه که بتوانم از آن زندگانی کنم،  . ميدانيد که من پول پرست نيستم
ببخشيد که مستعجل و غلط نوشتم، آلمانی را دارم فراموش می . برای من کافی ميايد

   روی ميزمن هزاران کاغذ و اوراق موجود است که بايد بخوانم و جواب  دهم. کنم
  بشماها و تمام دوستان باقی  سالم 
  سلطان زاده. ت. م
  

به اين کاغذ جوابی   ١٩٢١دسامبر  ٢۶بعد کاغذ ديگری ازتقی خان رسيد و من در 
فرستادم ولی بعد از چندين ماه اين حواب نامۀ من  نگشوده برگشت ودرروی آن 

  :نوشته بودند
il est mort dans la guerre  

  ».يعنی او در جنگ کشته شده است
  
  

  :مآخذ توضيحات ◀
  
     -   ١٣٩۵ - توسط نشر جهان کتاب      »ايرانيّت، مليّت، قوميّت« اصغرشيرازی  - ١ 

   ۵٩٧ -    ۶٠٢صص 
شرح حال کلنل دمحم تقی خان پسيان بقلم چند نفرازدوستان وهواخواهان : منبع ٢

  ) ٨۶  -  ١٠٠صص (  ،درچابخانۀ ايرانشهر  – ١٣٠۶برلن  –آنمرحوم 
تقی خان پسيان با نگرشی که به عدالت داشت ازخط مشی های  کلنل دمحم  -  ٣

هرگاه ماهيت کودتا وحکومت سيد ضياء را . فريبکارانه سيد ضياء  اطالعی نداشت
درمی يافت وقوای خود را برای استقرار دولت ملی به تهران می برد، تاريخ ايران 

  .سيری جز اين می کرد که کرد
ازسوی انتشارات » پاشی قاجاروبرآمدن پهلویفرو«غالمحسين ميرزا صالح   -  ۴

  )  ١۶٣ – ١٧٧صص . (  ١٣٨٧  ،نگاه معاصر 
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  فصل سيزدهم 
  چهاربار نبش قبر كلنل دمحم تقی خان پسيان، توسط قوام السلطنه و پهلوی ها

  
که ) سرلشگر خزاعی(درگزارش اسناد كنسولگری انگلستان امير پنجه حسين آقا 

درشهر مشهد امير : جنگ وقت بود به دستوراو آمده استازياران رضا خان وزير 
اکتبر وارد  ٣١فرماندۀ قزاق های اعزامی ازتهران در) خزاعی (پنجه حسين آقا 

نوامبرمترجم هندی مرا به حضور پذيرفت وی به مترجم  ٢امير پنجه در. مشهد شد
کنسولگری  گفته بود که دستور دارد با ما روابط نزديک برقرار کند وبه توصيه های

عمل نمايد،ولی تا زمانی که کليۀ شورشيان دستگيرنشده اند ازحضوردرمحل 
  )    ١.(کنسولگری و اظهاردوستی علنی با ما خوداری  خواهد کرد

پس ازبازگشت کلنل گلروپ وسايرهمراهانش ازخراسان : حسين مکی می نويسد
آترياد همدان  موقعی که رئيس(دراثرسوابق تيرۀ سردارسپه وزير جنگ درهمدان 

بود، بين او وکلنل دمحم تقی خان نزاعی در می گيرد و درنتيجه  کلنل دمحم تقی  خان با 
نفر ژاندارم  رضاخان  مير پنج را محاصره می نمايد و با آنکه سردارسپه ارشد  ۶۵

وخاطرات خود رئيس  الوزراء درموقع  )  بوده ازطرف  کلنل به او اهانت می شود
جنگ زمينه را مساعد ديده ، جداً  شاراليه به امرسيدضياءالدين وزيرتوقيف ودستگيرم

به جنگ تصميم می گيرد وچون کارمازندران خاتمه يافته بود، يک اردوی منظم 
قزاق ازتهران ومازندران به سرکردگی حسين آقا خان خزاعی بصوب خراسان  

  )  ٢.(اعزام می شود
خورشيدی از تهران  حرکت  می  ١٣٠٠ه اولين واحد اين اردو  در روز  نهم  سنبل 

  .کند
خاطره ای که از رشادت و تهورکلنل دمحم تقی خان درذهن سردار سپه باقی بود، 

کابينۀ قوام ) برج اسد ٢٢(برای قوام السلطنه مفيد واقع گرديد؛ ازروزهشتم محرم
لک را عده ای می خواستند کابينه را ساقط کنند، مشاورالم. السلطنه گرفتار تزلزل شد

روی کاربياورند؛ ولی سردار سپه عليرغم کلنل دمحم تقی خان و برای آنکه ازهمدستی 
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قوام السلطنه وهمفکری او درسرکوبی کلنل استفاده کننند، ازقوام السلطنه پشتيبانی 
کرد ونفوذ خود را برای بقای کابينه بکار برده و بالنتيجه کابينه موفق به جلب موافقت 

  .سقوط نجات يافتمجلس گرديد و از 
افسر رشيد ژاندامری را . سردارسپه با کلنل دمحم تقی خان خرده حساب شخصی داشت

موقعی که سردارسپه . شناخته  بود که چقدر کله شق و متهور و سخت گير است
بود و کلنل نيز فرماندهی ژاندارمری آنجا را بعهده » آترياد همدان«فرماندۀ قسمتی از

نفرژاندارم  ۶۵کلنل با . وکلنل مشاجره ای رخ داده بودداشت؛ ميان سردارسپه 
سردار سپه را محاصره می کند و با آنکه سردارسپه از لحاظ  رتبۀ نظامی نسبت به 

کلنل با آن عمل خود را به سردار سپه معرفی کرده . اوارشد بود به او اهانت می نمايد
می دانست نمی تواند با بود و سردارسپه که افکاری بلند و نقشه های وسيع داشت، 

ً موقع را مناسب يافته وخصومت شخص قوام السلطنه .  کلنل همکاری کند عجالتا
نسبت به کلنل  را که ناشی از توقيف او بدست  کلنل بود، مغتنم شمرده و ميل داشت 

  .با همکاری قوام السلطنه غائله خراسان را مرتفع وکلنل  را سرکوب کند
ه ای از نيروی قزاق که از شمال بازگشته برای مأموريت جديد اتفاقاً درآن روزها عد 

رئيس الوزراء وسردار سپه تصميم می گيرند برای خاتمه دادن به . حاضر بودند
نفری  ١٠٠٠و چنانکه گفتيم يک اردوی . قضيۀ خراسان متوسل به قوۀ قهريه شوند

السلطنه هم که  قوام. قزاق به فرماندهی حسين آقای خزاعی مأمور خراسان می گردد
مانند اغلب رجال قديمی دربند و بست کردن و انتريک و اشخاص را رو در روی 
يکديگر وا داشتن مهارت کامل  داشت، جداگانه  دست بکار می شود وفعاليت  

. سياسی قوام السلطنه  نيز به موازات  فعاليت نظامی سردار سپه شروع می گردد
  ن بود معاريف خراسان و رؤسای طوايف وقوام السلطنه که سالها والی خراسا

عشايرآن سامان را می شناخته است،  بوسيلۀ تلگراف و نامه و قاصد مخصوص عده 
ای از متنفذين خراسان را بر ضد کلنل تحريک می کند و به يکی دو نفری که خود 
را مأمور دولت می دانسته اند ، امر رسمی می دهد وخالصه آنکه چند نفر  از 

متنفذ مشرق خراسان را برضد کلنل تجهيز می کند تا کلنل را گرفتار جنگ خوانين 
  :در نتيجۀ تحريکات واوامر قوام السطنه خوانين ذيل . در چند جبهه  سازد

ساالرخان بلوچ، سيد حيدرخان بربری، ساالر شجاع، رئيس ايل تيموری ، ايل بيگی  
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» با خرز«ملک حکمران عده ای که شجاع ال. گودانی با يکديگر متحد می شوند
تجهيزکرده بود درآغاز کار بيش ازهزار نفر نبود، ولی تدريجاً تعدادشان بيشترشد و 
شروع به فعاليت برضد ژاندارمهای کلنل نمودند، کلنل که با روحيۀ قوام السلطنه 
وسماجت وکينه توزی اوآشنا بود و ميدانست تا وقتی او را مغلوب نکند راحت نتواند 

طرفی نيزيقين داشت نمی تواند با رؤسای عشايری که بازيچۀ قوام  نشست و از
السطنه شده و به وعده های او دلبسته اند سازش نمايد؛ ناچارتصميم به جنگ می 

ظاهراً نقشۀ کلنل . گيرد وخود را  حاضر برای جلوگيری از تجاوز عشاير می نمايد
وقتی . در يک جبهه حمله کنداين بوده است که در جبهه ها حالت دفاعی بگيرد و فقط 

که يک جبهه را بپايان برد، بسراغ  چبهۀ ديگر رود؛ ولی در ضمن اينکه برای 
  )  ٣(»  ..اجرای تصميم خود مهيا می شد از مبارزه های سياسی غافل  نبود 

همانطور که قبال  به نوشته آوردم کلنل به حکومت قوام پيشنهاداتی داد که  موادی از 
 هبول حکومت قرار نگرفت وکلنل درهمان زمان به حسين کاظم زادپيشنهادات مق

»  آئينه سرتا پا نمای روحيات « که در برلن بود نامه ای  می نويسد که ) ۴( ايرانشهر
درآخرين مرقومۀ ) کلنل دمحم  تقی خان («:ايرانشهردربارۀ  اين نامه می گويد. او است

ت خود را پيش بينی کرده و گفته بود  خود که از مشهد برای من  فرستاده بود شهاد
قسمت  عمدۀ مراسلۀ مزبور را عيناً درج می . که اين آخرين  مکتوب  وی خواهد بود

  : کنم
  

  متن مراسلۀ  کلنل 
  خورشيدی  ١٣٠٠مشهد  ليلۀ  هفتم  سنبله  
ژوئن زيارت گرديد از سالمتی   ٢٢و مراسلۀ  ١۶دوست عزيز من، کارت مورخۀ  

جوزا حاکم نظامی ايالت خراسان و رياست کليۀ  ١٣حمل تا ١٣از .خرسند گرديدم
تغييرکابينه ازحکومت منفصل، ليکن مجبوراً پس ازرا داشتم؛ قوای اين ايالت 

قرار شدم، مايل خدمت نبودم، يعنی کسی طالب خدمت نمی برياست قوای نظامی بر
امورات حکومتی دان خود وجبه امراسد مجدداً به خواهش اهالی و ۵ديدم، باالخره در

تقاضای اهالی را تاکنون و دولت الوزراء رئيس بغرض را نيز عهده دار شدم؛  ليکن 
قبول نکرده و آقای صمصام السلطنه را به ايالت  تعيين کرده اند که در تهران هستنئد  
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بخيال  خالصه به امر مرکز کفيل و رئيس کل قوا  و. فرموده اندو ايشان بنده را کفيل 
اهالی و خودم  فرمانفرمای ايالت خراسان و عهده دار امورات لشگری و کشوری 
می باشم و ديشب آخرين تلگراف  اتمام حجت  را به مجلس  و وزرای مختار و تمام 

» رد دادخواهی « جرايد مخابره  کرده ام  و انشاء هللا  همانطوری که يک نسخه از
مراسله خواهد رسيد، يک نسخۀ  ديگرنيز از  فرستاده ام و البته  تا وصول اين

همسايۀ  جنوبی و دولت  . مخابرات  که عنقريب بطبع خواهم  رسانيد، ارسال می دارم
فشار می آورند که من بخارجه مسافرت کنم؛  ليکن من تا ممکن است دست از وطنم  

انشاءهللا اين بود مختصر از تفضيل و .  نخواهم کشيد و در همينجا بگور خواهم  رفت
مشروحاً صحبت خواهم کرد و در )  چيزی که گمان  نمی کنم(اگرسالمتی باقی ماند 

  ...غير اين صورت  اين آخرين يادگار من خواهد بود
بنده فعالً برای خاراندن سرهم وقت ندارم؛ يک اردوی چهارهزار نفری بدون کمک  

دار می باشم و اقال روزی   وتنهای تنها اداره کرده، ضمناً حکومت ايالتی را نيزعهده
يک صد کاغذ و اليحه می نويسم و دويست مراسله خوانده جواب می دهم؛  رجز 

دارد و اين فقط  محبت شماست که مرا در اين وقت تنها در خوانی  نيست، حقيقت 
ميان تل کاغذها به آن وا می دارد که به اين تفضيل چيز می نويسم بجان خودت شق 

  »!قدر اين دوست  را بدانيد که خيلی نادر است، بلکه هيچ  نيست القمراست و بايد
تحت نفوذ  سالم رسانده عرض کنيد کمک کنيد ايران را  ازخدمت آقای تقی زاده  

هسمايۀ جنوبی خالص کرده ريشۀ  اشراف پوسيده را از بيخ و بن بکنيم؛ اگر حاال 
  .استفاده  نکنيم کی استفاده  خواهيم کرد

رانيها سالم برسانيد وبگوئيد خواهش دارم، اوال پس از شنيدن خبرکشته به همۀ اي 
شدن من درراه وطن هر کدام يک کاغذ تبريک به مادرم عزت الحاجيه در تبريز و 

خوب می فهيمد تهران بنويسيد؛ ژنرال حمزه خان دريک تبريک نامۀ ديگر به عمويم 
  .تبريک نه تعزيت

حال دو باره خواندن را ندارم؛ خوب، . گلی رنگبلکه دورکاغذ نبايد سياه  باشد،  
نامفهوم داشته باشد عفو فرمائيد؛  عبارات واميدوارم بتوانيد بخوانيد و اگر کلمات افتاده 

  خدمت آقای  طاهرزاده  سالم دارم
  )   ۵(قربانت  دمحم تقی  
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درهمان  « : نکهحسين مکی در ادامه شرح  قيام کلنل دمحم تقی خان  با اشاره به اي 
والد سر تيپ حيدر  –ژنرال آجودان مظفرالدين شاه ( » ژنرال حمزۀ پسيان« روزها 

عموی کلنل  دمحم  تقی خان مالقاتی از سلطان احمد شاه نمود عريضه ) قلی خان پسيان
ً رونوشت آن ذيالً درج می شود به شاه  نگاشت و رونوشت آن را به  ای که عينا

  .که در شمارۀ هفتم  سال اول آن روزنامه منتشر گرديدروزنامۀ طوفان داد  
  بعرض خاکپای اقدس همايونی می رساند

  دوچيز تيرۀ عقل است ، دم فرو بستن           بوقت گفتن، گفتن بوقت خاموشی  
بتوسط شاهزاده شهاب (بعدازآنکه ازتشرف به خاکپای همايونی وتظلمات حضوری  

مأيوس ) رده منوط به امراجازۀ شخص اول داشتندالدوله رئيس تشريفات درخواست ک
شدم؛ برای حفظ شرافت سربازی اسالف و اخالف و افتخاربه شغل سربازی پنجاه 
سالۀ خود بوسيلۀ قلب پاک و اميدواری به حقگذاری اقدس ملوکانه  بعرض تظلم و داد 

  .خواهی مبادرت می نمايد
ارت رفته، در مرو جانبازی کرده اعليحضرتا، کلنل دمحم تقی خان که از پدران باس 

در واقعات ايران درجنگ روسيه و هرات و تمام  سرحدات برای دولت يادگار ماند ؛ 
دچارمشکالت گرديده و ) درکابينۀ سابق(درمقابل وظيفه شناسی و اجرا و  امر دولت 

می خواهند او را متمرد و متکی  به اجانب معرفی  نمايند؛ اعلحضرتا، اين هتک 
ی که از يکنفرسرباز ايرانی می شود يک توهين معنوی از نواميس مقدسۀ ناموس

  .اسالم است
اعليحضرتا، کلنل دمحم تقی خان برای تثبيت عرايض حقۀ خود در پيشگاه اقدس به  

اشخاص درجه اول مملکت از قبيل آقايان مستوفی الممالک ومشيرالدوله ومؤ تمن 
ت خراسان هم خدمات وايرانيت وصداقت الملک وغيرهم متوسل گرديد؛ اهالی  ايال

سربازی کلنل دمحم تقی خان را درخاکپای همايونی بوسيلۀ همان اشخاص وآقايان 
  .علماء تصديق نمودند، مذالک مورد هيچگونه توجه واقع نشده اند

اعليحضرتا، خدمات کلنل دمحم تقی خان از قزوين و همدان وبروجرد وکرمانشاهان تا  
ممتد و روزنامجات تيمس لندن و نويه روميای پطروگراد ناظر اسالمبول و برلن 

  .است
اعليحضرتا،  کلنل دمحم تقی خان فرزند پدران مهاجراست که بنام اسالم و ايران به  
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دولت عليه  جانبازيها کرده، درهرات ومرو و فتنۀ ساالر و زنجان همه جا کشته شده 
نسل  خراسان ايالت مهمی  اند، هرگاه رضايت خاطرو ترفيه حال عامۀ اهالی

بصداقت وخدمتگزاری کلنل دمحم تقی خان مدخليت نداشته وصالح دولت واستقالل 
مملکت مقتضی قتل و اضمحالل يک نفر سرباز مهاجرخانه زاد باشد، در مذهب 
خانه زادان سروجان را نتوان گفت که مقداری هست ايکاش امرملوکانه صادر و اين 

رده مأمورمی شدم پسريا برادرزادۀ خود را برای تصدق چاکرپنجاه سال سربازی ک
خاکپای همايونی حاضر و به خود می باليدم که خدمت وصداقت را بپايان رسانيده و 
اگر اجدادم در راه دولت کشته شده و يا فرزند سيمی  را به امر ولی نعمت تاجدارم 

و حملۀ عشاير سرمی بريدم تا دولت قوی شوکت درچنين روزی امربه سوق الجيشی 
و ايالت سرحدی ايالت معظم خراسان ننموده، ابناء وطن مقدس و برادران اسالمی 

  .دچار  خسارت جانی و مالی  نشوند
اعليحضرتا، به حقوق سربازی چاکرت بنظررحم وعنايت نگريسته خدمات  دويست  

  .سالۀ  فدويان را الغاء شبهات ديگران محو و نابود نفرمايند
  ر بيچارگان شکر       برما و برخدای جهان آفرين جزابرتست پاس خاط

  سالۀ واقعی ايران ۵٠سرباز  
  ژنرال  حمزۀ پسيان

چنانکه گفتيم مذاکرات صلح بجائی منتهی نگرديد ودولت جداً تصميم به  جنگ  
داشت وچنانکه گفته شد، اردوی نسبتاً مهمی از قزاقها را بطرف خراسان اعزام کرد 

خورشيدی ازدامغان بطرف شاهرود حرکت  ١٣٠٠سنبله  ٢٩روز و اردوی نامبرده 
ً هم قوای نظامی بطرف خراسان فرستاده می شد بعالوه به حکام . کرده و دائما

در . شهرستانهای خراسان حکم شد که برای جنگ با کلنل تهيۀ قوای نظامی نمايند
ی مسلحی از بجنورد سردار معزز بجنوردی به کمک ايل زعفران لو و ايل شادلو قوا

عشاير وايالت آن حدود بدستور مرکز نيروئی تشکيل داده با کنل دمحم تقی خان وارد 
اين موضوع حکم تلگراف رئيس دولت به رؤسای خراسان برای تأئيد. جنگ گرديدند

  .کافی است
  ) قوام السلطنه ( تلگراف رئيس دولت  
  :ازتهران به يبرجند 



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٦٠٨                                        ٦ج

  

لملک حکمران قاينات وسيستان دام اقبالۀ، البته جناب مستطاب اجل آقای اميرشوکت ا 
ازرفتار اخيرکلنل دمحم تقی خان مطلع شده ومی دانيد با وجود مساعی دولت در اينکه 
مشاراليه از طريق اطاعت خارج نشود وحرکات بی رويه و مجنونانۀ خود را دوام 

 است؛داده بنای خودسری وتمرد گذارده اسباب اختالل اوضاع خراسان گرديده 
برحسب امرقدر قدرت بندگان اعليحضرت اقدس شاهنشاهی ارواحناه، اردوی قزاق 
مرکب از پنج هزار نفر رهسپار خراسان است، بديهی است در اين موقع وظيفۀ  
دولتخواهی و شاه پرستی سرکردگان و رؤسای خراسان وسيستان جزاين نيست که 

خدمات صادقانۀ خود را بمنصۀ  ظهور با تمام قوا برضد  دمحم تقی خان متمرد اقدام و 
  .  برسانند

لهذا حسب االمر به جنابعالی مقرر می شود که دمحم تقی خان نايب سرهنگ را متمرد  
شناخته و بهيچوجه به اقدامات و اظهارات او اعتبار ندهيد و قوای خود را هرچه 

ً جلوگيری نمائيد و مرا قبت کامل ممکن شود حاضر، عمليات خودسرانۀ او را قويا
نمائيد که عمال دمحم تقی خان بهيچوجه در عايدات مالياتی حوزۀ حکومتی جنابعالی 
مداخله نکرده و نگذاريد ديناری از نقد و جنس عايدات دولتی به مشهد ارسال گردد؛ 
بايد اردوی کامل از سوار وسرباز و توپخانه تهيه نموده حقوق آنها را بموجب اين 

ی و غيره مأخوذ داشته ويک عدۀ کافی به خواف فرستاده از تلگراف ازعوايد ماليات
تجاوزات ژاندارم به آن حدود قوياً جلوگيری نمائيد؛ ازافراد ژاندارم و صاحبمنصبان 
هرکدام به اردوی جنابعالی ملتجی شوند، به آنها تأمين بدهيد واال در قلع وقمع آنها 

بفوريت برای جناب حاجی  اقدام نمائيد، سواد اين تلگراف را با سوار مخصوص
  ».شجاع الملک ارسال  داريد

  قوام السلطنه رئيس الوزراء – ٨۴٢۵سنبله نمرۀ ۵
اين بود، عده ای آن عبارت ازطرف احمد شاه شد ودر اينجا يک خبط کوچکی نيز از

ازخيرخواهان که برادرکشی را جايز نمی دانستند و ضمناً معتقد بودند که ممکن است 
بطور مسالمت تصفيه شود، نزد احمد شاه رفته پيشنهاد تصادم وخونرزی قضايا بدون 

مطيع شاه می باشد، اگر اعليحضرت کردند که چون کلنل دمحم تقی خان سرباز
همايونی شخصاً تلگرافی به مشاراليه بنمايند که سرباز من بفوريت به مرکز حرکت 

  .بدون اندک تأملی خواهد آمدکن و در امان خواهی بود،  مسلماً کلنل دمحم تقی خان 
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ولی چون رئيس الوزراء وسردار سپه و ساير مخالفين کلنل دمحم تقی خان، احمد شاه 
را ترسانيده بودند و مشاراليه هم پادشاه قانونی بوده و همواره می خواست که هرکار 
از مجرای خود در جريان باَشد، در اينمورد  اندکی  قصور نمود و اين موضوع  را 

  .هيئت  وزراء محول وکسب تکليف نمود به
رئيس دولت هم با سوابقی که در بين بود در پاسخ شاه اظهارکرده بود که پيشنهاد  

دهندگان را به هيئت وزراء بفرستيد  تا در آنجا با حضور وزيرجنگ دراين موضوع 
نگ مذاکره  نمائيم، اين بود که شاه چنين تلگرافی را مخابره نکرد وسرانجام  به ج

  .منتهی گرديد
ازطرفی هم هيچکس تصور نمی کرد که جنگ به آن زودی خاتمه يابد و بقتل کلنل  

دمحم تقی خان تمام شود؛ زيرا با تجهيزاتی که طرفين پيش بينی و تهيه ديده بودند، بيم 
  .آن می رفت که جنگ مدتها دوام  يابد

  
  آغازجنگ  ٭
اردوی ژاندارم تحت امرکلنل دمحم تقی  جنگ ازچند جبهه آغاز گرديد به آن معنی که 

خان درسبزوار بودند و با قشون اعزامی قزاق که به سرپرستی و رياست حسين آقا 
  .خزاعی اعزام شده بود، نيز از عباس آباد بطرف  سبزوار حرکت  کردند

ازطرف قوای ژاندام درشهرسبزوارحکومت نظامی اعالم گرديد و پيشقراول دو  
  .قی کردندطرف با يکديگرتال

از طرف ديگر در قوچان و بجنورد بين قوای محلی دولت  و اردوی ژاندارم که  
با «تحت امرکلنل دمحم تقی خان بودند، زد وخورد آغاز گرديد؛ بعالوه درسرحد 

  .وجام نيز قوای محلی دولت با قوای  ژاندارم بمصادمه  مبادرت ورزيدند» خرز
يت عجيبی از خود نشان می داد؛ دائماً کار می کلنل دمحم تقی خان درآن روزها فعال 

کرد؛ بمحض آنکه ازکارهای نظامی فراغت می يافت مشغول انجام کارهای کشوری 
نامه هائی که از آن روزها به يادگار مانده شايان دقت و مطالعه است؛ چون . می شد

، روحيات اين مرد رشيد را که درعين حال واجد جنبۀ شاعری بود، نشان می دهد
ذيالً يکی ازنامه های او را که معرف احوال اواست، برای ضبط در تاريخ  نقل می 

اين نامه درهمان روزهائی نوشته شده که اردوی دولتی و عشايرمخالف کلنل از . کنيم
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  .چند جهت بر او فشار وارد آورده بودند
ز ا» با خرز«رونوشت مراسله ايست که کلنل دمحم تقی خان پسيان درموقع جنگ 

  :مشهد به سلطان عليرضا خان شمشير در جواب نامه اش نوشته است
  والخيل والليل والبيداء تعرفنا                   السيف والضيف والقرطاس والقلمی  

برج  ٢۶بعد از ظهر   ١٠برادرعزيزم، بدت مباد وگزندت مباد و درد مباد، ساعت 
اثرعبارات مکتوب که از است، درميان تودۀ کاغذهای متفرقه سرشک چشمم را

ناگوار خصوصی شما روان شده بود پاک کرده می خواهم جواب بگويم؛ آه چقدر
است که نمی توانم عمليات نظامی پاره های قلب خود را به رأی العين مشاهده کرده و 

به هر صدای پهلوی همقطاران باشرفم روی زمينهای لم يزرع خراب درازکشيده ودر
گلولۀ دشمن غارتگر توليد می شود، شايد يکی هم باالخره مردانگی اصابت آخ که از

طبقۀ ممتازۀ آن مانع نيل اين آرزو کرده به من مصادف شود؛ افسوس که مشهد و
  .است 

چنانچه اگرچند ساعت دير رسيده بودم ديگرکار از کار گذشته بود، رسيدم و به مثل 
  . علی ماهدانا لشکراً لنعم معجزه سحرها را باطل  نمودم و شکرهللا ثم شکرهللا

  قربانت شوم، 
  کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور    يوسف گم گشته بازآيد به کنعان غم مخور   

بلی شرافت وسعادت ديريا زود برمی گردد،  ايرانی نمی ميرد و محو نمی شود؛ 
ذلت خالص اگرما هم نبينيم اخالف ما خواهند ديد؛ بر ما است که آنها را از ننگ 

نمائيم؛ آری ما بايد جانبازی کنيم ما بايد با هر کس که خائن وطن است بجنگيم ولو 
اکثريت تامه داشته باشند؛ بی شبهه ما در اين راه به موانع سهمگين برخواهيم 
خورد، ما بايست ريشه های سنگين خيانت را از جا کنده اصول آريستو کراسی را 

ميدوارم عزم آهنين ما سالسل و قيودات ارتجاعی را از مملکت نابود سازيم ليکن ا
اتکال و ابتکارما بياری خدا و  ازهم گسسته وتمام موانع و عوائق را برهم شکند،

را قدرت » با خرزی«ائمه اطهاراست و بس، اما عزيزم شما نخواهيد مرد نه دزدان 
آن اجازه است  و يا رای آن است که تو را هدف گلولۀ خود قرار دهند و نه گلوله را

که خط سيرخود را بسمت وجود نازنينت امتداد دهد؛ نه، نه،  فقدان تو بر من خيلی 
. توبمان ای آنکه جزتو پاک نيست. خيلی دشوار و ناگواراست و جبرانش غيرممکن
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خواهشمندم قبول زحمت نموده ازکليۀ افراد من و از زخميها خصوصاً از طرف من 
  .ددلجوئی و احوال پرسی نمائي

  دمحم تقی پسيان
 

  خان تقی دمحم کلنل کار خاتمۀ

باالخره معلوم شد که حکميت قطعی بعهدۀ شمشير محول شده و درهای آشتی و صلح 
قوام السلطنه ولوآنکه کلنل حاضر به تسليم و استعفاء از مأموريت . يکباره بسته اند

. نمی دادخراسان و يا حاضر به مسافرت به خارجه می شد و روی موافقت نشان 
  قوام السلطنه مخصوصاً وقتی کينۀ سردارسپه را نسبت به کلنل مشاهده 

  .کرد در تصميم خود راسختر شد و راه آشتی را مسدود نمود
مؤيد اين نظرهمان پيشنهاد کلنل است که حاضرشد از ايران برود وفقط تقاضا داشت 

صلح کلنل در اين  همۀ شرايط. حقوق دوسالۀ او و يکی دو نفر ديگر پرداخته گردد
  .تقاضای مختصرخالصه می شد

مجموع پولی که دولت در اين مصالحه بعهده ميگرفت بپردازد از مخارج يک روز  
  .اردوکشی کمتر، ولی تقدير بر نيستی کلنل صادر شده بود

ناچارجنگ شروع شد، عدۀ زيردست شجاع الملک بسوی مشهد حمله کرد و 
جنگی که روی داد عدۀ شجاع الملک را مغلوب م درژاندارسربازان منظم و آزموزدۀ 

چند روز بعد کردهای اطراف قوچان و بجنورد شروع به پيشروی . ومتواری ساختند
بسوی مشهد نمودند، کلنل عدۀ  مختصری ژاندارم برای جلوگيری از آنها به قوجان 

ردند و ولی بمحض ورود بعلت برتری نيروی آنان ژاندارمها را خلع سالح ک. فرستاد
اين خبر فوراً به گوش کلنل دمحم تقی خان رسيده با شتاب شخصاً با نه گاری ژاندارم 
پياده و يکصد نفرسوار بطرف قوچان حرکت کرد وخود را به جعفرآباد دو فرسخی 

تپه ای را که موسوم به تپۀ نادری است مورد حمله قرار داد و با يک . قوچان رسانيد
اکراد ازچهارطرف تپه را محاصره . ل شليک شدندمسلسل که همراه داشت مشغو

کلنل دمحم تقی خان عدۀ خود را هفت . کردند، در نتيجۀ ادامۀ جنگ فشنگ تمام شد
قسمت کرده اطراف تپه  گماشت؛ باالخره فشنگ آنها هم تمام شد وجمعی فرارکردند؛ 

ا به تپه رسانده اکراد خود ر. فقط کلنل دمحم تقی خان با سه نفردر وسط تپه باقی ماندند
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را هدف گلوله قرارداده آنها را کشتند؛  فقط کلنل زنده ماند و با تفنگ شليک آن سه نفر
که در اثر جراحات اطراف هفت گلوله به مشاراليه اصابت کردمی کرد؛ دراين اثنا از

وارده کلنل دمحم تقی خان بی تاب شده به پشت افتاد و اکراد دور وی جمع شده مسلسل 
غرۀ ( ير اسلحه های قوای کلنل ضبط و سرکلنل را با چند ضربت جدا نمودندو سا

  ).هجری قمری ١٣۴٠صفر 
می گويند موقعی که سرکلنل را با شمشير و در چند ضربت جدا ميکردند در  ضربت 

وطن، وطن، ايران و در ضربت دوم گفته بود : اول که هنوز جان داشت گفته بود
  )خان بهادر بوده است مقصودش اسماعيل(اسماعيل خان

يکصد نفر ژاندارم بوده است، بقيه اردوی در اين جنگ تلفات اردوی کلنل متجاوز از 
  .وی نيز بدست اکراد اسير می شوند

سرکلنل دمحم تقی خان را جدا کردند،برای اولين مرتبه به  پس ازآنکه اکراد 
که بهمين لحاظ چند  تلگرافخانه قوچاق برده ازآنجا روز صفربه منزل تاج دمحم خان

روز بعد ازاين واقعه لقب سطوت الملکی گرفت برده به درخت آويزان نمودند و 
بدنش را نيزبه منزل حبيب هللا خان که بعدها ناصرلشگر لقب يافت، برده دو 
روزانداختند و چند نفرديگراز قاتلين کلنل دمحم تقی خان به لقبهای ضغيم الملک 

د، ابراهيم خان زعفران لو هم به مظفرالملک ملقب وضقيم السطان ملقب گرديدن
  .گرديد

صفرسه ساعت به غروب مانده جنازه را با  ۵اين خبربه مشهد رسيده يوم جمعه  
  .تجليل مخصوصی وارد شهرمشهد کردند

روزشنبه ششم صفر اهالی مشهد از پير وجوان کليۀ بازارها را تعطيل و شاگردان 
گل بدست گرفته عقب جنازۀ کلنل دمحم تقی خان مدارس اجتماع نموده دسته های 

  .حرکت می کردند
سپس نعش را . نعش را روی توپ گذارده بودند و موزيک نوای عزا را می نواخت 

از ابتدای حرکت دادن نعش، شليک . بطرف مقبرۀ  نادری برده درآنجا مدفون کردند
  )۶(.توپ تا موقع دفن دوام داشت

 پسيان جنازه تشييع مراسم»  پسيان خان تقی دمحم کلنل قيام «خود کتاب در آذری علی
 صاحب ای عده بودند، شده تعطيل بازارمشهد و مدارس«:نمايد می تشريح اينگونه را
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 حاضر جنازه تشييع برای توجه شايان احترام و تجليل با نيز ژاندارم افراد و منصبان
 جنازه روی بر و کردند خريداری بود عطر هرچه آرسن، مغازه در. بودند شده

 جسد به الحاق از قبل کلنل سر از. بود خوشکيش اقدامات از کارهم اين پاشيدند،
 سر به و آلود خون چشمانش گريه کثرت از ملی شاعر عارف، شد، برداری عکس

 هرکارمی گفت، می وناسزا نفرين کشيد می فرياد و ناله. زد می مشت خود وصورت
 کامال و داشت حق گفت، می فجيع جنايت اين اصلی مسبب به ناسزا هرچه و کرد
 را) ع( رضا حضرت است معروف که »آباد سن« آب با را جسد و سر. داشت حق
 معطر و زدند شانه را سر موهای دادند، شستشو بودند، داده غسل آب همان با هم

 از مملو را آن روی و گذارده توپ روی بر را جسد. برداشتند عکس باز و ساختند
 هيچ در را جمعيتی چنان يک تاکنون من بود، العاده فوق مشايع جمعيت د؛کردن گل

 ايران، خلف فرزند و رشيد سرباز اين عزای در ژاندارمری موزيک ام، نديده تشييع
 روی از حقيقتا مردم،. بود مترنم جگرخراش و محزون نوای با جنازه پيشاپيش در

 حرکت در آهسته آهسته ناله، و گريه حال در اکثرا فقيد، آن به ايمان و عقيدت خلوص
 مدير خان علی سيد رسيد، تلگراف و پست اداره نزديکی به جنازه که هنگامی بودند،

 شديدا را جنايت اين نطق، مختصر ايراد ضمن در و گرفت قرار توپ روی مسعودی
 به مجددا جنازه سپس و فرستاد، درود معصوم سرباز اين روح بر و کرد تقبيح

 پيشاپيش وصفی غيرقابل حال در جهان طاهباز آقا رحيم دمحم حاج. ددرآم حرکت
 گفت شدم، جويا مزار محل از دادم، تساليش و گفته تسليتش کرد، می حرکت جنازه

 از جنازه موقع اين در. اند کرده انتخاب را شاه نادر مقبره اتفاق به قريب اکثريت
 جای دو يکی شديم، می يکنزد شاه نادر مقبره به کم کم و شد خارج مطهر صحن
 يکی شد، ايراد محصلين طرف از مهيجی های نطق ساختند، متوقف را جنازه ديگر

 خونش هرقطره از و جوش در سياوش خون مانند نيز او خون: گفت می محصلين از
 و داغدار همه از بيش معارف: گفت ديگری دميد خواهد پرستی وطن الله هزاران

 داد، می اهميت هرچيز از بيش معارف به خان تقی دمحم کلنل زيرا است، زده ماتم
: کرد سخن ايراد چنين تر تمام هرچه حرارتی با و رفت خطابه کرسی روی سومی
 و شريف سرباز اين ايم، داده دست از را هايی گرانب گوهر محصلين ما! مردم

 ما بر هرعزيزی مرگ از بيش او فقدان بود، ما مربی پدر آزادی، و تجدد قهرمان



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٦١٤                                        ٦ج

  

 و غيرمستقيم مسببين و اصلی مسبب از را او انتقام حس ما بخشيد، تأثير محصلين
 به موفق را ما زمان و وقت عوامل اگر تا داريم می نگه دل در او قتل واقعی محرک
 اين در. کنيم واگذار آينده نسل عهده به را حتمی وظيفه اين نساخت، او انتقام گرفتن
 مقبره درون به کرده پياده توپ روی از را جنازه ديم،رسي نادر مقبره در به موقع،
   )٧(.»... کنند دفنش شب تا بردند

تقريباً متجاوز از يکماه از دفن کلنل دمحم  : در ادامه اين فاجعه بزرگ  مکی می نويسد
تقی خان در مقبرۀ نادری گذشته بود که قوای قزاق وارد شهر مشهد گرديد و عده ای 

  کوت و آرامش را دستگير نمود، س
سپس با وجود اينکه نبش قبر در مذهب اسالم حرام است . در شهر برقرار گرديد

عقرب  ١٣برحسب امر مرکز يک کاله شرعی برای اين عمل شنيع تراشيده در ليلۀ 
خورشيدی شبانه قبرکلنل دمحم تقی خان را نبش نموده جنازه را از مقبرۀ نادری  ١٣٠٠

برستانهای معمولی موسوم به قبرستان سراب بدون هيچ بيرون آوردند و در يکی از ق
  .آثاری مدفون نمودند

پس ازچندی که از اين جريان گذشته بود، مردم نظر به عالقه ای که نسبت به کلنل  
داشتند؛ قبر وی را پيدا کرده سنگ بزرگی بر روی آن گذاشتند وبصورت قبری 

دوسال هم روز قتل کلنل عده  يکی. ساختند که مزارآزاديخواهان و صاحبدالن بود
زيادی از مردم خراسان به زيارت قبر کلنل می رفتند و خطابه هائی ايراد می شد که 

  .در روزنامه های آن دوره مندرج است
ولی چند سال بعد که دست ديکتاتورآثارگذشتگان و مخالفين سابق خود را محور می  

. قديم برمی داشت و حک می کردکرد و سالطين قاجار را از جبهۀ عمارتها و آثار 
چون پهلوی می دانست که قبرکلنل روزی زيارتگه آزاديخواهان ايران و جهان 
خواهد شد، امر به محو آن داد و مأمورين محلی، ايجاد باغ ملی را بهانه کردند، 
قبرستان سراب را زير و رو نمودند تا ضمناً آن کانون وطن پرستی و مهد شجاعت و 

امروز ديگرنمی توان محل  قبرکلنل را تعيين کرد و بقعه شايان . گرددايمان ويران 
  )   ٨. (اين سرباز  رشيد را بناء نمود

  
  



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٦١٥                                        ٦ج

  

  
    

 ترس قوام و پهلوی ها از محبوبيت كلنل دمحم تقی خان پسيان و نبش قبر

قرار گرفتن آرامگاه كلنل دمحم تقی خان در كنار : رضا سليمان نوری می نويسد
ه افشار كه مورد توجه اقشار مختلف مردم و بر سر راه زائران بارگاه آرامگاه نادر شا

بود، نمی توانست برای قوام السلطنه و طرفدارانش ) ع(امام علی بن موسی الرضا 
كه قاتل اصلی كلنل شمرده می شدند خوشايند باشد به ويژه كه اين مكان كم كم داشت 

 .شدبه محلی برای ابراز مخالفت با دولت تبديل می 
به همين دليل و قبل از برگزاری مراسم چهلمين روز قتل كلنل، قوام السلطنه تصميم 
گرفت با زيرپا گذاشتن احكام دينی، دستور انتقال قبركلنل را به مكان نامعلوم و يا كم 

وی دستورات الزم را در اين خصوص به حسين آقا خزاعی كه . اهميتی صادر كند
خزاعی نيز درهمان نخستين . شرق رسيده بود، داد اينك به مقام فرماندهی لشكر

روزهای حضورش در مشهد كريش خان ارمنی رئيس جديد پليس مشهد را مأمور 
 .اين كار كرد

با توجه به احتمال واكنش افكار عمومی و همچنين جايز نبودن اين عمل از نظر 
ا شخصی شرع مقدس اسالم، كريش خان از زيرباراين مسئوليت شانه خالی كرد ام

به نام رضا رفعت نظام كه قبالً از محبت های كلنل بهره مند شده بود اجرای اين 
 .مأموريت شبانه را پذيرفت

كراهت اين عمل تا آن اندازه بود كه گوركن قبرستان عمومی مشهد نيز حاضر به 
 ١٣٠٠آبان  ١٣همكاری با رفعت نظام نشد و لذا خود او مجبور شد شبانه و در شب 

بشكافد و پيكر كلنل را كه در صندوق آهنينی قرارداشت درهمان شب به  قبر را
هواداران كلنل كه از . گورستان بيرون دروازه سراب منتقل ودرآنجا به خاك سپرد

اين قضيه آگاه شده بودند در اولين فرصت سنگ قبری را كه در بردارنده اسم و رسم 
اين سنگ قبركه . ر او گذاشتندو تاريخ و محل شهادت كلنل بود بر روی سومين قب

ظاهراً از جنس سفال بوده و به هنگام انتقال، از روی گاری افتاده و به دو قسمت شده 
ياران كلنل اين سنگ را هم مانند سر و پيكر كلنل به يكديگر الصاق كرده و بر . بود

 .روی قبر او قرار دادند
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  ن آقا خزاعی مراسم هواداران كلنل به رغم سخت گيری های حكومت نظامی حسي
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قبر كلنل در . چهلم او را با شوروهيجانی زياد دركنار اين آرامگاه جديد برگزار كردند

قبرستان دروازه سراب كه مدتها مورد توجه هواداران كلنل بود و در دو سه سال اول 
با به قدرت رسيدن  اما. سالگرد درگذشت او عده ای بر سر قبرش تجمع می كردند

 .رضا شاه مأموران او مانع از برگزاری اين مراسم شدند
در اواسط دوران سلطنت رضا شاه شهرداری مشهد كه قصد عريض كردن خيابان 

را داشت بخشی از قبرستان سراب را داخل خيابان كرد و ) امام خمينی كنونی(پهلوی 
رفت و خود قبرهم عمداً و يا  در نتيجه عمليات خاك برداری سنگ قبر كلنل از بين

و هنگامی كه جمعيت ميهن  ١٣٢٠بعد از شهريور . سهواً هموار و در واقع گم گرديد
پرستان ايرانی مركب از اساتيد دانشگاه و دانشجويان به عنوان يك گروه سياسی 

و در " همه با هم در راه ميهن"اعالم موجوديت كرد، اولين اعالميه خود را با عنوان 
 .اط با بزرگداشت كلنل كه در آن زمان قبرش نامشخص بود، صادر كردارتب

خورشيدی و به ويژه در تظاهراتی كه به حمايت از دكتر دمحم مصدق  ١٣٣١در سال 
و عليه قوام السلطنه انجام شد مردم مشهد يك بار ديگر به ياد مظالم قوام در زمان 

آنها . كلنل دمحم تقی خان افتادند حكومتش بر خراسان و به ويژه داستان برخورد او با
در جريان تظاهرات خود و ضمن سردادن شعارهايی به نفع دكتر مصدق و عليه قوام 

چند ماه . السلطنه خواهان شناسايی قبر كلنل و بازگردانيدن پيكر او به باغ نادر شدند
ومی بعد از اين جريان و در زمستان همان سال و به دنبال پی كنی ساختمان حمام عم

به دنبال تصديق چندتن . سناباد به طور اتفاقی صندوق آهنی محتوی جسد پيدا شد
ازافراد مطلع مبنی براينكه صندوق دربرگيرنده پيكركلنل است،مردم ومسئولين 

دكتر . مشهدازدكترمصدق اجازه برگرداندن اين تابوت آهنی به باغ نادری راخواستند
ر نتيجه با پيگيری كسانی مانند حسينعلی با اين كار موافقت كرد و د ....مصدق 
اسمعيل خان بهادر و نايب آقا خان خوش كيش، پيكر يك  ،)برادرزاده كلنل(پسيان 

بار ديگر با شكوه تمام و با انجام مراسم كامل نظامی و با شركت گروههای زيادی 
خاك  از مردم مشهد به سوی باغ نادری تشييع و بارديگر در كنار مقبره نادر شاه به

و سپس قلع و قمع  ١٣٣٢مرداد  ٢٨با پيروزی كودتای امريكايی . سپرده شد
آزاديخواهان ايرانی، بار ديگر اراده مستبدين بر آن قرار گرفت تا جنازه كلنل از كنار 
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قبر نادر به جای ديگر منتقل شود و البته اين بار توسعه و بازسازی مقبره نادر 
جنازه كلنل را برای چهارمين بار از قبر بيرون  ١٣٣۶بهانه قرار گرفت و در سال 

كشيده و در مقبره پنجم و در فاصله ای دورتر و خارج از بنای اصلی آرامگاه نادر 
بر روی اين قبر بسيار . شاه و در بخش شمالی محوطه باغ نادری به خاك سپردند

  دادند  كوچك كه بعضاً در ميان چمن كاری باغ گم می شد،  سنگ قبری معمولی قرار
و در نوشته های آن از درج عنوان كلنل كه دمحم تقی خان با اين عنوان در تاريخ 
ايران معروف است خودداری كردند و به جای آن سرهنگ دمحم تقی خان پسيان 

 .نوشتند
  )  ٩. (بل سينه هزارهزارعاشق بيدل مزار ماست        نی سنگ ونی خاك و نی قبه ای بزرگ  

جندين مرتبه «حقيقی استاد تاريخ در گفتگوئی در رابطه اينکه چرا دکتريوسف متولی 
يکی از شگفتی های تاريخ زندگی کلنل «: نموده اند؟ می گويد» قبر کلنل را نبش قبر

وقتی . مورد است ۵يا  ۴البته تاريخ بعد از مرگ کلنل، مساله جابجايی پيکر کلنل در 
سرش . ش را از تنش جدا کردنددر قوچان ميکشند وسر ١٣٠٠مهر  ١٠کلنل را در

. را به تلگراف خانه قوچان بردند که خبر بدهند به قوام السلطنه و مژدگانی بگيرند
پيکرش را با پيکر چند نفر از ژاندارمها در روستای داودلی  نزديک جعفرآباد قوچان 

  بعداً وقتی خبر به مشهد. دفن کرند
  قوچان را داشتند که حداقلرسيد مردم مشهد شورش کردند حتی قصد حرکت به 

خالصه که سر را فرستادند و تن را باالخره هم نبش . بروند جنازه کلنل را بياورند
قبر کردند و نخستين نبش قبر کلنل در همان سه يا چهار روز اول درگذشت وی می 

  پيکرش را به مشهد آوردند و در کنار قبر نادر در همان باغ نادری دفن کردند . باشد
ک تشييع جنازه باشکوهی که شايد در تاريخ مشهد همچين تشييع جنازه ای کمتر با ي

سروصداها که خوابيد بعد ميديدند . چون کلنل طرفدار زيادی داشت. سابقه داشته باشد
به همين . که قبر کلنل شده مرکز تجمع مخالفين قوام السلطنه و دولت مرکزی ايران

از اينجا منتقل کنند، خالصه نيمه شب يک  خاطر قوام دستور داد که قبر کلنل را
شخصی از حسين آقا خزاعی پول گرفت ونبش قبر شد و قبر را به قبرستان سراب 

. آنجا دفن کردند. حاال قبرستان سراب کجاست؟ حدود فلکه سراب امروزی. بردند
طرفداران کلنل حتی مراسم چهلم را در اين قبر سوم و حتی چند سالی هم سالگرد وی 
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  خب اين قبرستان همين جا بود تا اينکه رضاخان آمد و بر اوضاع . می گرفتند را
مسلط شد اصالً کلنل به فراموشی سپرده شد و در ضمن ميخواستند فلکه سراب را تا 

آنجا قبرستان قرار داشت بنابراين قبرستان را هموار . خيابا ن دانشگاه توسعه بدهند
ش از قبرستان وارد فلکه سراب شد قبر کلنل يک بخ. کردند برای توسعه فلکه سراب

در زمان حکومت دکتر مصدق اوالً که آزادی خواهان  ١٣٣١هم اينجا گم شد تا سال 
جان گرفتند و در ثانی قوام السلطنه يک اشتباه سياسی مرتکب شد که بار ديگر نام 

اران در در همين روزگ. قوام السلطنه در مطبوعات پيدا شد و به سوابق او پرداختند
مربوط به (حاشيه ميدان سراب يک شخصی ميخواست يک حمامی تاسيس کند 
هم اکنون ). گرمابه سناباد که بعدها بنا شد اين اواخر هم اسمش بود گرمابه پارس

 .ساختمانش موجود است ولی تبديل به يک مکان ديگری شده
گم شد، ماند تا زمان رضا شاه که ميخواستند ميدان سراب را توسعه دهند قبر کلنل 

زمان حکومت ملی دکتر دمحم مصدق بعد از آن خطايی که قوام کرد و نخست وزيری 
را بعد از استعفای مصدق پذيرفت يک بار ديگر نام قوام السلطنه بر سرزبانها افتاد 

در همين زمان گرمابه . افکار عمومی به سوابق او مراجعه کردند. و مطبوعات
در حاشيه همان ميدان به يک تابوت آهنی برخوردند که  سناباد را پی کنی ميکردند

برايشان عجيب بود البته يک عده ای از معمرين مشهدی هنوز بودند که از سال 
يادشان می آمد که می گفتند اين متعلق به کلنل است و به خصوص هنگامی  ١٣٠٠

يل شد که او که صندوق را باز کردند و سر بريده کلنل را ديدند برايشان به يقين تبد
طی يک مراسم باشکوهی  ١٣٣١در همان سال زمستان سال . خود کلنل است

اين بار بغل دست قبر نادر يعنی قبر . تشييع جنازه ديگری از کلنل صورت گرفت
روزگار گذشت دولت مصدق ساقط شد و عده ای ديگر به قدرت . چهارم بردند

ا شاه پست و منصب داشت و رسيدند به خصوص اميراسدهللا علم در دربار دمحمرض
چون به شکلی او و پدرش با کلنل مسائلی داشتند نامه ای به شاه نوشت که صالح 

وخالصه به استانداری خراسان . نيست قبراين سربازدر کناراين سردارباشد
دستورداد که بايستی اين قبر از اين جا برود و بازدوباره برای چهارمين بار نبش 

در گوشه ای از باغ نادر يک مقبرۀ . مترآن طرفتر بردند ١٠٠قبرشد و اين مرتبه
اين مقبرۀ آخری به گونه ای بود .معمولی برای کلنل ايجاد کردند و آن جا دفن کردند
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که اصالً جلب توجه نميکرد در البه الی چمن های باغ نادر گم شده بود و فقط يک 
خيلی ها آشنايی نداشتند سنگ قبری از آرامگاه سرهنگ دمحم تقی خان پسيان بود که 

. اوالً به چشم نمی آمد و اگر به چشم می آمد فکرمی کردند يک قبر معمولی است
ً تا  بعد از انقالب کتاب هايی نوشته شد . سال پيش وجود داشت ١٠ -  ١۵تقريبا

سخنرانی هايی شد و همايش هايی برگزارشد و من نيز مقاله ای در روزنامه خراسان 
گر عوامل بشری دست به دست هم داد و هم قبر کلنل بازسازی شد ظاهراً دي. نوشتم

  )  ١٠(.و يادمانی گذاشتند
  :روزدوازدهم ميزان ابالغيۀ ذيل در تهران  انتشاريافت

  ابالغيۀ رياست وزراء 
بعد ازجنگ اخيرقوچان که بين قوای محلی دولتی و قوای متمردين واقع شده ودر « 

صرف گرديدند، کلنل دمحم  تقی  خان شخصاً با عدۀ  نتيجه قوای دولتی  قوچان را مت
کثيری از مشهد برای تقويت افراد  متمرد بسمت قوچان حرکت نموده درجعفرآباد دو 
فرسخی قوچان بين مشاراليه و قوای دولت جنگ سختی واقع و پس از شکست قوای 

  .متمرد ، خود کلنل  دمحم تقی  خان درجنگ مقتول گرديد
وق الذکرصاحبمنصبان وافراد ژاندارم خراسان اطاعت وتمکين درنتيجه قضيۀ ف 

کامل خودرا تلگرافاً  اظهار داشته و از طرف دولت نيز به تمام آنها عفوعمومی داده 
شد و به سرکردگان خراسان تلگرافا اخطار شد که صاحبمنصبان وافراد ژاندارم را 

رضی و مزاحمتی  مطيع و خدمتگزار دولت شناخته بهيچوجه نسبت به آنها تع
  ».نرسانند

  ) ١١(رئيس الوزراء  –خورشيد  قوام السلطنه  ١٣٠٠ميزان   ١٢
چون ضمن : آورده است حسين مکی در ادامه نگارش قيام کلنل دمحم تقی خان پسيان  

نگارش  تاريخ قيام دمحم تقی خان ونهضت خراسان آقای قدرت منصورکه يکی از 
بوده و کم و بيش ازاين حوادث اطالعاتی دارند افسران نزديک کلنل دمحم تقی خان 

ازايشان خواستيم که اطالعات خودشان را برای خدمت به تاريخ معاصرايران 
بنويسند؛  اينک شرح  ذيل  که مربوط  به يک قسمت ازعمليات نظامی وغير نظامی 
قضايای خراسان است بدون تدثيروتأثر از رويه ای را که ايشان درآن روزها اتخاذ 
ً به  کرده بودند و يا درمقام دفاع ازآن جريان برآمده باشند، نوشته که عينا
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  :نظرخوانندگان گرامی می رساند
  
  آقای مکی .... «

به من فرموديد هرگونه اطالع ازجريان . چون امر شما ديراجرا شده طلب عفوميکنم
ی شما حوادث خراسان مربوط به زمان مرحوم کلنل دمحم تقی خان پسيان دارم، برا

  .بنويسم
من ازسربازی تا نايب دومی زيردست وتحت تعليمات مرحوم کلنل دمحمتقی خان 
ارتقاء يافتم و بواسطه مختصرذوقی که درکار نويسندگی داشتم، عالوه برخدمات 
سربازی، درهمان اوان به کارهای ادبی هم مشغول بودم وصرفنظرازمقاالتی که 

حيوۀ «:وآن بودم،يک نامۀ منظم بنامدرجرايد مشهد نوشتم، دراردوئی که عض
منتشرکردم که مديری من برفرازنامه قيد می شد، ولی چون اردو سيار » سربازی

  .بود و چاپخانه ای در دسترس نداشتيم، طبع اوراق اين نامه با ژالتين بود
همين نامه بعدها باعث گرفتاری  سخت برای من شد که چون اين موضوع مربوط  

  .درآن  باب چيزی  نمی گويمبه شخص من است، 
پس ازشهادت مرحوم کلنل نيزدرتهران به قلم و امضای من مقاالتی مخصوصا 

راجع به حوادث »  به مديری مرحوم حسين صبا « درروزنامۀ ستاره  آن عهد 
خراسان و تذکارصفات عاليۀ مرحوم کلنل  دمحم تقی خان چاپ شده که  آن مقاالت 

  .نيزمصائبی متوجه می نمود
اکنون به اجرای امر شما تا جائی که حافظه ام ياری کند حوادثی را که دانسته ام،   

شرح می دهم و در اين کارتنها بصورت  يک گواه  به توضيح وقايع می پردازم و 
  :پيرو احساسات نيستم

بعد ازآنکه کلنل دمحم تقی خان بسمت رياست ژاندارمری خراسان انتخاب شد و به  
وقوع يافت، رئيس  يک ادارۀ  نظامی » کودتا« مانی که در مرکزحادثۀتا ز. مشهد آمد

آقای قوام » سيزده بدرمعروف«  ١٣٠٠حمل  ١٣بود و بعد  از کودتا درروز 
  .السلطنه  والی خراسان و افرادی از طبقات عاليۀ محل را توقيف کرد

ت خواهد ناگزيرم  درهمينجا توضيح بدهم که تمام تحريرات من دراين زمينه عبار 
بود از تشريح  جريان امور، درحدود اطالع و نظری ديگر درکار نيست وچون می 
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ً معطوف بروشن ساختن صحايف تيرۀ تاريخ است، من  دانم توجه دقيق شما صرفا
  . نيزبهمين منظورآنچه  درخاطرداشته باشم، می نويسم وپيروی ازاحساسات نمی کنم

حکمران نظامی خراسان شد و بر وسعت  پس از دستگيرساختن قوام السلطنه کلنل 
  .تشکيالت ژاندامری  افزود

کلنل  قوای . چه گفتگوها بين او و مرکزيان بود، به گفتارکنونی من مربوط  نيست
  .را بجانبی مأمورکرد» اردو« تقسيم وهر» اردوهائی « تحت فرمان خود را به 

لنل اسمعيل خان اولين و مهمترين اردوی او، اردوی بهادروتحت فرماندهی ک 
من رئيس دفتر اين اردو . بهادربود که در طريق منتهی به تهران به حرکت درآمد

توقف » دو فرسخی مشهد« اين اردو ازشهر مشهد حرکت کرد و درقريۀ طرق. بودم
روزی کلنل دمحم تقی خان به مقر اين اردو آمده وضمن مذاکره با کلنل  بهادر . نمود

  :چنين دستور داد
زمرکز، صاحبمنصبی برای بازديد قسمت می آيد، سعی کنيد اين قسمت چون ا« 

البته اين دستور نظامی، جزئياتی در برداشت وتمام » .ازهرگونه نقص  برکنار باشد
روزبعد باز به مقر اردو . را ذکرنمود، حتی وضع قراردادن چادرهای سربازان را

تصور ميکردم  که برای من « : آمده و با حضور من به فرماندۀ اردو چنين گفت
پس از اين بيان، » .سرکشی می آيند ولی اکنون فهيمده ام  نظری ديگر در کار نيست

. دقايقی چند با فرماندۀ اردو بخلوت صحبت کردند و خود به مشهد مراجعت نمود
فرمانده اردو براثراين مذاکرات درحدود يک اسواران، سرباز و افسر انتخاب کرد و 

  .ه عازم حرکت شدبی صدا  اين عد
شريف آباد « هيچ يک ازافراد، مقصد را نمی دانستند تا اينکه به . من نيزازآنان بودم

مقر اردو، و شش فرسخی » طرق« رسيديم، شريف آباد تقريباً در چهار  فرسخی » 
پس از ورود به شريف آباد ، سواران راحت . شهرمشهد و بطرف  تهران واقع  است

درميدان آبادی منتظربود تا افراد » کلنل اسمعيل خان بهادر«  کردند، فرماندۀ اردو
آنقدرکه حافظه من ياری می کند،افراد اين هيئت اين . هيئت اعزامی ازمرکزرسيدند

کلنل  گلروپ سوئدی رئيس کل ژاندارمری ايران، کلنل عزيز خان  : آقايان بودند
صادق خان و افسری که ضرغامی، کلنل ساالر نظام، کلنل فتحعليخان ثقفی، ماژور 

اين آقايان . بود»  شيخ حسين نمرۀ يک «در آن زمان رتبۀ  نايبی داشت ومعروف به 
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که وارد شدند، کلنل گلروپ به کلنل  بهادردستور دادکه عدۀ  ژاندارم را اينجا هرچه 
  .هست حاضرکنيد بازديد کنيم

آقايان . ده حاضرشودقدری راحت کنيد تا ع: کلنل بهادر با احترام نظامی توقع کرد 
به منزلی که قبالً تهيه شده بود راهنمائی شدند ودرآنجا کلنل بهادر پرسيد که 

  منظوراين هيئت ازاين مسافرت چيست؟
معلوم می شود شما آئين خدمت و ديسپلين را : کلنل گلروپ برآشفته و گفته شد 

  !ح بخواهدفراموش کرده ايد و نمی دانيد  که مادون حق ندارد از مافوق توضي
مطابق همان آئين و ديسپلين، من سوگند ياد کرده ام که به ايران : بهادر در پاسخ گفت 

خيانت نکنم وامروز اين روش شما را خيانت نسبت به ايران می دانم، زيرا درموقعی 
تمام صاحبمنصبان ژاندارمری به يک  تهديد است، که مرکز کشورازهرطرف مورد

ر مقصود بازرسی بود يک صاحبمنصب کافی بود، به اين منطقۀ امن آمده اند و اگ
  .دالئل بنام صيانت مصالح وطن و به امرکلنل دمحمتقی خان، شما را توقيف می کنم

بهادراين سحنان را گفت و دور شد و سپس صاحبمنصبانی نزديک رفته و مطابق  
ن دستور داد بعد از اين حوادث، کلنل بهادربه م. دستور، آقايان را خلع سالح کردند

در اين . که شخصاً به مشهد بروم وجريان اموررا بعرض کلنل دمحم تقی خان برسانم
خود را به کسی » قريۀ  طرق« باب تأئيد کرد که من نبايد در مقر اردوی خودمان 

  .نشان بدهم و نبايد هيچکس از افراد اردو ازين ماجرا با خبر شود
را در اردوی ما افسرانی بودند که با افراد علت اين بود که خبر محرمانه برسد، زي 

هيئت اعزامی ازمرکزنسبتهای نزديک داشتند و بيم آن ميرفت که در صورت با 
من . خبرشدن آنان از ورود چنين هئيت، بند و بستهای مغايرمصلحت، صورت بگيرد

تمام شش فرسخ راه را که درخم وپيچ کوهستان است،  سوار يورتمه و چهار نعل 
اسبم را عوض و پس ازرفع خستگی، بدون اينکه کسی متوجه » طرق« ، درپيمودم

بطرف مشهد حرکت ) جزگماشته ومهترکه مورد اعتماد بودند( ورود وخروجم شود
درتاخت و تازشتاب داشتم که وقتی به مشهد رسيدم و » برطبق دستور« چنان. کردم

مرکب بدشواری نفس می خود و . ازاسب پياده شدم» داراالياله«مقابل بنای حکومتی 
  .زديم

به اتاق کلنل دمحم تقی خان که وارد شدم، عارف قزوينی شاعر معروف معاصر هم  
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  .آنجا بود
من پس ازسالم نظامی به کلنل، قدرت تکلم وايستادن نداشتم، تاخت وتازبه آن شتاب، 

بود  با اسلحه و دوربين وتجهيزات کامل جنگی، بطوری ناتوانم کرده وازپايم درآورده
در اينحال عارف . که کلنل با دست به شانه ام فشارآورد ومرا برصندلی نشاند

» .اميدوارم خبرفتح تهران را بياوری« :برخاست و دستی برکتف من زد وچنين گفت
هنوز کلنل نمی دانست من چه خبری دارم و مجال داد تا قدرت تکلم پيدا کنم، آنگاه 

  پرسيد چه خبر آورده ای ؟
درآن موقع خيلی ميل داشتم که يکی دو . زداشت هئيت اعزامی را گفتممن شرح با

روز در شهر بمانم و بهمين واسطه ازکلنل توقع کردم اجازه دهد، دو يا يک روز 
راحت و سپس خود را به اردو معرفی کنم،  اما موافقت نکرد و فرمود الساعه باهم به 

در اتومبيل کلنل بود . کت کرديماتومبيل کلنل حاضر بود و حر. شريف آباد می رويم
بين راه ، چار . و بنده و آجودان کلنل و راننده و در تمام مدت عبورهمه ساکت بوديم

هرقدر . پاداری بر روی قاطری نشسته و االغهای خود را که باری نداشتند می راند
کامالً   رانندۀ ماشين بوق زد که چارپادار مالها را به کناری برد و راهی دهد، با اينکه

متوجه ما بود، تکانی نخورد تا ماشين آهسته به قاطری که چارپا دار سوار آن بود  
  .برخوردی کرد آنگاه بزمين  جست و به قطار کردن مالها پرداخت

برای اين ملت کار کردن « . کلنل در اين موقع با اين جمله سکوت را در هم شکست
دهقانان و . دارم هورا کشيدندبه شريف آباد رسيديم،افراد ژان. »مشکل است

کشاورزان واهل محل، قربانيها نمودند و کلنل با اين وضع بديداربازداشت شدگان 
  .شتافت

نيم ساعتی در اتاق آنان بود، با يکديگرچه گفتند نمی دانم، زيرا درآن مجلس حضور  
« :فتنداشتم اما همينکه همه از اتاق خارج شدند، کلنل ضمن توديع به ايشان چنين گ

قرار بر اين شده بود که آقايان از » .اميداوارم ما درميدان جنگ با هم روبرو نشويم
همانجا به تهران بازگشت کنند، آقای ضرغامی چنين توقع کرد که چون دراين 

  .مسافرت قصد زيارت هم داشته از اين فيض محروم نشود، کلنل موافقت کرد
آباد بسمت تهران بازگشتند وکلنل دمحم تقی بنابراين باقی افراد هئيت اعزامی ازشريف 

خان، کلنل بهادر، کلنل ضرغامی، آجودان کلنل دمحمتقی خان، اينجانب با راننده ماشين 
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  .در اتومبيل کلنل بطرف  مشهد بازگشتيم
که رسيديم، کلنل بهادر و من از ماشين پياده شديم و کلنل » مقراردوی بهادر « بطرق 

از طرف من در حکم « :حافظی نموده ضمناً به من چنين فرموددمحم تقی خان با ما خدا
از تمام افراد خدا حافظی  و به همه  خاطرنشان کنيد که اين اردو از فردا در خط آتش 

کلنل » .است، اما همه مطمئن باشيد که من خود در هرخطری پيشقدم خواهم بود
دو از طرق بطرف بهادرومن در طرق مانديم وآقايان به مشهد رفتند و فردا ار

هنگامی که اردو براه افتاد، اتومبيل کلنل ازدورنمايان شد، ما . نيشابورحرکت کرد
تصورکرديم خود او به اردو می آيد، ولی جز راننده، درون ماشين کسی نبود و 

ماشين کلنل برای بردن من به . يادداشتی ارائه داد که مرا به شهراحضارکرده بودند
احضاربه اين جهت بود که من پاره ای حوادث . ه مشهد رفتمشهرآمده بود وفوری ب

را برای جرايد می نوشتم و چون شرح بازگشت هيئت اعزامی را هم نوشته بودم، 
کلنل پس از آنکه به شهررسيديم و. کلنل خواسته بود که در اين باب پرسشی کند

دازه ازوی نظرخود را اعالم داشت، متوجه شدم که مايل نيست مدح و ثنای بی ان
مطبعۀ مشهد بمديری ( روزنامۀ بهارهمان موقع بقلم من درتفضيل اين واقعه در. بشود

قدرت مخبرنظامی بهار« :ذيل آن چنين امضاء شدهمندرج و) بهارآقای احمد
. شهربه اردو بازگشتم تا به نيشابوررسيديم و مدتی درآنجا متوقف بوديماز» منصوری

نل چه مطالبی رد وبدل می شد ما نمی دانستيم تا يکروزکه کلنل، فرمانده بين مرکزوکل
تحت : ضمن اين مخابرات چنين گفت. و افسران اردو را به تلگرافخانه احضار کرد

تأثيرامر ژنرال حمزه خان و بيانات دوستان، آمادۀ حرکت از ايران هستم نظر خود را 
  .د بگويدبگوئيد و هرکس عکس مرا به يادگار می خواه

اين مطلب را به سايراردوها نيز مخابره کرده بود واردوی مأمورقوچان تحت  
  : فرماندهی کلنل محمود خان نوذری قبل از هر جا چنين پاسخ داده بود

  صبر بسيار ببايد پدر پير فلک را« 
  »تا دگر مادرگيتی چو تو فرزند بزايد 

که شما نبايد از ايران برويد و و پس از شعردر حدود اين معنی ابراز نظرشده بود 
نظريۀ . اگربرويد دور از آئين فتوت است، ما زيردستان شما و جان نثاران شما هستيم

اردوی قوچان به ما هم اعالم شد و کلنل خواست که افراد اين اردو نيز ابراز نظر 
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ما هم : تمام صحبمنصبان اردوکه در تلگرافخانۀ نيشابورحضور داشتند گفتند. کنند
. برهمين عقيده هستيم، مگرچه چيزما از افراد اردوی اعزامی به قوچان کمتر است

، ناگهان يکی از افسران بر من با لحن من نظر آقايان را نوشتم و برای همه خواندم
ما شنيده بوديم تو نويسنده هستی، اين چه قسم نويسندگی است؟ « :خشن چنين گفت

من  ».يم خون خودمان را درراه او نثار کنيمطوری بنويس که کلنل بفهمد ما آماده ا
همچنانکه اوگفت و ديگران تصديق کردند، بهمين  مضمون ، مطلبی نوشتم و مخابره 

من تسليم شما شدم، ولی اميدوارم اين ساعت و دقيقه را « : شد وکلنل فوری جواب داد
متأسفانه «:مهمينکه ازتلگرافخانه بيرون آمديم من به رئيس اردوگفت» .فراموش نکنيد

رئيس اردو به من » .بعضی آقايان از همين حاال گفتارخودشان را فراموش ميکنند
  .تو خيلی بدبين هستی: گفت

زمانی گذشت و برای شخص من حوادثی پيش آمد که مرا به دهليز مرگ آورد، اما 
نجات يافتم ضمن جريان بسيارسخت زندگی شگفت انگيزم که خود داستانی مفصل 

فهميدم که همان افسر متعرض بر تحرير من نخستين کس بوده است  روزیاست، 
شنيديم کلنل  دمحم  –بعدها نيز چنانکه همه شنيده اند ! که راه فراموشی می پيموده

. خان نوذری نخستين موافق با قيام کلنل دمحم تقی خان سرپيچی از اوامر وی نموده
عمال و افعال پاداشی خواهد اکنون آقايان درگذشته اند و البته هرکس در خود ا

  . داشت
وصحبت ازحوادث  بعدهادرتهران روزی خدمت مرحوم ژنرال حمزه خان بودم 

گذشته بود، مرحوم ژانرال با وضعی بسيارتأثرانگيزولی دليرانه با ابهت و شکوه  
  :يک سرباز پير چنين گفت

  ».ما برای ايران تا توانسته ايم و تا داشته ايم کشته داده ايم«
آقای مکی اين بود مختصری از اطالعات من، هرگاه  بتوانيد  به روزنامه های آن    

»  مرحوم  صبا« ايام خراسان و روزنامه های ستارۀ ايران چاپ تهران تحت مديری 
دسترس پيدا کنيد  آنطور که بنده  در خاطر دارم  به قلم و امضای من ، مطلب  

   .بتفضيل  نوشته شده
  )١٢(قدرت منصو ر 
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  :مآخذ و توضيحات ◀

انتشارات نگاه          » فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی«غالمحسين ميرزا صالح  -  ١ 
   ٢۴٢ص  ،  ١٣٨٧

های امير  مؤسسه انتشارات –» جلد اول. تاريخ بيست ساله ايران«حسين مکی،  -  ٢
  ۴۶۶ص  -  ١٣۵٨ ،کبير

  همانجا  – ٣
) در سوئيس ١٣۴٠اسفند  ٢٧ر تبريزد ١٢۶٢دی  ٢٠(حسين کاظم زاده  -  ۴

شهرت وی به . معروف به ايرانشهر از دانشمندان و نويسندگان نامدار ايرانی است
 ١٣٠۶تا  ١٣٠١های  ای به همين نام بين سال دليل انتشار مجله ، به»ايرانشهر«

زاده در برلين با همکاری ابراهيم پورداوود و چند تن ديگر مجلٔه  کاظم. شمسی است
 ١۶در  ١٩١٩ژوئن  ٢٢شمارٔه نخست اين مجله در. کرد نشهررا منتشر میايرا

  .صفحه انتشار يافت
ايرانشهردر اواخر عمر در سوييس به عرفان روی آورد و مکتب عرفان باطنی را 

کتاب به فارسی وآلمانی وفرانسه ازخود  ١۴٠بسيار پرکاربود بيش از. بنيان گذاشت
  سالگی در سويس زندگی را بدرود می گويد ٧٩ايرانشهر درسن . به يادگار گذاشت

شرح حال کلنل دمحم تقی خان پسيان بقلم چند نفرازدوستان وهواخواهان آنمرحوم  -  ۵
  ١٣صص  ،درچابخانۀ ايرانشهر  – ١٣٠۶برلن  –
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    فصل چهاردهم 

  پسيان خان تقی دمحم کلنل واقدامات اصالحات

وضعيت خراسان قبل از ورود کلنل دمحم تقی خان « گی يوسف متولی حقيقی درچگون
حد فاصل مشروطيت تا ظهورسلسله پهلوی « :پسيان به مشهد اينگونه شرح می دهد

يک انقالبی . يکی ازحساس ترين فرازهای تاريخ معاصرايران است وداليلی هم دارد
 شده، مردم، روشنفکران وطيفهای مختلف جامعه، تصورات ودرپی آن توقعاتی

يکی از اين . ازانقالب مشروطيت دارند، که به داليلی اين توقعات برآورده نمی شود
اين جنگ وضعيت مملکت ايران را، مملکتی که . داليل وقوع جنگ جهانی اول است

تازه انقالب کرده را، کامالً بحرانی ميکند و نابرابريهايی درجامعه به وجود می آيد 
بوده ولی بعد از مشروطيت اين استبدادگری ها قابل حاال اين نابرابری ها قبالً هم 

هيچ کدام برنامه . دولتهای مستعجل يکی پس از ديگری سرکارميآيند. تحمل نيست
. ريزی درازمدتی برای بهبود شرايط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ندارند

يدايش بنابراين جامعه ايران يک جامعه ملتهب است وجامعه ملتهب باالخره مستعد پ
استان .شورش ها، طغيان ها و قيام ها و بروز افکاروانديشه های گوناگون است

جنبش هايی که . خراسان با توجه به ويژگيهای خودش خارج ازاين مقوله نيست
درعصرهای مشروطيت وبعد مشروطيت درخراسان پيدا شد که داستانش 

رخراسان به بسيارمفصل است و حتی شورش هايی که عليه انقالب مشروطيت د
وقوع پيوست مثالً فعاليت های دمحم طالب الحق يزدی، فرش آبادی يا يوسف خان 
هراتی، اينها مجموعه حرکاتی بود که به زيان مشروطيت و درواقع در دفاع از 

: غيرازاين قضيه می توان گفت. استبداد دمحم علی شاه در خراسان به وقوع پيوست
درخراسان داشتيم و آن حرکت، حرکت يک حرکت درحمايت ازمشروطه خواهی 

ججوخان درگزی است که می توان آن را در راستای حمايت از مشروطيت در 
 .خراسان تلقی کرد

يک حرکت ديگر در خراسان توسط خداوردی سردار معروف به خدو سردار در 
خالصه اين حرکت نشان می دهد که جامعه خراسان يک . شمال خراسان اتفاق افتاد

تنش و بحران زده است و اين وضعيت از ديد دولت مردان تهران به دور جامعه پر



ت می و ان  دق ،  عا ا خ  ر ی   داد د       رو      ٦٢٩                                        ٦ج

  

نمانده بود، لذا هميشه تالش می شد که واليان و استانداران قدرتمندی برای خراسان 
درآستانۀ حرکت کلنل ما يک والی بسيار قدرتمندی را در خراسان به . انتخاب شوند

بل ازاين وثوق الدوله درتهران به حمايت می دانيد که ق. نام احمد قوام السلطنه داريم
منعقد شده، چون ١٩١٩انگليسی ها به قدرت رسيده، وبا سياست های انگليس قرارداد 

خراسان هم منطقه ای بسيارمهم است درچارچوب سياست های انگليس، شخصی به 
نام قوام السلطنه از طرف برادرش وثوق الدوله به عنوان والی خراسان انتخاب می 

بخشی . و البته در روزگاران پس ازوثوق الدوله اين حاکميت تداوم دارد شود
. ازوضعيت خراسان درآن روزگاربه عملکرد شخصی قوام السلطنه بازگشت می کند

قوام السلطنه يکی از شخصيت . من يک نکته ای در مورد قوام السلطنه عرض کنم
او تاختند و گروهی نيز  گروهی به شدت به. های مورد اختالف در تاريخ ايران است

حاال اين گروهها چرا حمايت کردند؟ گروهی چرا مخالفت . از اوجانب داری کردند
اگر قرار باشد آدم دو تا نمونه معرفی کند از .کردند؟ بماند برای روزگار ديگری 

نه تنها در اين . موافقان قوام السلطنه يکی ملک الشعرای بهار خراسانی بوده است
. در خراسان بلکه در موارد ديگر هم از اين دو برادر حمايت کرده اندحکومت قوام 

از مخالفين هم می توانيم به مهدی فرخ معتصم السلطنه که در موردمخالفت باقوام 
اين گونه نوشته ها و نوشته های  خواندنی دارد که  البته  السلطنه اون کتاب معروف

، در فهم مسائل تاريخی مشکل ايجاد برای کسانی که اهل تاريخ اند بدون يک مقدمه
به هر . الزمه اش اين است که داليل مخالفت ها و موافقت ها بررسی شود. می کند

. قوام السلطنه آدم بسيار زيرک و توانايی است. حال قوام السلطنه در خراسان است
اما يک نکته ای که در زندگی اين شخص هست که اون بعضاً مسائل فردی را بر 

 .مملکت و مسائل عمومی ترجيح می دادمسائل 
در حالی که درمشروطيت طرفدار . وی در خراسان با استبداد تمام حکومت ميکرد

. مشروطه خواهان بود حتی قانون اساسی مشروطيت به خط قوام نوشته شده بود
وثوق الدوله برادرش از کسانی بود که در تنظيم قانون اساسی مشروطيت نقش 

همين شخص که به خراسان آمده جلوی روزنامه ها را گرفته،  اما. ودخالت داشت
جلوی آزاديخواهان را گرفته، به آزاديخواهان و مشروطه خواهان واقعی 

حرکاتی از اوبه ظهور می رسد که نشان ميدهد که قوام . برخوردهای شديدی دارد
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مثال  .السلطنه به رفتارهای دموکراسی که ازمشروطيت نشات ميگيرد پايبند نبوده
قوام السلطنه . يکی ازمسائلی که مطرح است مسئله ثروت اندوزی قوام السلطنه است

درخراسان امالک زيادی را خريداری کرده بود ازخواف تا چناران اينها همه متعلق 
به قوام السلطنه بوده در آن زمان کسی که والی بود آستان قدس و تشکيالت همه زير 

که قوام السلطنه از ثروت های آستان قدس هم سوء  صحبت زيادی است. نظر او بود
از سوی ديگر برای )١. (استفاده های زيادی کرد و ثروت های زيادی اندوخته بود

اينکه خراسان را برای خودش به ايالتی امن تبديل کند با سران و روسای ايالت و 
ن را طوايف نيز يک هماهنگی گسترده و وسيعی را شروع کرده بود و دست خواني

بنابراين خراسان برای آزادی خواهان خراسانی . در اقدامات محلی بازگذاشته بود
درچنين شرايطی بود که شخصی به نام کلنل دمحمتقی . تبديل به يک زندان شده بود
 .خان پسيان وارد خراسان شد

ميزان نفوذ روس وانگليس وآلمان درخراسان مقارن قيام « متولی حقيقی در بارۀ 
انقالب بلشويکی درنخستين . انقالب بلشويکی درروسيه اتفاق افتاده: می گويد» کلنل 

سالهای پيروزيش جنبه های عدالت  خواهانه داشت و شعارهای انقالبی حمايت از 
البته آنها چون . مردمان تحت ستم را رهبران انقالب بلشويکی مطرح می کردند

ظاهراً اصالً در . ری نداشتنددرگير مسائل داخلی خودشان بودند، فرصت استعمارگ
چارچوب منابع استعماری حرکت نمی کردند و لذا هرگاه در ايران يک شورش و 

ً حمايت ميکردند همانگونه که پيش از اين از جنبش . جنبش پيدا می شد آنها عموما
جنگل حمايت کرده بودند که البته اين حمايتشان در نهايت به زيان جنبش جنگل تمام 

حتی از حرکت کلنل حمايت صنفی نه . ت خيابانی حمايتهايی کرده بودنداز حرک. شد
حداقل يکی از حمايت هايشان اين بود که اجازه داده بودند که در . حمايت آشکار

 .عشق آباد به کلنل اسلحه بفروشند
دمحم تقی خان هم اگرچه مستقيماً . خوب البته بحث فروش است نه بحث مجانی دادن

ها نداشته سفير جديد روسيه که می خواست به ايران بياد چون ارتباطی با روس 
کلنل از مشهد به قوچان برای استقبال . شمال ناامن بود از راه عشق آباد به قوچان آمد

. اين مسئله نشان ميداد که کلنل نظر مساعدی به روس ها داشت. اين شخص رفت
که بارها انرژی خود را منتها در زمان کلنل روس ها به اين نتيجه رسيده بودند 
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صرف داخل کشورشان و سرکوبی مخالفت ها کنند و زياد فرصت حمايت از اين 
زمانی که ازجنبش جنگل حمايتشون را در واقع به شکل غير . جنبش ها را نداشتند

رسمی اعالم کردند همان زمان هم با قيام کلنل نيز مواجه بودند که البته حمايت 
روس ها که . بنابراين اين وضعيت روسها بود. نياوردند خاصی را از کلنل به عمل

ممکن بود به نظر مساعد نگاه کنند به حرکت و قيام يک توده . انقالبی کرده بودند
اما در مورد . ضمناً کلنل نيز به آنها بدبين نبود. اما هيچ حمايتی رسماً نکردند. هايی

نه با انگليسی ها نداشت بلکه انگليسی ها مسلماً شخص کلنل نه تنها ارتباطی صميما
حداقل در اين مورد ما ميتوانيم با توجه به اسناد صحبت . مواضع ضد انگليسی داشت

پرايدوکس سرکنسول انگليس در مشهد گزارش های خود را به دولت انگلستان . کنيم
داده و اتفاقاً آقای غالمحسين ميرزا صالح همه اين گزارش ها را تحت عنوان کتابی 

رد و اينها نشان می دهد که روابط کلنل با انگليسی ها بر مبنای صميميت نبوده چاپ ک
و خيلی جاها به خصوص در اين اواخر قيام، روابط کامالً خصمانه بوده به گونه ای 
که سرکنسول انگليس اصالً برای دولت قوام السلطنه جاسوسی و خبرچينی می کرده، 

س، کالً تفکر کلنل يک تفکر ضد انگليسی مردم حمله می کنند به کنسولگری انگلي
اما در . است به گونه ای که در رفتارها، گفتارها و اعالميه هايش کامالً نمايان است

 .مورد روس ها ما چنين وضعيتی نداريم
زمانی که جنگ جهانی اول با شکست آلمانها تمام شد، آلمان خود را بازسازی کرده 

به قدرت رسيده، فرانسه و انگليس هم به دولت شخصی با نام هيتلر نيز در آلمان 
ايران چراغ سبز نشان داده بخصوص انگليسی ها که می خواهند روابط را با دولت 

اما در زمان . هيتلری توسعه بدهند، اين مسائل بعد از روی کار آمدن هيتلر است
مورد نظرآلمانها کامالً در جنگ شکست خورده و توی الک خودشان فرورفتن و 

آلمانی ها عمالً در زمان کلنل فعاليتی در ايران . حت تاثير عهدنامه ورسای هستندت
اگرچه کلنل يک مدتی را در آلمان بوده و دوستان آلمانی داشته و با دوستان . نداشتند

  .مکاتباتی داشته و اينها دوستان شخصی کلنل بودند
ورود کلنل دمحم تقی  به وضعيت ژاندارمری خراسان يا مشهد در زمان«در ادامه آن 
ژاندارمری يک نيروی تازه تأ سيس متشکل از «: اشاره می کند که» خان پسيان

نيروی . چون در زمان مشروطيت ما نيروی قزاق را داشتيم. نيروهای انقالبی بود
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قزاق يک نيروی وابسته به دستگاه استبداد بود و لذا در مجلس دوم تصويب شد که 
ان يک نيروی انقالبی در خدمت مردم و منافع مشروطيت نيروی ژاندارمری به عنو

منتها چند سال که گذشت عمالً در ژاندارمری بخصوص در واليات تبديل به . باشد
در خراسان هم ژاندارمری تأسيس . يک نيروی خنثی و آن روحيه انقالبی را نداشت

مسئول شده بود شخصی به نام دمحم حسين ميرزا جهانبانی داماد وثوق الدوله 
ژاندارمری خراسان بود اما اين شخص هرپولی که از تهران می آمد در واقع خودش 

 .استفاده می کرد و صرف ژاندارمری نميکرد
ژاندارم ها اوالً تعدادشان کم بود، اما همان تعداد کم هم حقوقشان را دريافت نمی 

ند، در چون حقوق دريافت نمی کردند به وظايف خودشان هم عمل نميکرد. کردند
با آمدن کلنل تحوالت عظيمی در . واقع ژاندارمری خراسان عين نبودن بود

خيلی ها از ژاندارمری طلبکار بودند  ژاندارمری به خيلی از . ژاندارمری اتفاق افتاد
حتی اين پولها به . شخصيت های مشهدی بدهکار بود، بابت حقوق گرفته بودند

. دارمری اين پولها را حيف و ميل کرده بودندخود رؤسای ژان. ژاندارم ها نرسيده بود
وقتی . بنابراين ژاندارمری نه تنها بودجه ای را پرداخت نميکرد بلکه بد هکار هم بود

اما کلنل با درايتی که . که کلنل آمد واقعاً وضعيت ژاندارمری خراسان اسفبار بود
خت کرد وضعيت داشت با تدابيری که انديشيد، ضمن اينکه بدهی آن افراد را پردا

حقوقی و معيشتی ژاندارمری را هم بسيار مناسب کرد به گونه ای که در زمان او 
ژاندارمری خراسان يکی از بهترين و منظم ترين و کارآمدترين نيروهای ژاندارمری 

چندين گروه تشکيل داد ازاين گروهها يک گروه در تربت حيدريه و . سطح کشور بود
و يک گروه در مشهد بودند و اينها از آماده ترين  يک گروه در سبزوار، قوچان

 ) ٢( ».نيروهای ژاندارمری سطح کشور بودند
) ١٢٩٩شهريورماه (اوضاع ايالت خراسان همزمان با ورود كلنل : توکلی می نويسد

بوده و » ملوك الطوايفی«ساختار سياسی حاكم . بسان ساير مناطق كشور بحرانی بود
رگ ديگر در هر گوشه ای ايلخانی حكومت می كرد، به جز مشهد و چند شهر بز

سردار معزز بجنوردی به همراه ساير خوانين كرد و تركمن بر شمال خراسان 
حكومت می كردند و شوكت الملك علم به همراه شجاع الملك هزاره نواحی جنوبی را 

 . در اختيار داشتند
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ل طورزنی، راهزنان وشورشيانی چون زبردست خان، مرسل، خدوسردار، خلي
نيز به صورت مداوم به غارت شهرها و روستاها و ناامن ... ساالر خان بلوچ و

در مشهد نيز اشراف و زمينداران بزرگ به همراه برخی . كردن راهها می پرداختند
اليگارشی عموما ) والی وقت خراسان(متوليان مذهبی از طريق پيوند با قوام السلطنه 

كه نتيجه آن فرار از پرداخت ماليات و سرپيچی از قوانين فاسدی را تشكيل داده بودند 
در اين زمان خراسان به معنای واقعی كلمه به حال خود رها . حکومت مرکزی بود

در تهران ) مشيرالدوله(تا اينكه در اين شرايط صدر اعظمی كاردان . شده بود
ا در قالب برسركار آمد و برای اصالح امور خراسان كلنل دمحم تقی خان پسيان ر

 . رياست ژاندارمری خراسان به اين ايالت اعزام نمود
پيش از ورود كلنل پسيان، فرمانده ژاندارمری خراسان فردی به نام ميرزاجهانبانی 
از بستگان قوام السلطنه بود كه سوء مديريت شديد و اختالسهای وی باعث شده بود 

تد به نحوی كه نيروهای بی پرداخت حقوق نيروهای ژاندارمری ماهها به تعويق بيف
انگيزه و سرگردان اين تشكيالت حتی حاضر به دفع شورش ايالت تركمن و اعاده 

كلنل دراين شرايط وخيم به فرماندهی تشكيالت ژاندارمری . امنيت در خراسان نبودند
با اين همه او با مساعدت رئيس حسابگر ماليه خراسان «. خراسان منصوب شده بود

ا كار و كوشش شبانه روزی خود، توانست مشكالت را يكی پس از مسيو دبوا و ب
وی در اين راستا عالوه بر پرداخت حقوق معوقه . ديگری از سر راه بردارد

ژاندارمها و طلب طلبكارها، توانست شعبات جديد ژاندارمری را نيز در نقاط مختلف 
ترکمنها، هزاره ها و . يدداير كند و شعباتی را هم كه اسماً وجود داشتند عمال فعال نما

کردهای شورشی سرکوب شدند و به اين ترتيب امنيت بار ديگر در واليت خراسان 
 » .برقرار گرديد

 ١٣اقدامات جدی کلنل در خراسان به دوره والی گری او بازمی گردد که عمالً از 
آغاز شد، زمانی که طبق يک دستور محرمانه از شخص  ١٣٠٠فروردين سال 

سيدضياء الدين طباطبايی، کلنل قوام السلطنه، والی وقت خراسان، را  نخست وزير،
بازداشت و برای محاکمه تحت الحفظ به تهران فرستاد و خود با حفظ سمت، والی اين 

 . ايالت شد
از اقدامات كلنل در راستای اصالح امور ايالت خراسان، بركناری حكام طرفدار قوام 
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عمادالملك حاكم ترشيز، شوكت . ين ايالت بودالسلطنه از حكومت مناطق مختلف ا
الدوله حاكم سرخس، نصيراالياله حاكم كوه سرخ و حكام شهرستانهای قوچان، تربت 
حيدريه، خواف، درگز، نيشابور و تربت جام در زمره اين معزولين بودند كه در 

يد فرصتهای مختلف از كار بركنار و بعضاً دستگير شدند و جای خود را به حكام جد
اين اقدام و بويژه جايگزينی حكام مشروطه خواه اگر چه توانست تا اندازه ای . دادند

رفاه و آسايش مردم اين مناطق را به دنبال داشته باشد اما از همان آغاز با نارضايتی 
و اعتراض گروهی از اشراف و خوانينی كه در زمره دار و دسته قوام السلطنه 

 . بودند، مواجه شد
و نصبها باعث تزلزل موقعيت برخی از رؤسای ايالت و طوايف می شد اين عزل 

اين . كه بدون هيچگونه بازخواستی در مناطق خود مستبدانه حكومت می كردند
وضعيت باعث شد تا گروههای فوق برای متزلزل كردن حكومت كلنل دست به 

 . تحريكاتی بويژه در تشويق افراد ياغی به طغيان و شورش بزنند
ی ديگر اصالحات بی وقفه كلنل در راستای توسعه قدرت نظامی، باعث شد از سو

تشكيالت ) ١٣٠٠يعنی در خردادماه (تا تنها سه ماه پس ازآغاز حكومتش برخراسان
ژاندارمری به عنوان سازمان يافته ترين نيروی آموزش ديده و بالمعارض در 

هزار نفره  ۴يک نيروی  کلنل پس از تالش مداوم موفق به ايجاد. خراسان ظاهر شود
از ژاندارمهای آموزش ديده شد که در سراسر خراسان به خدمت مشغول بودند و اين 

نيروی قزاق تهران را  ٢۵٠٠در حالی بود که تقريباً در همين زمان رضاخان تنها با 
 . فتح و کودتا را به پيروزی رسانده بود

ژاندارمری، نيازمند منابع انتظام بخشيدن به آن وضعيت آشفته، از طريق گسترش 
مالی هنگفتی بود که کلنل با اخذ ماليات از اشراف و بزرگان حاکم و توقيف اختالسها 

با پايان كار رسيدگی به پرونده . و سوء استفاده های مالی به اين مهم نيز نائل آمد
يب مالياتی ثروتمندان مشهد مشخص شد که قائم مقام توليه و حاج حسين آقا ملك به ترت

كميته مالی ای که کلنل ايجاد کرده . هزار تومان بدهكارند ١۴٣هزار تومان و  ٢٠
بود بدهی مالياتی قوام السلطنه را، که تا پيش از بازداشت بهترين آباديهای خراسان را 
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وی همچنين متهم به اختالس . هزار تومان گزارش کرد ١۵٠در تملک خود داشت، 
ساب ژاندارمری شد که اين گزارشات، همراه با هزارتومان ازح ۵٠رقمی در حدود 

از ديگر اقدامات جدی . جزئيات، در روزنامه های شرق ايران و بهار منتشر می شد
« :كلنل پسيان در اين راستا سامان بخشيدن به اوضاع مالی و اداری آستان قدس بود

درآن زمان آستان قدس رضوی در حدود يازده هزار وهفتصد نفرفراش و خادم 
كه مشاغل خود ) كاركنان رسمی هزارو دويست نفر بودند( رسمی وافتخاری داشت

سازمان آستان قدس با آن همه موقوفات . را به صورت ارثی بدست آورده بودند
وهدايای مردمی دراين روزگار چهارصد هزار تومان نيزبه كاركنان خود مقروض 

بابت طلب خود بهره نيزمی  بود وطلبكاران آستانه كه بيشترازهمان كاركنان بودند
به منظوررسيدگی به امورآستان قدس کميته ای به رياست کلنل پسيان » .گرفتند

نفر تقليل يافتند و درعوض با تاسيس  ٩۵نفر به  ١٢٠٠تشکيل وکارکنان رسمی از 
 . پرداخت شد» کمک معاش«يک صندوق خيريه درهرماه به مستمندان وسالمندان 

کلنل درخراسان ساخت سيلو در مشهد و همچنين تاسيس  از ديگراقدامات اصالحی
آنچه که اوضاع . مدارس آموزشی دولتی بود که هردو برای نخستين باراجرا می شد

مساعد کلنل را دگرگون ساخت آزادی قوام السلطنه اززندان و رسيدن او به پست 
اده را قوام حداکثراستف. نخست وزيری بود که به رويارويی وی با کلنل منجر شد

ازنيروهايی که منافعشان در نتيجه اصالحات کلنل در خراسان به خطرافتاده بود، 
نموده و آنها را برعليه کلنل، که حاال حاضر به اطاعت از دستورات مرکز نبود، 

پس ازچند ماه کشمکش و توطئه چينی قوام عليه کلنل، درنهايت وی . بسيج نمود
شورش بزرگ قبيله درشمال خراسان شد  قربانی خيانت نزديکانش درمشهد و يک

سر . وبه همراه تعداد محدودی ازنزديک ترين يارانش در حوالی قوچان قتل عام شدند
کلنل بريده شده و قاتلين با ارسال تلگراف شادباش به قوام، موفق به اخذ خلعت و لقب 

 . شدند
قزاق به عنوان با مرگ کلنل جوان و تسلط قزاقها بر سپهر سياست ايران، ديويزيون 

نيروی نظامی بالمعارض در صحنه سياسی کشور ظاهر شد و رضاخان بتدريج و با 
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زيرکی تمام از پلکان قدرت باال رفت و در هيئت همان مردی ظاهرشد که 
ناسيوناليسم «درهرحال . افکارعمومی برای يکپارچه شدن کشور منتظررسيدنش بود

نخبگان عصر كلنل به ضرورت آن پی چيزی بود كه » اصالحات ازباال«و » نوساز
برده بودند، كه اين ضرورت خود ناشی از شرايط مساعد بين المللی برای پی گيری 

را كلنل پسيان در دوره » نوسازی«نخستين تجربه از اين نوع . چنين خواستی بود
كوتاه حكومتش بر خراسان اجرا نمود هر چند كه متاسفانه دوره كلنل در خراسان 

ر زير سايه تجربه رضاخان كمتر به چشم می آمده، اما به زعم نگارنده و به همواره د
چند دليل اگر ژاندارمها به جای قزاقها پرچمدار دولت ملت سازی در ايران می شدند 
 : تحوالت تاريخی ايران مسير ديگری جز آنچه که درسده بيستم شاهد بوديم، می پيمود

نی كه كلنل پسيان مشروطه خواه اعمال به جرات می توان گفت نوع مدرنيزاسيو
كرد، به دليل تربيت خاص وی در ژاندارمری ومتاثربودنش ازديسيپلين آلمانی 

پسيان درزمان جنگ جهانی اول درارتش آلمان وعليه روسيه جنگيده بود وهمانجا (
بود که به عنوان نخستين خلبان ايرانی نام خود را درتاريخ به ثبت رساند، وی 

نيچه را از » چنين گفت زرتشت«رمدت حضورش در آلمان نيمی از کتاب همچنين د
آلمانی به فارسی برگرداند که البته مشغله های نظامی فرصت اتمام کار را از او 

و همچنين تحصيلكرده بودن اكثر افسران ژاندارمری، بسيار آگاهانه تر ) گرفت
 . ن اعمال می كردندوسالمتر ازبرنامه هايی بود كه قزاق ها به رهبری رضاخا

در حالی كه ناسيوناليسم نوسازرضاخان به دليل متاثربودن از روحيات خاص روسی 
و فقدان نيروهای موثر تحصيلكرده در بين قزاقها متاسفانه فاقد آگاهی عميق، و توام با 
فساد بود، كما اينكه در طول دوره دوم سلطنت وی فساد مالی و سياسی دردستگاه او 

كرد و ديكتاتوری نظامی ای كه پی ريخت بسياری ازنخبگان و نيروهايی را بيداد می 
كه می توانستند تداوم بخش نوسازی جامعه باشند نابود کرد، به نحوی كه افكار 

اما كلنل حتی تا دم . عمومی را نسبت به اصالحات عظيمی كه انجام داد بدبين كرد
صفاتی كه حتی دشمنانش نيزبه  مرگ ميهن پرستی راستين وفساد ناپذيرباقی ماند،

  )  ٣. (وجود آن دروی معترف بودند
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 اقدامات اقتصادی كلنل

يكی ديگر از مهمترين مسائل مورد توجه كلنل در « : راويت رضا سليمان نوریه ب
آغازين  روزهای حكومتش، مسئله سر و سامان دادن به اوضاع نابسامان اقتصادی 

نی به مسئله عدم پرداخت ماليات مقرر از جانب بخشی از اين نابساما. خراسان بود
كلنل در . متنفذين خراسان و به ويژه تجار و زمين داران بزرگ مشهد باز می گشت

راستای حل اين معضل طی فرمانی ضمن تشكيل كميته ای مالی از مسيو دبوا پيشكار 
را به او ماليه و گمرك خراسان تقاضا كرد كه هر چه زودتر ليست بدهكاران مالياتی 

گزارش دبوا نشان داد كه بسياری از سرشناسان مشهد بدهی مالياتی . ارائه دهد
تومان عنوان شده بود كه نشان  ١۵٠٠٠٠در اين گزارش  بدهی مالياتی قوام .دارند

كميته مالی . دهنده ثروت عظيم كسب شده توسط او در دوران حكمرانی خراسان است
كرد كه بخشی از امالك او و از جمله روستای  در باره نحوه وصول اين بدهی مقرر

 .سالمی به نفع خرانه دولت ضبط و مصادره شود
ميرزا دمحم كفائی فرزند آخوند مال كاظم خراسانی روحانی مشهور عصر مشروطه و 
معروف به آقازاده نيز كه از مجتهدين معروف آن دوران مشهد شناخته می شد  در 

شد و عالوه بر اين به اختالس از اموال آستان قدس  زمره بدهكاران مالياتی شناخته
به همين دليل به او كه قصد رفتن به مكه را داشت اجازه . رضوی هم متهم گرديد

آقازاده سرانجام پس از وساطت عده ای از روحانيون و . ندادند اخروج از شهر ر
آب آن زمان و تعيين وكيل برای پرداخت بدهی های مالياتی اجازه يافت كه از راه دزد

پس از رسيدگی به پرونده قائم مقام . زاهدان كنونی زاهدان و هند عازم مكه شود
 ١۴٣٠٠٠و ٢٠٠٠٠توليت وحاج حسين آقا ملك هم اعالم شد كه هر كدام به ترتيب 

حاج حسين آقا كه در ابتدای حكومت كلنل دورانی را . تومان بدهی مالياتی دارند
مجتهد، دكتر حسن خان و مقبل السلطنه به صورت درمنزل افرادی چون شيخ فاضل 

مخفی می زيست وقتی با دستگيری پسران و دامادش آقا احمد دانش مواجه شد تسليم 
شده و پس از تعهد واگذاری ده بزرگ چناران واقع در حد فاصل مشهد و قوچان را 
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بدهی های ساير بدهكاران مالياتی نيز برای پرداخت . در مقابل اين بدهی آزاد گرديد
معوقه خود تحت فشار گذاشته شدند و برای كسانی هم كه به دنبال راه فرار بودند 

اين برخورد كلنل با بزرگان خراسان كه اغلب از . مجازات های سختی وضع گرديد
برخی از اشراف . نزديكان قوام نيز محسوب می شدند واكنش هايی را به دنبال داشت

وع برخوردهای كلنل ناراضی بودند اين گونه استدالل و ثروتمندان مشهد كه از اين ن
می كردند كه مرام بلشويك ها در به فقر كشانيدن اغنيا توسط او در حال اجرا شدن 

اين شايعات تا آن حد قوت گرفت كه او مجبورشد درنشريات آن دوره مشهد به . است
ات خود تاكيد اين سخنان پاسخ داده وهر گونه بلشويك بودن را تكذيب وبر اعتقاد

  .نمايد
  

  كلنل واداره امورآستان قدس رضوی    

يكی از مسائلی كه همواره مورد منازعه استانداران خراسان و اداره كنندگان 
تشكيالت آستان قدس رضوی قرار داشته مسئله درآمدهای مالی و رفتارهای سياسی 

ثنی نبوده و به دوره حاكميت كلنل بر خراسان نيز از اين امر مست. طرفين بوده است
همين دليل كلنل به دنبال شايعات فراوان در مورد سواستفاده های مقامات آستانه از 
موقوفات رضوی، بر آن شد تا به اوضاع مالی و اداری آستان قدس نيز سر و 

هنگامی كه كلنل تالش كرد تا به وضعيت آستان قدس سر و سامان دهد . سامانی بدهد
داشتن امالك و ) با.....(جات كتاب خاطرات سياسی فرخ اين مجموعه بر اساس مندر

موقوفات بسيار چهار صد هزار تومان هم بدهی داشت كه اغلب طلبكاران همين 
. نيروهای رسمی و افتخاری بودند كه حتی بابت طلب خود بهره نيز می گرفتند

نكه با ايشان دخالت كلنل در امور آستانه برای مقامات آن نگران كننده بود و آنان از اي
در اين راستا صد نفر از . نيز مانند سايرين رفتار می شد به شدت ناراحت بودند

كشيك چيان آستان قدس پس از تشكيل جلسه ای اعالم كردند كه مداخله مقامات 
غيرمذهبی در امور مربوط به آستان قدس باعث بی حرمتی و توهين به اين تشكيالت 

ات از جمله خراسان و مهرمنير نيز كه دارای تعدادی از نشري. مقدس شده است
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البته اين . روابط نزديكی با آستانه قدس بودند، نسبت به اين اقدام كلنل اعتراض كردند
نشريات بدليل حمايت عمومی از كلنل نوك تيز قلم اشاره خود را به سوی دبوا گرفته 

نل در مقابل كل. و مدعی شدند دخالت غير مسلمان در امور حرم رضوی حرام است
خود وارد عمل شده و ضمن توقيف چند روزه اين نشريات دستور بازداشت بسياری 

دمحم جواد الحسنی ملقب به (از خدام عالی مقام آستانه البته به جز نايب التوليه 
را صادر كرد و هم زمان وظيفه نگهبانی از درهای دهگانه مجموعه ) ظهيراالسالم

معاون نايب التوليه و ميرزا يحيی ناظر از جمله . سپردحرم رضوی را به ژاندارم ها 
 .مقامات مهم دستگير شده بودند

آشفتگی اوضاع اداری و مالی آستان قدس باعث شد تا به دستور كلنل برای رسيدگی 
به اين امور چهار كميته شامل كميته امور كاركنان، كميته امالك و ساختمانها، كميته 

كلنل رياست كميته امور كاركنان و كميته . تشكيل شود مالی و كميته اموال منقول
امالك و ساختمانها را خود بر عهده گرفت و رياست كميته اموال منقول را نيز به 
حاج حسين آقا ملك كه اظهار نزديكی با پسيان را سر لوحه كارهای خود قرار داده 

كه در آن زمان از او قصد داشت تعداد كاركنان رسمی آستانه را . بود، واگذار كرد
وی برای . نفر كاهش دهد ٩۵كشيك چی بود به  ۵٠٠خادم و ٧٠٠نفر شامل  ١٢٠٠

كنترل بهتر اين عده ميزان حقوق هريك را معين كرد و در بيانيه ای كليه مقررات، 
. مناصب، القاب و قراردادهای استيجاری را لغو كرد و وعده تنظيمات جديدی را داد

ر اعالميه مشترك ديگری اعالم كردند كه دوران بی قانونی و كلنل و نايب التوليه د
چپاول خودسرانه خدام خيانت كار آستان قدس به پايان رسيده و آنان از كار بركنار 

در ادامه اين اعالميه آمده بود موقوفات آستانه كه از طرف مسلمانان با ايمان . شده اند
يمان وقف شده، توسط افراد شيطان به نيت دستگيری از زوار فقير، بيوه زنان و يت

صفت پول پرست غارت گرديده اما از اين به بعد اين موقوفات در همان راهی كه 
كلنل پس از كاهش كاركنان آستان . واقفين آنها نظر داشته اند به مصرف خواهد رسيد

قدس رضوی برای آن دسته از كاركنان اين نهاد كه به علت سن زياد قادر به ادامه 
نبودند و يا به لحاظ مالی در مضيقه قرار داشتند از محل صندوق خيريه آستان  خدمت
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قدس حقوق بازنشستگی در نظر گرفت و عالوه بر آن مصمم شد برای پرداخت كمك 
او .هزينه زندگی به سالمندان و مستضعفين نيز صندوق خيريه جديدی تأسيس نمايد 

 .ب التوليه به اطالع عموم رساندهر دو اين موارد را در اعالميه مشترك با ناي
اما اقدامات غير نظامی كلنل تنها به بررسی وضعيت مالی ايالت و اصالح آستان 
قدس ختم نشد واو پس ازتثبيت حاكميت خود بر خراسان، برآن شد تا بهسازی خدمات 
عمومی را كه خيلی به اجرای آنها عالقه داشت در خراسان و به ويژه در شهر مشهد 

او در نخستين گام وبا توجه به مشكالت گرانی مايحتاج عمومی به . ا درآوردبه اجر
شهردار مشهد دستور داد تا در بيست و هفتم فروردين اعالميه ای صادر كرده و در 

 .خبر دهد) به منی هشت قران(و گوشت ) به منی يك قران(آن از كاهش نرخ نان 
در شهر اعالم كرد كه  افراد می كلنل در فرمانی ديگر و به منظور ايجاد امنيت 

بايستی ظرف يك هفته كليه سالحها ومهمات شخصی خود را تحويل مركز فرماندهی 
به دنبال اين دستور تعداد قابل مالحظه ای تفنگ و هفت تير . كل ژاندارمری دهند

كلنل برای دريافت شكايات مردم و رسيدگی به نارضايتی . تحويل ژاندارمری شد
ته ای به نام كميته عدالت تشكيل داد كه اين كميته بالفاصله كار خود را های مردم كمي

او برای اداره بهتر امور عمرانی مشهد نيز يك كميته پنج نفری كه در . شروع كرد
واقع نخستين  شورای شهر ايران به مفهوم امروزی محسوب می شود ،تشكيل داد و 

ر ايشان اقدام به كشيدن پياده رو آنان را، موظف كرد تا كارگران شهرداری زير نظ
در كنار خيابان ها كرده و برای سر و سامان بخشيدن به روشنايی شهر نيز به دنبال 

 .استفاده از نيروی برق باشند
او در اين راستا . مبارزه با فساد و رشوه خواری ديگر برنامه حكومت كلنل بود

كلنل هم چنين پس از . ر كرداعالميه شديداللحنی عليه فاسدان و رشوه خواران صاد
دستور دولت سيد ضياء كه استعمال ترياك را برای مستخدمين كشوری و لشكری 
ممنوع كرده بود و معتادين را تهديد به اخراج از خدمات دولتی نموده بود و از آنجايی 
كه مصرف ترياك در اين زمان در مشهد رواج يافته بود طی بخش نامه ای تذكرات 

البته او پا را از اين هم فرا . ی مستخدمين كشوری و لشكری تكرار نموددولت را برا
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تر نهاد و به دستور او برای ترك اعتياد افراد معتاد تمهيداتی انديشيده شد و تأكيد 
. با اين گروه همكاری رايگان نمايد) بهداشت و درمان(گرديد كه اداره حفظ الصحه 

ردم خراسان به ويژه بعد از شيوع بيماری برای سر و سامان دادن به وضع بهداشت م
كاركنان اين . طاعون در منطقه سرخس نيز يك كميته بهداشت در مشهد تِأسيس شد

كميته، ضمن ايجاد پست قرنطينه، اردوگاه ويژه و در واقع بيمارستانی را برای اقامت 
 .افراد بيمار تأسيس كردند

نل بود زيرا او عالوه بر اين اما اين تنها بخشی از خدمات عمرانی و رفاهی كل
اقدامات، برای رفاه هرچه بيشتر شهروندان مشهدی كارهای عمرانی و خدماتی 

، نشر معارف و افكار )سيلو(ديگری از قبيل ايجاد انبار ذخيره گندم به شكل مدرن 
، تأسيس بانك، تشويق )دو دبستان و يك مدرسه نظامی(جديد، ايجاد سه مدرسه دولتی 

راهم آوردن موجبات تفريحات سالم از قبيل برگزاری كنسرت و صادرات و ف
  ) ۴. (را نيز در پيش گرفت... نمايشنامه و 

پسيان به هنر عالقه فراوانی « : سهيلی در رابطه عالقۀ پسيان به هنر می نويسد 
داشت و او از اولين کسانی هست که تشويق به ساختن سالن تئاتری در محل باغ ملی 

 .مشهد نمود
ولين سالن تئاتر در مشهد را شخصی به نام اعتبارالسلطنه پايه گذاری نمود و با ا

اعتباری که سالن نمايش اعتبارالسلطنه بدست آورد و با توجه به استقبال گرمی که 
،  که خود دارای )کلنل دمحم تقی خان پسيان(ازبرنامه های آن بعمل آمد، به تشويق 

سالن تابستانی باغ ( ١٢٩٧تئاتر بود، در سال مطالعاتی در زمينه های مختلف هنر
 .راه اندازی گرديد) ملی

برنامه های نمايشی اين سالن در فضايی باز و فقط در تابستان ها اجرا می شد و 
عالوه بر اجرای نمايش، به برنامه های ديگری هم مثل شعبده بازی و پهلوانی 

توليد و ضبط برنامه های هم اکنون در محل اين سالن، استوديوی . اختصاص داشت
  ) ۵(» .تلويزيونی ساخته شده است 

خواه و  دومين سالن نمايش در مشهد به حمايت مرد آزادی«: از نظر داوود عسگرپور
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در باغ ملی کنونی  ١٢٩٧خان پسيان در سال  دوست کلنل دمحمتقی مبارزه و وطن
قی نيزبه صورت در اين سالن عالوه براجرای نمايش، ازگروههای موسي. ساخته شد

ميرزاده عشقی نمايش . اين سالن مجهز به سالن تابستانی بود. شد کنسرت استفاده می
منظوم خود را در طرفداری از جمهوريت، به نام رستاخيز سالطين در اين سالن 

 .اجرا کرد
هنرمندان پاکباخته و جانفدای تئاتر مشهد با آرا و افکار برخاسته از مطالبات اجتماعی 

های هنری جامعه گشته و با  های تاريخی موجب تسريع دگرگونی رتو ضرو
روشنفکری و بيداری، ساختار کهنه و پوسيده سنت زده قدرت را بر هم زده و 

نمايش های سياه بازی و رو حوضی جايگاه سنتی خود را به . طرحی نو پی افکندند
تئاتر ديگر . ادنمايش های دارای پيام و گفتمان و طرح سوالهای حساس اجتماعی د

طبقات متوسط حضوری فعال . جنبه تفريحی و اتالف وقت و غفلت از زمانه نداشت
های فلسفی به مناسبات اجتماعی و روابط قدرت نگاه  با افکاری پرسشگرانه و ترديد

 .می کردند
يکی ازعاشقان هنر بيدادگر تئاتر کلنل دمحم تقی خان پسيان بود که ساختن دومين سالن 

کلنل دمحم تقی خان پسيان . ا در باغ ملی کنونی مشهد حمايت و پشتيبانی کردنمايش ر
های اجتماعی خراسان بويژه مشهد  جايگاه ويژه و رفيعی در تحوالت و دگرگونی

هنر تئاتر مشهد خود مقوله و موضوع نقش روشنگرانه وخردمندانه کلنل در. دارد
اريخی خاصی را طلب می مستقلی است که در جايگاه خود پژوهش و جستجوی ت

برپژوهشگران ومحققين با وجدان و بيدار دل و آگاه، دين و مسئوليت خطيری . کند
است که نقش وجايگاه فداکارانه کلنل را در تاريخ تحوالت اجتماعی خراسان پيگيری 

ارتباطی که کلنل در . نموده و نويافته خود را در اختيار جامعه هنری قرار دهند
الفکر آن زمان با انديشمندان و ادبا و شعرا و اربابان عقل و خرد کسوت فرد منور

داشتند، خود گويای افکار بلند و تاثير گذار وی در آن جامعه سنتی آن دوره مشهد 
خاطرات ارزشمند ضبط شده ويدئويی هنرمند گرانقدر فريدون صالحی که . دارد

بازوبند اهدايی . ی استزمانی از پيشکار حاج حسين ملک شنيده بود جالب و شنيدن
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ای در گوشه باغ کنونی ملک برای  ملک به کلنل پسيان و اختصاص جايگاه ويژه
تيمار اسب کلنل و عزلت گزينی مدير ملک بعد از شهادت کلنل به دست اشرار 

السلطنه درقوچان نشان از روابط  تحريک شده توسط فراماسونرهای تحت امر قوام
  ) ۶(» .هيد راه آزادی زنده ياد کلنل داشتعميق و ارزنده حاج ملک با ش

مرگ کلنل را مردم خراسان فاجعه عظيم شمرده و شهر مشهد تعطيل وعزای 
عمومی اعالم شد وبرخی  از نويسندگان و روزنامه نگاران و روشنفکران مقاالت 
شديد لحن درانتقاد به قتل پسيان برضدحکومت قوام السلطنه نوشتند و اشعاربی 

که از دوستان و ) ٧(وگ کلنل سرودند که از جمله عارف قزوينیشماری در س
نامه  قوام، اين سوگ  هواداران  سخت کلنل  پسيان بود وبا اظهاراميدواری به مجازات
  :را در مرگ کلنل که در مقبرۀ نادرشاه افشار دفن شده بود،سرود

  گذشت،    ی سروهمسر، کسی که از سرخويش ميانه
   بگذرد ازهرچه، جز زکشور خويش                                                       

   پا و سر، فدای کسی هزارچون مِن بی
  که در سراسر ايران، نديد همسر خويش                                                    

   تنم فدای سر دادگستری کز خون  
     هزارنقش وطن کرد زيب پيکر خويش                                                

    ها درند، برآن سر وسران سپه، جامه
   سپهبدی که بُدی سرپرست لشگر خويش                                              

  ز سرنوشت خود و سرگذشت خويش به دست
   به دفتر خويش قلم گرفتم و آتش زدم                                                  

   بُردی!،  ای نادر زمان» نادر«به قبر
به دست خود، سردرخاک و خون شناور                                                  

  خويش
  تر از خويش ازجان گذشته»  نادر«چو ديد 

     به پيشگاه تو تقديم کرد ، مقبر خويش                                               
  بيارباده که تا مست و سر خوشم بيند 
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      قوام سلطنه از روزگار کيفر خويش                                                
  :نداشت عارف جزاين دو چيز، وقف تو کرد

 تر خويش  سوزان و ديدۀ   مدام سينۀ                                                     
زادی خواهی، استقالل طلبی، عدالت طلبی و خصوصيات اخالقی وطن دوستی، آ

را به او عالقمند و دلبسته ساخت، مردم  ...  كلنل پسيان، مردم از جمله عارف و 
يکی ديگراز اشعار عارف که  . خطۀ خراسان  نسل به نسل از او به نيکی ياد می کنند

  : ی شوددر سوگ  کلنل سروده است در اين جا بعنوان نمونه نقل م
  زنده به خون خواهيت هزار سياووش

  گردد از آن قطره  خون که از تو زند جوش                                     
  عشق به ايران بخون کشيد ت و اين خون

  کی کند ايرانی ارکس است فراموش؟                                             
  دارد اگر پاس قدر خون تو زيبد 

  !گردد ايران هزار سال سيه پوش                                         
  همسری نادرت کشاند بجائی، 

  کار که تا نادرت کشيد در آغوش                                    
  از پی کسب شرف کشيد شرافت

  تا نفس آخر از تو غاشيه بر دوش                                     
  ۀ شمع  دالوری و رشادت شعل 

  !!گشت در اين مملکت زبعد تو خاموش                                    
  جامه ننگين لکه دار به تن کرد

  دوخت آن بيشرف  به قتل تو پاپوش                                   
  سر سرخود بخاک بردی و برداشت

  ر تو نبش  قبر تو سرپوشاز سر وس                                 
  قبر تو گر نبش شد چه باک بيادت 

  ريخته در مغزها مجسمۀ هوش                                  
  مست شد از عشق گل بنغمه در آمد

  بلبل و ، عارف زداغ مرگ تو خاموش                                   
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                     ***  
  گريه کار من است مگو، چسان نکنم گريه ؟

  کسی که باعث اين کار گشته يارمن است                                           
  متاع گريه به بازار عشق رايج و اشک

  برای آبرو و قدر اعتبارمن است                                           
  شده است کور زدست  دل جنايتکار

  دو ديدۀ من و دل  هم جريحه دار من است                                         
  چو کوه غم  پس زانو است  زيرسايۀ اشک 

  نشسته منظرۀ اشک آبشار من است                                        
  به تيره روزی و بد روزگاريم يک عمر

  وز گارمن استگذشت و بگذرد اين روز، ر                                        
  ميان مردم ننگين آنقدر ننگين
  شدم که ننگ من اسباب افتخارمن است                                     

  تگرگ مرگ  بگو سيل خون ببار و ببر 
  تو رنگ ننگ، که آن فصل خوش بهارمن است                                             

  ه مدام خون دل خويشتن خورم زين ر
  معيشت من و از اين  ممر مدار من است                                           

  بسر چه خاک  بجز خاک تعزيت  ريزم؟
  به کشوری که مصيبت زمامدارمن است                                            
  بدان محرم ايرانی اول صفر است

  که قتل نادر ناکام نامدار من است                                      
  

  فشارقبرکه گويند بهرتن  پس مرگ
  به من چه، من چه کنم؟  روح درفشار من است                                       

  تدارک سفرمرگ  ديد عارف و گفت
  درين سفرکلنل چشم انتظارمن است                                        

دمحم تقی خان که يکی از اصيلترين نهضتهای پس از مشروطيت بوده  پس از قتل کلنل
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تقی خان پسيان به دليل  در زمان كلنل دمحم) ٨) (جالل الممالك(است، ايرج ميرزا 
( ارادتی که به کلنل و شخصيت او داشت با شنيدن خبر قتل  کلنل دمحم تقی خان پسيان 

  :ا اين مضمون سرودشهيد راه آزادی، استقالل شعری ب) سلطان زاده 
 دلم بحال تو ای دوستدار ايران سوخت 

 که چون تو شير نری را در اين کُنام کنند                                       
  تمام خلق خراسان به حيرتند اندر 
  که اين مقاتلۀ با تو را چه  نام کنند؟                                         

  ملکت نباشد آب بچشم مردم اين م
  وگرنه  گريه برايت علی الدوام کنند                                        

  مخالفين تو سرمست بادۀ گلرنگ
  موافقين تو خون جگر بکام کنند                                       

  نظام ما فقط ازهمت تو داير بود
  ببين که چه بعد تو با نظام کنند بيا                                      

  رسيد نوبت آن کز برای خونخواهی 
  تمام عدۀ ژاندارمری قيام کنند                                      

  دروغ و راست همه متهم شدند بجبن
  بهروسيله ز خود دفع اتهام کنند                                      
  ودمرام تو همه آزادی و عدالت ب
  پس از تو خود همه ترويج  اين مرام کنند                                     

 كسان كه آرزوی عزت وطن دارند 
  پس از شهادت تو آرزوی خام كنند                                      

  بجسم هيئت ژاندارمری روانی نيست
  بهر انتقام کنند وگرنه جنبشی از                                    

  تو را سالمت از آن دشت کين نياوردند
  کنون بمدفن تو رفته و سالم کنند                                   

  پس از تو برسرآن ميزهای مهمانی  
  پی سالمت هم اصطکاک جام کنند                                  
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  پس از تو برسر آن اسبها سوارشوند
  عروس وار در اين کوچه ها خرام کنند                                 

  سبيل ها را تا زير چشم تاب دهند 
  بقد وقامت خود افتخارتام کنند                                  

  خدا نخواست کاين مملکت شود آباد 
 وطن پرستان بيهوده اهتمام کنند                                 

 همه مردان مملكت بايد از اين سپس 
 برای زادن شبه تو فكر مام كنند                                 

 سزد که هر چه به هرجا وطن پرست بود 
  ) ٩(پس از تو تا به ابد جامه مشک فام کنند                                  

مرا اگر : بيان معروف وی را»  جنبش کلنل دمحم تقی خان پسيان« درخاتمه بخش 
بکشند قطرات خونم کلمه ايران را ترسيم خواهد کرد و اگر بسوزانندم خاکسترم نام 

  ».وطن را تشکيل خواهد داد
  به احترام  به اين سر نظر کنيد ای خلق 

 که بی حيات ،  ولی در حيات جاويد است                                      
  ديگر بدل به اين سر بی تن  شود  دو روز  

 ) ١٠(نشان بيرق ايران به شير و خورشيد است                                       
  
و سروده عارف قزوينی در وصف او که  بر روی سنگ قبر وی حک شده است،  

 : در زير می آورم
  اين سر که نشان سرپرستی است    

 ی استامروز رها زقيد هــست                                    
  با ديده عبــرتــش ببــينيد 

  کاين عاقبت وطن پرستی ست                                  
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  :مآخذ و توضيحات ◀  

به منظور رسيدگی  به امور : در گزارش کنسول انگليس در مشهد آمده است  -  ١ 
ن، کميتۀ  آستان قدس چهار کميته تشکيل  شده است که عبارتند از  کميتۀ  امور کار کنا

والی نظامی شخصاً رياست . امالک و ساختمان ها ، کميتۀ مالی و کميتۀ اموال منقول
کميتۀ  امور کارکنان و کميتۀ امالک و ساختمان ها را به عهده  گرفته و حاج حسين 

کلنل دمحم تقی خان . شده استمنصوب آقا نيز به رياست کميتۀ اموال منقول 
 ١٢٠٠کرشد که قصد دارد تعداد کارکنان  آستانه را از درگفتگوی  خويش با من متذ

تأسيس يک صندوق  خيريه،  درهرماه به سالمندان دهد و پس ازنفر کاهش  ٩۵به نفر
عنوان مشاغل وتعداد آنها وهمچنين مواجب . و مستعضفين مدد معاش پرداخت نمايد

 :ر استماهانه پيشنهادی  والی برای ادارۀ امورآستان قدس به شرح زي
تومان ، معاون رئيس    ۶٠يک نفر : تومان ،  رئيس دربان ها ١٠٠يک نفر : رئيس

  ۶٠يک نفر :  تومان،  رئيس خدام  ٩نفر  ۴٠: تومان، دربان  ۴۵يک نفر :  دربان ها
  تومان   ١٢نفر  ۵٠: تومان ،  خادم  ۴۵يک نفر : تومان، معاون رئيس خدام
  :آستان قدس رضوی  آمده آستاصالح اموره منظورپسيان بدر اعالميۀ دمحم تقی خان 

  ) هشتم مه( هيجدهم برج  –مشهد 
  اعالن

چون  اوضاع رقت بار بارگاه امام هشتم مورد توجه اعليحضرت قرار گرفته است، 
به فرمان معظم له که توسط  جناب رئيس الوزراء ابالغ گرديد کليۀ مقررات ، 

و ترتيبات سابقه ملغی وساقط  بوده و بزودی مناصب، القاب ، قراردادهای استجاری 
  .تنظيمات جديد به مورد اجرا  گذارده خواهد شد

  کلنل دمحم تقی خان والی نظامی
  جواد الحسنی  الحسينی  متولی باشی  
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خراسان ايالت نظامی حکومت اعالميۀ  
  !مسلمانان جهان

. ان قدس به پايان  رسيددوران بی قانونی و چپاول  خود سرانۀ  خدام  خيانتکار  آست
اينک تحت کنترل  می باشد و خدام خيانت پيشه امور آستانه که بسيار نابسامان است، 

موقوفات  اين آستان مقدس از طرف  مسلمانان خدا ترس  و با ايمان . برکنار شده اند
به اميد  دستگيری از زوارفقير، بيوه زنان و يتيمان وقف شده است درگذشته افراد 

ان صفت با اندوختن ثروت های کالن ازقبيل اموال  آستانه  از آن پول ها  در شيط
عايدات  آستانه ازاين  پس در . راه  منافع  شخصی خويش  بهره برداری می کردند 

منبعد . راهی  که واقفين  آن در اصل  منظور نظر داشته اند به مصرف خواهد رسيد
ما . ب است کامالً تحت نظم خواهد بود آستان مقدس که زيارتگاه زوارايرانی وعر

اميدواريم اقدام  اخير که به خواست خدا وآرزوی  پادشاه ما انجام شده است نتايج 
  .نيکويی به بار آورد

  سان ادمحم تقی  والی نظامی خر
نشرنگاه  –غالمحسين ميرزا صالح  –»و برآمدن پهلوی فروپاشی قاجار«: منبع * 

  ١٠٠ - ١٠٢صص  – ٣٨٧ –معاصر
آثار و نتايج قيام کلنل دمحم تقی خان پسيان درگفتگو با استاد دکتر يوسف متولی «-  ٢

  وبالگ تخصصی تاريخ شفاهی. »حقيقی
   ١٣٩٠مهر  ١۴، »برخاستن نظاميان در سپهر سياست ايران « قاسم توکلی  -  ٣
 فرارو   –منبع  

   –روزنامه پارتی : منبع کلنل پسيان« رضا سليمان نوری   -  ۴
  
     وبالک حميد رضا سهيلی: منبع -  ۵
وبالک » های مهاجر در تئاتر خراسان  نقش آذری« داوود عسگر پور : منبع -  ۶

 ايشيق 
ترين شاعران و  يکی از معروف) مشهور به عارف قزوينی ( القاسم عارف ابو  -  ٧ 

های  برای بيان انديشه  يی شعر را وسيله«عصرمشروطيت است که   سازان تضيف
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 »شاعرملی ايران«وبه همين جهت درحيات خود به عنوان قرارداد  سياسی واجتماعی
مالهادی "پدرش . شدهجری شمسی در قزوين متولد ] ١٢۶١[درسال.»شد شناخته می

خط . عارف صرف و نحو عربی و فارسی را درقزوين فرا گرفت. بود" وکيل
موسيقی را نزد حاج صادق خرازی فرا . نوشت شکسته و نستعليق را بسيار خوب می

سالگی عارف زمزمه مشروطيت بلند گشته بود، عارف نيز با  ٢٣گرفت و در آغاز 
شاعرطنزسرای  ايرج ميرزا .ردبه موفقيت مشروطيت کمک ک غزلهای خود

سالگی در  ۵۴عارف در. است  نامه را درهجو وی سروده معروف، منظومه عارف
خورشيدی دراثر بيماری طوالنی درهمدان جهان را  ١٣١٢روز يک شنبه يکم بهمن 

 .بدرود گفت و رفت
ايرج ميرزا ملقب به جالل الممالک از شاعران نامدارمعاصر ايران در عصر  -  ٨

 گوناگون  های قالب«اودر .ميباشد)اواخردوره قاجارواوايل دوره پهلوی(طيتمشرو
شعرسروده وارزشمندترين اشعارش مضامين انتقادی، اجتماعی، احساسی و تربيتی 

حسين ميرزا قاجار و از طريق پدر  ايرج ميرزا فرزند صدرالشعرا غالم» .دارند
در  ١٢۵٣ درسال. اجار بودبزرگش ملک ايرج بن فتحعلی شاه،نتيجه فتحعلی شاه ق

وايرج طبع شعری خويش را  به دنيا آمد پدرو پدربزرگش هردوشاعربودندتبريز 
وی درفارسی وعربی وفرانسوی مهارت داشت و روسی . ازآنها به ارث برده است

در اثر  ١٣٠۵ايرج ميرزا در سال . نوشت دانست و خط را خوب می وترکی نيزمی
 .ه ظهير الدوله به خاک سپرده شدسکته قلبی در گذشت ودر مقبر

 –مؤسسه انتشارات امير کبير  ،» جلد اول. تاريخ بيست ساله ايران«حسين مکی،  - ٩
آئينه « دکتر نصرهللا سيف پورفاطمی « ، ونگاه کنيد به  ۴٨٠ - ۴٨۴صص  - ١٣۵٨
، و نگاه کنيد به ١٩٧ - ١٩٩صص  – ١٣۶٨ –انتشارات جبهه مليون ايران »عبرت

نشريه  « دکترحسن امين: نويسنده» ومت کلنل پسيان درشعرفارسیبازتاب مقا« 
   ٢٩ – ۵٣صص   ٢٩شماره  - ١٣٨۵خرداد » حافظ 

باهتمام .» تحقيق دراحوال وآثاروافکار واشعارايرج ميرزا وخاندان ونياگان او«  - ١٠
 – ١٣۵٣چاپ سوم . شرکت سهامی نشر انديشه تهران  - دکتر دمحم جعفر محجوب 

  ١۶٨ص 
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   پانزدهم فصل

  »درايران انقالبی وناسيوناليست پسيان کلنل«  کرونين استفانی

دربارۀ » کلنل پسيان وناسيوناليست انقالبی درايران« استفانی کرونين درکتاب 
  : اصالحات پسيان اينگونه بررسی می کند

احساس ناامنی سياسی به گونه ای فزاينده  ١٢٩٩ -  ١٢٩٧در فاصله ی سال های
جنگ داخلی درآسيای مرکزی دامگيراياالت امپراتوری . را گرفته بودخراسان را ف

سابق روسيه شد و درغرب اين منطقه جنبش جنگلی ها در گيالن به شدت ادامه 
درهمين . بود ١٢٩٩داشت و نقطه ی اوج آن اعالم جمهوری شوروی گيالن به سال 

انحالل  قشون . ادسال تبريز به دست دموکرات ها به رهبری شيخ دمحم خيابانی افت
تزاری در خراسان که درپی انقالب روسيه روی داد و خروج بريگاد قزاق ايران، 

از . عواملی  را که مايه ی ثبات اما به لحاظ سياسی ناگوار بودند از ميان برداشت
سوی ديگر، فعاليت های سربازان راديکال روس مايه ی دلگرمی دموکرات های 

درخراسان و خاصه درميان کارگران ايرانی ) ستکموني( حزب عدالت. مشهد شد
، شايعه ی  حمله ی افراد ١٢٩٩در سراسر سال ) ١.(ساکن ترکستان فعاليت می کرد

، ١٢٩٩ -  ١٢٩٨در سال های . مسلح حزب عدالت به خراسان همواره  داغ  بود
بلشويک ها که حکومت ايران را ابزاری در دست امپرياليسم انگليس می دانستند، 

با اين حکومت دشمنی می ورزيدند و اميدوار بودند اين حکومت سرنگون  سخت
حکومت . شود و جای خود را به حکومتی بدهد که با  ايشان همدلی بيشترداشته باشد

بين ايران و انگليس به خشم آمد  ١٩١٩نوپای شوروی بخصوص ازامضای قرارداد 
ان يقين نکرده بود، تبليغات  و تازمانی که به تأثير مذاکرات در کاهش نفوذ انگلست

ژاندارمری . ناسيونليستی وسيعی، به ويژه در ضديت با انگليسی ها، به راه انداخت
ً به خاطر امنيت بخشيدن به ايالت، از جمله در طول مرز با شوروی، در  که دقيقا
خراسان مستقر شده بود، يکی ازبخش های جامعه ی ايران بود که حزب عدالت آن 

ی مناسب برای تبليغات خود يافته بود و اين تشکيالت  را آماج  تبليغات در زمينه ا
از نمونه های بارزاين تبليغات يکی مقاله درج شده در بيرق . مداوم خود کرده بود

» دعوت از ژاندارمری «با عنوان١٢٩٩عدالت، روزنامۀ حزب عدالت، درخرداد 
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يوناليست ها نوشته شده بود، آکنده اين مقاله که سراسر به زبان آشنای ناس. ايران بود
ازستايش های گزافه آميز ازميهن دوستی ژاندارم ها بود وسندی نيزدرآن گنجانده شده 
بود که، بنا بردعوی روزنامه، وصيت نامه سياسی ماژورعلی قلی پسيان، شهيد قيام 

وپسرعموی کلنل پسيان، بود واز قوای ژاندارم می خواست که ١٢٩۵شيرازبه سال 
مقاله ی ديگر اين روزنامه که در ) ٢.(ران را از دست انگليسی ها نجات بدهنداي

يازدهم تيرمنتشر شد، همان مضمون را پی می گرفت وازافسرميهن دوست، کلنل 
هرچند برآورد تأثير اين مقاالت دشوار است، بی گمان ) ٣.(پسيان، نام می برد

ی گريختند چندان بودکه قوام شمارافراد ژاندارمی که دراين دوره به قلمرو شورو
يکی ديگرازعوامل بی ثباتی شورش عشاير باحمايت ) ۴.(السلطنه نگران کند

و آن هم ١٢٩٩کمونيست ها وشرارت خدا وردی،راهزن بدنام، بودکه تنها درسال 
  .   بعد ازچند رشته عمليات دوشاورسرانجام سرکوب شد

بلکه مشکالت . می به سرمی بردخراسان نه تنها دربی ثباتی سياسی ونا امنی نظا 
سياست روسيه از يک قرن پيش توانسته . اقتصادی آن نيز روزبه روز بيشتر می شد

بود رابطه اقتصادی خراسان وهند را بگسلد واز طريق آسيای مرکزی به روسيه 
اما قطع رابطه ی تجاری با آسيای مرکزی، به واسطۀ انقالب روسيه، . پيونددهد

کل ايالت دچاررکود اقتصادی شده و . اسان لطمه زده  بودسخت به اقتصاد خر
، مستوفی الممالک، ١٢٩۶درسال . بيکاری و تنگدستی گريبان مردم راگرفته بود

قوام خوب می دانست که . رئيس الوزرا، قوام السلطنه را والی خراسان کرده بود
او . عی داردتأمين امنيت در داخل ايالت وبسيج نيرو برای دفاع  از آن ضرورت قط

در آغاز کار ژاندارمری خوش بين بود و صادقانه درتشکيل رژيمان ژاندارمری 
همکاری می کرد واولين افسری که به رياست اين نيرو گماشته شد، شاهزاده ماژور 

شاهزاده دمحم حسين . (دمحم حسين ميرزا جهانبانی، ازخويشاوندان سببی نزديک اوبود
در اين مرحله او اعتماد فراوان  به ) م.برادر قوام بود ميرزا، داماد معتمد السلطنه

ژاندارم ها داشت، بيش تر آنان را شخصاً می شناخت و افسرانش را خود او و رئيس  
سربازگيری برای ) ۵.(الوزرا مخصوصاً برای خدمت درخراسان انتخاب کرده بودند

 ل يعنی بونيچهرژيمان ژاندارمری با شتاب و بر اساس روشی قديمی و سهل الوصو
در اين  روش، واحد مالياتی هرده را . روشی سنتی برای اخذ ماليات وسربازگيری (
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همين معيار درسربازگيری . براساس جريب زمين و ساعت آب آن تعيين می کردند
که روش معمول در قرن گذشته بود، ) »به نقل ازفرهنگ معين«.م.هم به کارمی رفت

تومان به  ١٢٠متوسط  موظف بودند دو مرد و ۀا اندازروستايی  ب. به  اجرا در آمد
نشان  ازای هرمرد بدهند وبعضی خان ها ورؤسای طوايف همراه با نفرات و اطرافيا

اين )۶.(به خدمت  پذيرفته می شدند، اما هيچ خانی ازدرجه ی سلطان باالتر نمی رفت
اربراين بود که قر. گام نخست بود برای درآوردن روستاها به محدودی اقتدارمشهد 

قشون نظام، که در واقع باقی مانده ی اصالحات قشون قاجاردر قرن سيزدهم بود و 
ظاهراً در مشهد بهتر از هر جای ديگر حفظ  بود، و نيز نيروی نظميه به فرماندهی 

و  ١٢٩٨در سال های .  ماژور سيوبرگ سوئدی ، قوای ژاندارمری را ياری کنند
نظام گاه و بی گاه  به ياری چريک های عشايربه ، نيروهای ژاندارم و ١٢٩٩

عمليات نظامی عليه راهزنان و اشرار ازجمله خدا وردی  و برخی از خان های نا 
  )  ٧.(فرمان دست می زدند

اما در سراسر دوران واليگری قوام السلطنه ، وضع کمالی نيروهای نظامی قرين  
ابع مالی در کل مملکت و درايالت اين تا حدی به علت کمبود من. مشکالت دائمی بود

بود، اما علت عمده رابايد دراين واقعيت ديد که پول موجود اغلب به سبب اختالس و 
هم ژاندارم ها وهم قوای نظام در اين دوره پيوسته . فساد مزمن حيف و ميل می شد

شکايت داشتند که مواجبشان پرداخت نشده و نا خرسندی خود را به شيوه هايی که 
، قوام به ١٢٩٩مثالً درمهرماه. واخر دوران قاجارجا افتاده بود آشکار می کرددرا

شهرکوچک قوچان در شمال شرقی مشهد سفر کرد، اما به هنگام ترک اين شهر به 
مخمصه افتاد، زيرا درست در دم آخر قوای ژاندارم و نظام او را محاصره کردند و 

قوام مبلغ  چهارهزار تومان . نداختندسرمواجب عقب افتاده ی خود هياهويی به راه ا
از بازرگانان شهر قرض کرد و تازه  بعد از توزيع اين پول ميان آن  قوا بود که 

نيروهای ژاندارم قوچان درعين حال ماژور . توانست از قوچان  بيرون برود
جهانبانی را متهم کردند که مبلغ شش هزار تومان مواجب  مردانش را اختالس کرده 

وضع آن چنان وخيم  شد که مقامات دولتی درمشهد ناچارشدند برای پرداخت .  است
مواجب پادگان شهر حواله هايی به افسران بدهند تا وجه آن راخودشان ازافراد و 

  )٨.(روستاهای  بدهکار به حکومت اخذ کنند
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، هرج و مرج مالی به آن جا کشيد که اختالفات شديدی ميان ١٢٩٩درپاييز سال 
قوام عمالً تمامی عايدات . ن دوبوای بلزيکی، پيشکارماليه، وقوام پديد آمدمسيو لئو

ايالت را برای مخارج نيروهای نظامی در اختيار گرفته بود، اما از اين مبلغ تنها 
وضع زمانی وخيم ترشد که حکومت مرکزی . وجوه ناچيزی به آن افراد رسيده بود

، ١٢٩٩درمهر. ايدات ايالت دريافت کندبار ديگربه تالش افتاد تا سهم خود را از ع
دوبوا حکمی ازتهران دريافت کرد که به موجب آن می بايست نيمی ازعايدات 
خراسان را به تهران ارسال کند و در نتيجه کشمکش ميان پيشکار ماليه و قوام باال 

يک هفته بعد تهران به دوبوا حکم کرد که حساب های ژاندارمری ونيروی . گرفت
حاال ديگر رابطه ی ميان قوام و . بررسی کند، اما قوام  مانع حسابرسی شد نظميه را

دوبوا براين اعتقاد بود که قوام و ديگران نيمی از پولی . دوبوا سخت به هم خورده بود
را که اوبرای پرداخت به نيروهای نظامی تحويل ايشان داده به جيب خود ريخته اند و 

  )٩. (حرص و آز جناب والی نيست اعالم کرد که قادر به مهار کردن
، کلنل پسيان به مشهد آمد تا ١٢٩٩در هنگامه ی اين دعوا، در اواسط  شهريور 

دراين ايام نام پسيان . رياست ژاندارمری ايالت را از ماژورجهانبانی تحويل بگيرد 
به کف  ١٢٩۴درمقام فرمانده نظامی، که درمبارزات نيروهای ناسيوناليست درسال 

بود، و نيز درمقام افسری دلير و اليق که شخصاً هم جدی وسختکوش و حتی آورده 
اوکه گروهی پانزده نفری ) ١٠.(متعصب و پاکدامن بود، بر سرزبان ها افتاده بود

ازافسران همفکرش را برای ياری کردن درتقويت ژاندارمری از تهران آورده بود، 
سيان برای تضمين  پرداخت پ. به محض ورود به مشهد دست به اصالح رژيمان زد

منظم مواجب افرادش به هرکارکه می توانست دست زد، افراد ناکار آمد را اخراج 
اما اقداماتش درهر گام با موانعی رو به . کرد و به جای ايشان نفرات ديگری برگزيد

رو شد و کل فعاليتش به خطر افتاد ، زيرا دست يافتن به همان حداقل بودجه ی 
، او که تالش چهار ١٢٩٩با فرا رسيدن دی ماه . ز برای او محال بودتصويب شده ني

کلنل  ) ١١.(ماهه ی خود را در مشهد شکست خورده می ديد، پاک دلسرد شده بود
کمبود منابع مالی را به گردن قوام  انداخت و تهديد کرد که اگر پول دراختيارش 

. دارم ها پرداخت شده بود، هنوزمواجب ژان١٢٩٩تا بهمن . نگذارند، استعفامی دهد
بسياری از افراد ژاندارمرم از شوروشوق افتاده بودن و پسيان کم کم ناچارمی شد به 
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او نيزمانند دوبوا آشکار از قوام کناره . فکرکوچک کردن تشکيالت ژاندارمری باشد
می گرفت و تا وقتی افرادش پولی دريافت نکرده بودند، حاضر به رعايت آداب و 

  .تعارف، مثل صرف چای در خانه ی والی، نبودتشريفات م
.  در طول اين چند ماه، زمينه های ديگری برای تعارض رفته رفته آشکارمی شد

اختالف ميان دوبوا و قوام  روز به روز دامن می گسترد  وبدل به تعارض ميان 
ه و درآذرماه، به سبب دوفقره ماليات، يکی ماليات سران. دوبوا وبزرگان ايالت می شد

ديگرماليات براحشام، که پيشکار ماليه مصمم به اخذ آن ها بود و مالکان به نپرداختن 
دراوايل دی ماه، دوبوا ) ١٢.(مالکان و دوبوا به هم خورد ۀآن خو کرده بودند، ميان

نا رضايتی نيروی . تومان است ٢١۶, ٠٠٠اعالم کردکه بدهی مالياتی مالکان معادل 
به گسترش داشت ومواجب اين افراد مدت ها معوق مانده نظام درپادگان مشهد رو 

بودو تأکيد می کردند که اين پول ازجانب خزانه داری پرداخت شده، اما فرمانده 
سربازان ساده ی اين . نظام، ساالرمظفر، ازپرداخت مواجب آن ها سرباز زده است

، معافيت چرا که ؛ بنا بر تصميم جديد حکومت. نيرو نيزسخت  سر خورده  بودند
مالياتی ايشان که درحکم امتيازی برای نظاميان بود، لغو می شد و از آن پس بايد مثل 

به افسران هم خبر رسيده  بود که ترفيعات و افزايش . ديگران ماليات می پرداختند
حقوق  متناسب با آن، که سه سال قبل به پاداش سرکوب نا آرامی های محلی به ايشان 

ز تأييد وزير جنگ نگذشته و آن وجوهی که افزون بر حقوق تعلق گرفته بود، ا
در ماه بهمن ، دامنه ی نا ) ١٣.(برداشت شده بود هم بايد به حکومت عودت داده شود

اين نهاد  مذهبی مهم زيارتگاه شيعيان . رضايی ها به آستان قدس نيز کشيده شد
ز مالکان عمده ی اين نهاد اگر چه عايداتی کالن داشت وا.سراسرجهان اسالم بود

خراسان به شمار می رفت و دامنه ی موقوفاتش تا هند کشيده شده بود، در آن ايام  
مقروض بود و به همين سبب يک سوم از مواجب مستخدمين جزء، از جمله قاريان، 

برخی ازمقامات استان قدس به رهبری يکی . خدّام و فراش ها، کاسته شده بود
اعتضاد التوليه ، که از دموکرات ها بود، خواستار ، )١۴( ازسرکشيک های آستانه

ارائه ی حساب برای توجيه اين اقدام شدند و براين پای فشردند که اگر قرار برصرفه 
  )١۵.(جويی است، بايد عمومی باشد و ازباالترين تا پائين ترين رتبه را شامل شود

خراسان دامن  ، عوامل گوناگونی برآشفتگی اوضاع١٢٩٩در پائير و زمستان سال 
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الغای قرارداد  ايران و انگليس سياست بريتانيا را در برابر ايران سر در گم کرد .  زد
انگليسی مالسن، که قرار بود در اسفند ماه عملی  –بود و بيرون کشيدن نيروی هندی 

شود، و نيز انحالل قوای چريک سوار کرد و چريک سيستان، که زيرنظر مالسن 
نی های فراوان پديد آورده بود آنچه  کمتربدان توجه می شد عمل می کردند، نگرا

( ١٢٩٩واقعيتی جديد در روابط  شوروی و ايران بود که در قرارداد هفت اسفند 
بعد از امضای اين قرارداد، به کارگيری کمونيست . جلوه گرمی شد)  ١٩٢١فوريه 

تحکيم  عوض شوروی در پیرهای ايرانی و راديکال های محلی موقوف شد و د
هراس ازحمله ی ١٣٠٠با اين همه، دربهارسال . روابط با حکومت مرکزی افتاد

شوروی به خراسان درهمه جا دامن گسترد و آنچه دکترين بلشويک نام گرفته بود، 
. توأم با اشاعه ی تبليغات حزب عدالت در خراسان سرآمدن ايالت را نگران کرده بود

مه ی راديکال محلی مهرمنير وخيم تر می اين فضای هراس زده را مقاالت روزنا
کرد، چرا که مدام به توانگران هشدارمی دادکه ازسرنوشت ثرومندان روسيه عبرت 

به راستی هم ثروتمندان شهرديگر از مستمندان می ترسيدند، زيرا به . بگيرند
گوششان رسيده بود که برخی از فقرا خانه های توانگران  را برای اقدامات آينده  

  )١۶.(ان می کنندنش
باری، وقتی سيد ضياء و رضا خان در تهران کودتا کردند، اوضاع مشهد بدين گونه  

اگرچه سيد ضياء به سبب نزديکی با انگليسی ها چندان .آشفته و حساس شده بود
خوشنام نبود، اهداف آشکارا ناسيوناليستی حکومت جديد در جهت دولت سازی و 

و بی اعتبارمايه انگيزش احساسات  ف وديوانيان فاسداقدامات مصمم آنها برضد اشرا
کودتاگران بالفاصله به )١٧. (وحتی شادمانی نسل جوان ناسيوناليست های انقالبی شد

تهاجمی همه جانبه برای بازداشت سرآمدان سياسی  دست زدند واعالم کردند ماليات 
رج برنامه های های عقب افتاده را از بازداشت شدگان می گيرند و وجوه آن را خ

اهداف عمده ی اين برنامه عبارت بود از رهايی از بدهی های . نوسازی می کنند
مالی، تجديد سازمان ادارات، اصالحات ارضی ، توسعه ی تجارت و صنعت و 

  .تشکيل ارتش مدرن
درتهران  هفته بعدازاستقرارحکومت جديد روزسيزدهم فروردين، يعنی چند 

انگليسی مالسن ازخراسان، کلنل پسيان  –روهای هندیوبالفاصله بعد از خروج ني
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آن روز فوام، بنا برسنتی ديرين، به باغی . زمام قدرت را درمشهد به دست گرفت
وقت غروب، زمانی که والی به شهر باز می گشت، . خارج از شهر رفته بود

نيروهای مسلح ژاندارم اتومبيل او را جلو دروازه ی ارگ  متوقف کردند و شخص 
چند روز بعد قوام را به . لنل به او خبر داد که بنابر حکم حکومت بازداشت می شودک

در همين روزها بسياری . تهران فرستادند و درآن جا به فرمان سيد ضياء محبوس شد
از مقامات حکومتی ايالت خراسان، افسران نظام و نظميه و مالکان و بازرگانان 

ً شبيه رفتاری بود که  سيد  بازداشت و درمقر ژاندارمری زندانی ش دند و اين دقيقا
  .ضياء  در تهران پيش گرفته  بود

چنان که پيداست، کلنل پسيان خود زمان دست زدن به کودتا در مشهد را تعيين کرده   
نقشه ی . او. بود، اما اين عمل هماهنگ با دستورات دريافت شده از تهران بود

ن دست به عمل زد، حکومت ايالتی واجتماع عمليات را مخفيانه طرح کرده بود و چو
روز بعد از کودتا، چهاردهم فروردين، سيد ضياء که . محلی به راستی غافگير شدند

کلنل سخت ستايشش می کرد و تا آخر هم به او وفادارماند، او را  به مقام والی  
ر پسيان دربيانيه ای که به مناسبت اين انتصاب منتش) ١٨.(نظامی خراسان گماشت

کرد، بر بی نيازی خود از اين مقام تأکيد نهاد و نيز برميهن دوستی و عالقه به آزادی 
و پايان دادن به بی عدالتی واستبداد و نياز به اصالحات و يک حکومت مرکزی 

اما اگر چه پسيان از هواداران  سر سخت  حکومت جديد بود و به )  ١٩.(قدرتمند
ت، رئيس الوزرا در برابر  او اعتماد متقابل شخص رئيس الوزرا کامال اعتماد داش

نورمن، وزيرمختار انگليس درتهران، در تلگرافی به پريداکس، . نشان  نمی داد
" ممنون شما خواهد بود ، اگر« سرکنسول انگليس درمشهد ، نوشت که سيد ضياء 

 را زير نظرداشته باشيد، چون اگر چه او را فردی صادق" افسر فرمانده ژاندارمری
اين نشان می ) ٢٠. (»می داند، با توجه به جاه طلبی هايش نگران اقدامات آتی اوست

دهد که توان بالقوه ی پسيان برای بدل  شدن به قهرمان ملی از همان  زمان  تهران را 
  .نگران کرده بوده بود

و ژاندارمری  و ) ٢١(روز پانزدهم فروردين در مشهد حکومت نظامی اعالم  شد
اين . به طورمشترک مسئول اجرای اين حکم شدند) پليس ( و نظميه ) ارتش(نظام 

اگر چه قشون . سه نيرو پيش ازآن  نيز يکدل و يک جهت با هم همکاری می کردند
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نظام و نيروی نظميه بر قوای ژاندارم، که درآن زمان فقط دويست نفردر مشهد بود، 
نه افسران و نه . نشان ندادنددر برابر کودتای پسيان مقاومتی . برتری کّمی داشتند

سربازان هيچ يک دل خوشی از حکومت سابق نداشتند؛ بگذرييم از اين که هر گونه 
مقاومت دربرابر پسيان از همان روز او با بازداشت بسياری از افسران ارشد فرمانده 

رياست قشون ايالت، ساالرمظفر، ازنخستين کسانی . ارتش و نظميه منتفی شده بود
همراه با افسر ارشد ايرانی فرمانده  نظميه ی مشهد، ماژور عبدهللا  خان بود که 

  .تبريزی، بازداشت شده بود
کلنل پسيان بالفاصله بعدازکودتای خود برنامه ی گسترش ژاندارمری و اصالح 

او هماهنگ با سياست حکومت مرکزی، قوای . تشکيالت نظامی ايالت را آغاز کرد
مواجب سه ماهه ی نفرات اين نيرو پرداخت . ادغام کرد نظام محلی را درژاندارمری

شد، کل نفرات به پنج گروهان صد نفری تقسيم شدند واونيفورم ژاندارمری پوشيدند 
پسيان بخصوص مشتاق عملی کردن اين مرحله بود، زيرا به افسران  نظام اعتماد 

در اين روز . اندحقانيت پسيان را واقعه ای در نوزدهم فروردين به اثبات رس. نداشت
معلوم شد که عناصری از قشون نظام به رهبری ساالر امجد، فرمانده قسمت پياده، 
. نقشه ای ريخته بودند تا قوام را از حبس در آورند وحکومت جديد را سرنگون کنند

ساالرامجد و همدستانش بازداشت شدند و افسری ازژاندارمری، سلطان اسماعيل 
قوای ژاندارم مشهدو واحدهای تجديد سازمان شده ی قشون خان بهادر، به فرماندهی 

پسيان برای اطمينان دادن به نفرات نظام مراسم رژه ای برگزار کرد و .  منصوب شد
در اين مراسم علت بازداشت افسران فرمانده قشون را اعالم کرد و قول داد 

  )٢٢.(کميسيونی برای رسيدگی به اتهام اين افسران تشکيل شود
های فروردين و ارديبهشت، سربازگيری برای ژاندارمری با حرارت و  در ماه

جديت تمام، هرچند کم وبيش شتاب زده وسهل انگارانه، پيش می رفت و خدمت در 
نفر ثبت  ٢۵٠تنها در شهرکوچکی مثل قوچان) ٢٣.(اين نيرو داوطلب فراوان داشت

رنفرات  ژاندارم به  در اواسط ارديبهشت، شما. نام کردند و به مشهد اعزام شدند
گذشته ازثبت نام . نفربرسد ٣۶٠٠نفررسيد و پسيان اميدواربود درنهايت به  ١٠٢۵

مستقيم، پسيان به طوايف بربری، تيموری و هزاره چشم دوخته بود، زيرا اين 
طوايف ازديرباز، بنابرسهميه ای که مقررشده بود، نفراتی برای خدمت در قشون 
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ص  به طايفه ی بربری اميد بسته بود واز رؤسای اين او بخصو. اعزام می کردند
طايفه هزارنفر طلب  کرده بود، درحالی که از طايفه ی تيموری وهزاره هر يک 

اعزامی طوايف همچون گذشت مجاز بودند )٢۴(نفرات . سيصد سوار خواسته بود
  .اسفرانی از طيفه ی خود داشته باشد

برای رمی مشهد با ورود تعدادی افسر، گروه افسران ژاندادرا واخر ارديبهشت
در اوايل خرداد، مدرسه ی ژاندارمری تأسيس  شد  . تشکيل ستاد آموزشی  تقويت شد

. می ديدندکه افسران و درجه داران ونيز نفرت جديد در کالس ها ی آن اموزش 
خروج که بعد ازنفرات فزاينده ی ژاندارمری را دراردوگاهی خارج ازشهر،

نفرات سالاح عمده ی اين . انگليسی خالی مانده بود، جای دادند –دینيروهای هن
تفنگ لی متنفورد با لوله ی بلند و سر نيزه ی کوتاه بود که يا اهدايی انگليس بود يا به 

نيزهزارقبضه  )مالسن(انگليسی  - نيروهای هندی . آن دولت خريده بوندمرورزمان از
چهارقبضه . ژاندارمری داده بودندتفنگ وهزارجعبه فشنگ سالح های سبک به 
تجهيزات توپخانه عبارت بود از . توپ انگليسی لوئيس نيزدراختيار ژاندارمری بود

دو توپ صحرايی اشنايدر، دو توپ کوهستانی اتريشی و دو توپ کوهستانی ديگر که 
  .خريده بودند) انگليس( ازتوپخانه کشمير

نبه در قشون چند کميسيون نظامی کلنل پسيان برای دست زدن به اصالحات همه جا
با وظايف مختلف درمشهد تشکيل داد؛ تجديد نظردرحساب های قشون، اجرای 
عدالت درمواردی که درصالحيت حکومت نظامی است، بررسی سالح ها و 
تجيهيزات و ذخايرتوپخانه، ازجمله سالح هايی که ازانگليسی ها خريده بودند، وازاين 

اين کميسيون ها به سبب بی تجربگی افسران عضو با موانعی  اما ظاهراً فعاليت. قبيل
رعايت انضباط درميان تشکيالت نظامی وشبه نظامی درشهر بسيار . روبه روشد

و ژاندارمری با همه ی فعاليتی که درمشهد داشت، همچنان به )  ٢۵.(خوب بود
 اسرسر در. وظيفه ی خود درحفظ امنيت راه وسرکوب شرارت عشايرادامه می داد

راه تهران پست های نگهبانی مستقر شدو دراوايل خرداد ماه دويست ژاندارم برای 
در اوايل ارديبهست، . رفع غائله ی ساالرخان بلوچ از مشهد عازم تربت حيدريه شدند

شان در  روحيه ی گروه افسران به سبب ترفيع درجه؛ به منظور قدردانی ازخدماتی
زديک ترين هواداران کلنل پسيان، يعنی سلطان دوتن از ن. زمان کودتا، تقويت شد
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اسماعيل خان بهادر وسلطان محمود خان نوذری، درجه ی ماژورگرفتند و رده های 
  )٢۶. (پائين ترنيز به ترفيع درجه نائل شدند

پسيان در روزهای بعد از کودتا به اقداماتی برای تحکيم اقتدار خود در نواحی  
کمران شهرهای مهم مثل قوچان،  تربت حيدريه و ح. پيرامونی نيز دست  زده بود

نيشابور با زداشت و به مشهد اعزام شده بودن و افسران  ژاندارم موقتاً جای آن ها را 
در ساير شهرها  حکمرانان اسمی . گرفته و حکومت نظامی برقرار کرده بودند

حال اداره ی گمارده  شده يا مقامات موجود در کارخود ابقا شده بودند، اما درهردو 
  .شهرها عمالً در دست افسران ژاندارم بود

بازداشت مالکانی که بدهی مالياتی داشتند ازهمان روز کودتا آغاز شده بود و تا مدتی  
کلنل . بعد داشت، هر چند که برخی از بازداشت شدگان به قيد التزام آزاد شده بودند

وقه بايد با شدت هر چه تمام اين نکته راروشن کرده بود که پرداخت ماليات های مع
دوبوا از . تر پيگيری شود و رشوه هم گرهی ازکاربازداشت شدگان نمی گشايد

بازداشت قوام و ساير مالکان فوق العاده مسرور شده بود و حاال برای اخذ پول 
, ٠٠٠او ماليات پرداخت نشده ی قوام را تا . ازايشان حکم پشت حکم صادر می کرد

د می کرد،  با اين توضيح که اين مبلغ شامل ماليات بردارايی های تومان بر آور ١۵٠
او در رشت و تهران نمی شود و تهديد کرد  سالمی، ملک متعلق به قوام،را مصادره 

به راستی هم ظرف چند هفته کل احشام و محصوالت اين ملک  به دست . خواهد کرد
  .مقامات  مشهد  مصادره شد

تا ، دوبوا با همکاری کلنل پسيان يک کميسيون مالی در روزهای نخست بعد از کود
از پنج عضو کميسيون . برای بررسی و برآورد دعاوی مالياتی تشکيل داده بود

وآنيک غيرنظامی هم عالم الدوله، محاسب مالکيت ) ٢٧(چهارتن نظامی بودند 
  )٢٨.(درمشهد وازنزديک ترين و تندروترين هواداران پسيان، بود

ه درسراسر فروردين و ارديبهشت تشکيل می شد و دوبوا پنج بازرس کميسيون مالي 
زمانی که  دوبوا با شورو . اضافی نيز برای محاسبه ی ماليات ايالت به کار گماشت

شوق محاسبه ی ماليات های معوقه را درمحدوده ی ده سال گذشته پی می گرفت، 
اخاذی های غير قانونی کلنل نيز به گرد آوری مدارکی دراثبات رشوه گيری و ساير 

معلوم شد که بدهی چند تن از مالکان و . والی سابق و اطرافيانش مشغول شد
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بازرگانان معادل با بدهی قوام است و کميسيون ماليه  بسياری از موارد فساد و 
اختالس مقامات سابق ايالتی را آشکار کرد و دراين ميان  قوام و منشی او در صف 

مظفر،  ب های ساالربررسی  حسا ين  گذشته، کميسيون دراز ا. اول جای گرفتند
در طول سه ماه گذشته مبلغ  کالنی  رئيس سابق قشون نظام ، کشف کرد که تنها

کميسيون حکم  پی اين ماجرا ،در. معادل ده هزار تومان حيف و ميل شده است
مظفر بررسی حساب های تشکيالت نظام در سال گذشته داد ومعلوم شد شخص ساالر

  .او بالفاصله  بدهی خود را  پرداخت کرد. مبلغ کالنی بدهکار است
يکی ديگر از اقدامات اوليه ی کلنل اصالح تشکيالت اداری آستان قدس بود که 

در اواسط  فروردين ) ٢٩.(مقروض شدن آن جنجال فراوان در ميان مردم  افکنده بود
، که  از متحدان سرسختش  )٣٠( ماه، اوبا نظرخواهی از متولی باشی ، ظهيراالسالم

بود، به فکرنخستين اقدامات بر ضد کسانی افتاد که با بهره گيری از قوانين موقوفات 
اگرچه  برخی از مقامات . بخش بزرگی ازعايدات استان قدس را در جيب می زدند

مهم آستان قدس بالفاصله بعد از کودتا بازداشت شده بودند، بازداشت ايشان چندان 
نکشيده و با هزيمت مهم ترين مجتهد مشهد، دمحم نجفی خراسانی مشهور به  طولی

البته برخی . آقازاده ، برای زيارت مکه، کانون احتمالی مخالف علما از ميان رفته بود
از  افراد روحانی از وضع ناخرسند  بودند و از اين ِشکوه داشتند که حکومت جديد با 

اين نهاد توهين  کرده ، اما با خروج  آقاز اده از  مطالبه ی ماليات از آستان قدس به
مشهد و اتحاد متولی باشی با پسيان، در اين  مرحله هيچ مخالت مذهبی جدی در 

در واقع مجتهدين مشهد  با محافظه کاری ديرين خود اعالم . برابر کلنل وجود نداشت
آنان . می مانندکرده بودند در تحوالت اخير دخالتی ندارند و نسبت به آن بی طرف 

می گفتند تحوالت اخيربه صالح مملکت ودر دفاع از قوانين شرع  بوده و رهبران 
 )٣١( .مذهبی وظيفه دارند ازحکومت فعلی درايالت ودرکل مملکت حمايت  کنند

شکيالت اداری آستان قدس رضايت نمی داد وبرآن بود که عايدات آن را به 
تربيت و امورخيريه ونگهداری ومرمت  طورکامل به مصارف مناسب نظيرتعليم و

صبح . بناهای آستان  قدس و نظاير آن برساند و راه بر منافع شخصی افراد  ببندد
روز هفدهم ارديبهشت، پسيان به موجب حکم سيد ضياء، رئيس الوزرا، همه ی 

اين افراد را . مقامات باالی آستان قدس به استثنای متولی باشی را بازداشت کرد
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ی خود شان بازداشت کردند  و در اين کار صد ژاندارم  وسی نفر  از نيروی درخانه 
در محموع  بيست و يک نفر، از . نظميه، که جملگی داو طلب بودند، شرکت داشتند

جمله چهار نفر از پنج سرکشيک آستان قدس، بازداشت شدند واتهام   جملگی حيف 
چکی از ژاندارم ها مأمور دسته های کو. وميل مستمرعايدات آستانه اعالم شد

را  بيرون ) ٣٢(خدّام و کشيک ها ۀنگهبانی از دروازه های متعدد آستانه  شدند و هم
آن گاه کلنل اعالم  . راندند و اشيای قيمتی اين نهاد را شخص کلنل مهر و موم کرد

کرد که بررسی همه جانبه ای از امورآستان  قدس به عمل خواهد آورد، در هر جا  
ر باشد صرفه جويی هايی اعمال خواهد شد و شمارکسانی که ازآستان قدس که ميس

سيد ضياء درفرمانی  . حقوق وبازنشستکی می گيرند تا حد معقولی کاهش خواهد يافت
آستان قدس را بی اعتباراعالم کرده و خواستار   همه ی  انتصابات و ترتيبات سابق

اين فرمان چهار کميته برای بررسی پسيان در اجرای . اجرای تنظيمات جديد شده بود
اين کميته ها مأموربودند امور مالی آستانه، امورکارکنان . امورآستان قدس تشکيل داد

پسيان  خود برکار دو . آن، امالک و ابنيه و نيز اموال منقول آن را  بررسی  کنند 
يم کميته ی دوم و سوم  نظارت می کرد و در اواخر ارديبهشت اعالم کرد که تصم

اگر چه مقامات .  نفر کاهش دهد ٩۵نفر به  ١٢٠٠دارد مواجب بگيران آستانه را از 
بازداشت شده ی آستان  قدس سخت از انفصال از قدرت آزرده بودند و غرامت مالی 

اما . نا رضايتی ايشان هيچ حرکت عمومی درمشهد پديد نياورد) ٣٣(طلب می کردند،
و ) ٣۴(رامی ها درميان محافل روحانی دامن زدنداين گروه  مخفيانه به موجی از نا آ

ازآن زمان بسياری از کارکنان مذهبی واداری آستان قدس کينه ی پسيان و حکومت 
  .او را به دل گرفتند

اين اقدام  پسيان نخستين گام برای اعمال نظارت حکومت بر موقوفات در واقع  
بعد ازانقالب مشروطه، اداره طول  پنجاه سال قبل ازآن و بخصوص در. درايران بود

موقوفات درايران بيش از پيش آلوده ی فساد شده بود و حرکتی  برای اصالح اين 
راديکال های  سکوالر دوران انقالب اما در نظر. وضع درجامعه پديد آمده بود

مشروطه، ِصرف اطمينان يافتن ازاين که عايدات اموال وقف درامورمورد 
آنچه . ربيت و امور خيريه مصرف خواهد شد، کافی نبودنظرواقف يعنی تعليم و ت

ضرورت داشت محدود کردن استقالل سياسی و اقتصادی و قدرت علما، خاصه 
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مثالً جنگلی ها مصادر همه ی موقوفات مذهبی و . عناصرمرتجع در ميان ايشان، بود
گنجانده ) ٣۵(مصرف عايدات آن را در جهت رفاه عمومی در برنامه ی خود

اصالحات   ۀاعمال نظارت حکومت برموقوفات بخشی اساسی ازبرنام)٣۶.(بودند
عثمانی بود وابزاری توانمند برای کاستن ازارج واعتبارعلما درامپرا توری عثمانی 
به شمار می رفت و  حکومت های  تجدد طلب قرن بيستم در خاورميانه، ازجمله 

پسيان را، اگرچه ناکام ماند، اقدامات . حکومت رضا شاه ، همين راه را ادامه دادند
  .بايد ازنخستين نمونه های بارز اين تالش  به شمار  آوريم

در ماه های فروردين و ارديبهشت نيز پسيان به برخی از اصالحات جزئی در  
او . دستگاه اداری ايالت  دست زد و  برای تحکيم  رژيم جديد گام هايی برداشت 

رات  اخراج کرد وطبابت کسانی را که مدرک کارکنان معتاد به ترياک را از ادا
در عين حال فرمانی  برای تحويل سالح های . معتبر نداشتند غير مجاز اعالم کرد

در عين حال فرمانی برای تحويل . افراد غير  نظامی به ژاندارمری  صادر کرد
دو برای پيدا کردن اسلحه .  سالح های افراد غير نظامی  به ژاندارمری صادر کرد

او به دو روزنامه ی محلی ، شرق ايران و مهر منير، . دست به تفتيش خانه ها زد
همچنين  اقداماتی  برای رفاه . کمک مالی رساند تا از حکومت سيد ضياء حمايت کنند

  .حال مستمندان شهر در پيش گرفت، از جمله  کاهش قيمت نان و گوشت
مشغول ) شهرداری( های بلديه در همين احوال، اداره ی  ماليه  به بررسی حساب  

. شد و برای اعمال  نظام  مالياتی کاراتر به شمارش و ثبت خانه های شهردست زد
در اواخر ارديبهشت دوبوا فهرستی از ماليات تعيين دشده در تهران را منتشر کرد که 
شامل ماليات برمسکن، وسايل نقليه، حيوانات  بارکش،  فر آوردهای  روئستايی  و 

بيش تر اين ماليات ها در مقايسی  کوچک تر در گذشته  . ای  تجاری می شدکااله
نيز اخذ می شد ، اما از آن به بعد  مسئوليت آن برعهده ی اداره ی ماليه ی ايالت قرار 

جمع ماليات دريافتی ازسوی اداره ی ماليه که به تازگی تحديد  سازمان يافته . گرفت
ان می  داد، در جهشی  ناگهانی  به چهار  صد بود و جديتی بی سابقه  از خود نش

. تومان  رسيد  و اين ده  برابر مبلغی بود که بلديه در سال های  گذشته گرد می آورد 
تعيين ماليات های جديد از جانب تهران و جديت مأموران درگرد آوری آن، مايه ی 

قطع رابطه  با آزردگی عمومی خاصه اقشار مرفه،شد و در روستاها  نيز تمايلی  به 
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  )٣٧.(مشهد به چشم می خورد
زمانی که سيد ضياء رئيس الوزرا  بود رابطه ی  خوبی  با  حکومت  کلنل پسيان تا 

مرکزی داشت و هماهنگ  با آن عمل می کرد ، اما سقوط سيد ضياء رژيم   ژاندارم 
ء از در چشم  ناسيوناليست های راديکال خروج سيد ضيا. مشهد  را دچاربحران  کرد

مملکت نتيجه ی کودتای رضا خان در درون حکومت نبود، بلکه از ضد کودتای 
خبرمی داد، خاصه از آن روی که بالفاصله  بعد از اين رويداد ) ٣٨(سرآمدان سنتی

زندانيان سياسی، از جمله قوام السلطنه، که به دستور سيد ضياء  بازداشت شده بودند، 
صنعی هم از نظر حاميان کودتا و هم درچشم اين روند عادی سازی ت. آزاد شدند

مخالفان آن گامی ديگردر جهت تحکيم دورانی جديد، که  کودتای سوم اسفند آغاز 
. کرده بود، محسوب نمی شد، بلکه   به معنای بازگشت به اوضاع  قبل از کودتا  بود

ا بر آن در واقع همين ضد کودتا  بود که پسيان حاضر به پذريش آن نبود و او ر) ٣٩(
داشت که از پايگاه خود در مشهد به دفاع  از برنامه ی اصالخات همه جانبه ای 

  .برخيزد که سيد ضياء  زمانی کوتاه  مهم ترين  نماينده ی آن  شده بود
سقوط ط سيد ضياء پيامد اتحاد رضا خان وعناصرگوناگونی از سر آمدان  سنتی  

هش  بودجه  ی دربار به خشم  آمده بود،  شاه نگران تخت و تاج خود بود و از کا. بود
اشراف درهراس از حبس و مواجهه با مطالعات مالياتی بودند، بسياری  از مقامات 
برکنارشده بودند يا ازمواجبشان کاسته شده بودوعلما ازمنابع گوناگون عايدات خود 

د مردم تهران به طورکلی و خاصه تجار از ماليات های جدي. محروم مانده بودند
چنان به سرعت عملی شد که براتداختن سيد ضياء ناگهانی بود و. ناخرسند بودند

دراين ميان، ژاندارمری که سيد ضياء آن را . مجالی برای مقاومت باقی نگذاشت
می دانست، کامالً ) ۴٠(نيروی  تعادل بخشی در برابر رضا خان و قزاق های او

ء کوشيده بود از ژاندارمری حومه ی غافلگير شد،هرچند چنان که پيداست،  سيد ضيا
زمان  که خبر توطئه برضد سيد ) ۴١. (تهران برای دفاع  از جايگاه خود استفاده  کند

  .او ديگر راهی  تبعيد شده بود. ضياء  به مشهد  رسيد
خبرسقوط  سيد ضياء در خراسان همان اقشاری را شادمان کرد که در تهران به 

مالکان و رؤسای طوايفی که بدهی های به اداره ی  . مخالفت با او برخاسته بودند
ً خوشحال بودند، هرچند دوبوا تا آن زمان به سراغ  بدهکاران . ماليه داشتند طبعا
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افراد ذی نفع در آستان قدس و نيزتجار آزاد شدند واين . متمّرد درطوايف نرفته بود
اندارمری از پيامد اما ژ. آزاد شدگان اميدواربودند ماليات های جديد تعديل شود

به راستی هم دشمنی ِتوانگران با ژاندارمری، که . تغييرحکومت درتهران نگران بود
، اکنون کامالً »تجسم عينی پول هايی بود که از کيسه شان  رفته بود« ازنظرايشان

  ]  I) [۴٢. (علنی شده بود
نی او جای در ميهن دوستی پسيان وعالقه اش به اصالحات و نيز صداقت و پاکدام« 

اودربيانيه ای که بعد از پذيرش مقام واليگری ازسيد ضياء منتشرکرد، . تردی نبود
خداوند متعال خود بهترين شاهد برتالش من در پاسداری از شرف و « :چنين گفت

پسيان مانند ديگر اصالح طلبان ايرانی از ) ۴٣(».اعتبار ملت و استقالل وطن است
ند حمايت می کرد و خواستار پايان دادن به هر تشکيل يک حکومت مرکزی  قدرتم

انتقاد می ) ۴۴(»درهرده  روز يک بار« او از تغيير کابينه. نوع  سری محلی بود
» مرکز برای تأمين آرامش و امنيت  بايد قوی باَشد« کرد و در همان بيانيه اعالم کرد

خراسان بوزد و  نيز اعالم  کرد که هدف  اواين است که نسيم آزادی بر سراسر ايالت
  .اين هوای آلوده و متعفِن بی عدالتی زدوده شود

پسيان اصرار داشت بر زندگی ساده و بی عالقگی خود به جاه و مقام تأکيد کند و   
او، برای توجيه . نيزبراين که اگر  مقام والی را پذيرفته ، به هوای  پول نبوده است

ی دفاعيه درشرح اقدامات خود  کارخود در ميان مردم، جزوه ای باعنوان رساله
در اين رساله رفتارو کردار خود . ودفاع  از راهی که در پيش گرفته بود منتشر کرد

را در مقام والی ايالت با رسم و راه رايج در گذشته مقايسه کرد و ضمن  متهم کردن  
والی سابق به تکبر وغارت و چپاول مردم، اين پرسش را مطرح  کرد که آيا ثروت 

او بار ديگر تکرار  کرد که )  ۴۵(تجمالت آن والی از راه مشروع به دست  آمده؟و 
  .دوران حکومت او از  اين آلودگی ها پاک بوده و خود به عدالت حکم رانده است

پسيان که سخت پايبند سپردن کاربه کاردان بود، ازرويّه های معمول در ژاندارمری 
ترفيع  درجه  که معمول  در ژاندارمی  نيز او از  روال  . نيز سخت انتقاد می کرد

او از ترفيع  درجه که معموالً بر اساس  پارتی بازی و زدو بند . سخت انتقاد می کرد
بود، از فساد و حيف و ميل بودجه و بخصوص  از رسم جاد افتاده ی  مقامات در باال 

بودجه ی کشيدن بخشی از مواجب زير دست های خود و کوتاهی مقامات  در تدارک 
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  .کافی برای قوای  نظامی ِشکوه  می کرد
کمربه تبليغ ناسيوناليسم ) ۴۶(پسيان هرچند خود آذری و غّره به تبار مهاجر خود بود،

او رساله ی دفاعيه ی خود را با تأکيد  براين اعتقاد . سکوالر سراپا ايرانی   بسته بود
ه بلکه پرستش می کنم و به من ايرانی و ايران نه فقط  دوست داشت« :به پايان برد

مرا اگر ... همين دليل اگرکسی در مقابل از من بد گفته يا بنويسد جواب نخواهم داد
بکشند، قطرات خونم  کلمه ی ايران را ترسيم خواهد نمود واگر بسوزانند، خاکسترم 

  )۴٧(».نام وطن را  تشکيل خواهد داد
نداشتند، هدف آشکارشان پسيان هوادار نش اگرچه  برنامه ی مشخص و مدونی 

نوسازی تشکيالت  حکومت و ادارات بر مبنای اصول قانون اساسی و ضوابط 
مدرن و از ميان برداشتن فساد و پارتی بازی و پيش گرفتن رويّه ای استوار بر 

»  اشراف مرجع « اما اصرار پسيان بر اين که شخص  قوام  . عدالت  و برابری بود
داد کند وگرايش اوبه اين که تمام سياست های  سرکوبگرانه  را مخالفان اصلی خود قلم

خطاها و معايب  شخصی  فردی  خاص  جلوه دهد،  ۀسرآمدان در نتيج  ۀو آزمندان
قانع کننده از کل جامعه ی ايران تنظيم وعرضه آن بود که انتقادی همه جانبه وازمانع 
هر چيز آکنده  از خشم و خروش اسنادی چون رساله ی دفاعيه ی او بيش از . کند 

اخالقی و مبتنی بر تجربه ی  شخصی است و از هر گونه  تحليل جدی  بی بهره 
پسيان هر چند به گونه ای  بنيانی از رسم  وراه گذشتگان فاصله گرفته  بود، از . است

مثالً می توان به اظهار  وفاداری  سنتی به . پيامددهای ايدئولژيک کارخود غافل بود
ه، حتی اگر بنا بر مقاصد تبليغاتی بوده باشد، و نيز مخالفت شديد با گرايش های نو شا

اما  اين را نيز بايد  بگوييم  که .  پای کميته ی ملی به جمهوری طلبی اشاره کرد
ارجاع و اشاره به مذهب، جزبه موجزترين و متعارف ترين شکل آن، مثالً  کمک 

در بيانيه ی فروردين به مناسبت پذيرش مقام )  ع (طلبيدن کلنل پسيان از امام هشتم 
ايرانی  او از آن ياد می کرد . به طورکلی جايی در نوشته های او ندارد) ۴٨(والی،

ايران داريوش و جمشيد بود نه ايران اسالمی و اصوالً جهت گيری  رژيم مشهد  به 
و ثروت  شکلی  پرشور جنبه ی سکوالر داشت و به طور اخص در کاستن از قدرت

اما هواداران کلنل دراستفاده  برای مقاصد تبليغاتی درنگ . استان قدس می کوشيدند
نمی کردند و نمونه ی آن اين که قوام را متهم کردند  برای رسيدن به اميال نامشروع 
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و هم به دست هم کيشان که در روز عشورا خون مسلمانان خود کاری کرده 
  )۴٩.(وطنانشان بر خاک بريزد

شخص پسيان اگرچه همواره در تسکين مصائب اقشارمستمند مشهد کوشا  بود،  
اما برخی از هواداران  او . پيوسته هرگونه گرايش به بلشويسم را انکارمی کرد

عقايدی بسيارنزديک به ناسيوناليسم راديکال با رنگ اسالمی داشتند واين  ترکيبی  
يغات  خود در خاور ميانه استفاده  می بود که بلشويک ها تا چندی پيش از آن در تبل

شهريور، در سخنانی که در مدرسۀ  قوچان برای  ٢٧مثالً کلنل نوذری روز . کردند
مردم ايراد کرد، تلقی خود را از اصول بلشويسم بيان کرد و گفت اين  اصول تا آنجا  

ازد که به مسئله مالکيت مردم بر زمين وازميان بر داشتن حاکم تشريفاتی می پرد
او سخنان خود را با محکوم کردن نفوذ انگلستان درايران به پايان .  بسيار مفيد است

نوذری بارديگردرنطقی اظهار داشت هدف او و حزبش آزاد کردن ) ۵٠.(برد
تالش در راه  وحدت اسالم و پاره  کردن زنجير   بردگی است که سر « خراسان و 

  )۵١.(»کارگران و فقرا  نهاده اند  مايه داران  و مالکان  ثروتمند  بر گردن
تبليغات حزب عدالت از مدتی  پيش در افراد ژاندارمری، هم  در خراسان و هم 
درجاهای ديگر، تأثير  نهاده بود و جذابيت کمونيسم برای عناصری درون  اين نيرو 

  .دکمی بعد با قيام ماژور ابوالقاسم خان الهوتی در تبريز به گونه ای نمايان آشکار ش
پسيان هرچند در دوران بحران خرداد ما در پاسخ به تهديدهای  دشمنان ادعا  کرده 
بود قادر است با ژاندارم های خود تهران را تسخير کند، در اين مورد هيچ  اقدامی 

. او نيروهای خو را برای حفظ امنيت ايالت در نقاط مختلف پراکنده کرده بود. نکرد
قلی خان پسيان دراصفهان رابطه ای بر قرار کرد و نه نه با پسر عمويش کلنل حيدر 

کلنل هرچند  صميمانه خواهان . ازساير فرماندهان ژاندارمری ياری طلبييد
ً مدعی قدرت دولت .  اصالحات بنيانی بود ظاهراً آمادگی آن را نداشت که شخصا

در . بشود و همواره  بر قانونی  بودن جايگاه  و مشروطه طلبی خود تأکيد می کرد
واقع چنين می نمايد که او ناچار شد روزبه  روز موضعی سازش ناپذير تر بگيرد  و 
محرک  او در اين راه يکی فشار هواداران بود که خودشان به تدريج راديکال تر می 

افسرانی  . شدند و ديگر سرسختی مقامات تهران که در شخص قوام تجسم می يافت
انی چون کارگزار خراسان، معتصم السلطنه چون ماژوربهادر ونوذری وغيرنظامي
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ی دموکرات، سرسختانه درپی گسترش اقتدار رژيم ژاندارم  بودند و پيوسته ازامکان  
  .تسخير  تهران  دم می زدند

مرداد، گروهی که درمخالفت با انتصاب صمصام السلطنه به واليگری ٣١روز  
کرد که آن  ايالت تصميم گرفته خراسان تشکيل شده بود، در تلگرافی به تهران اعالم  

هواداران اين گروه با سران ادارات دولتی درايالت، . خود را با تهران قطع کند ۀرابط
، گفت وگوکردند وازايشان ]پليس[ ازجمله ماژور برونيکوفسکی رئيس سوئدی نظميه

و  چندروز بعد، برونيکوفسکی از مقام خود عزل شد. کنند خواستند اين بيانيه را تأييد
به اوحکم کردند هر چه زودتر به تهران  برود و عالم الدوله، محاسب ژاندارمری، به 

از شب دوم شهرت در مشهد حکومت نظامی اعلم شد و . رياست نظميه منصوب شد 
روز بعد سرشناسان شهر به تلگرافخانه . سانسور نامه ها و تلگراف هابرقرار شد
شيرالدوله، از سياستمداران متنفذ تهران که احضار شدند تا در مورد وضع ايالت با م

  . درمحافل مشروطه طلب هم اعتبار فراوان داشت
در طول شهريور ماه حيات سياسی مشهد تحت ااشعاع فعاليت کميته ی ملی خراسان   

قرارگرفت و اين کميته که رياستش با کلنل پسيان  بود، در دوران  بحران  خرداد ماه 
ی  شدن اوضاع قدرتش پيش تر شده بود و اکنون کانون بسيچ نمودی  يافته و با قطب

حزب دموکرات مشهد و نيز يک گروه سوسياليست با . ناسيوناليسم راديکال شده بود
کميته همسويی داشتند واين عناصر، در کنارهواداران محلی حزب معتدل اتحاد اسالم 

کميته ی ملی روز    .، در پيش  کشيدن بحث اصالحات داخلی بسيار فعال بودند)۵٣(
وآن گاه به تهيه ی متنی برای اعالم جمهوری ) ۵۴.(شهريور بيانيه ای منتشرکرد ٢۴

. خراسان پرداخت، اما انتشار اين بيانيه ی دوم بنابر تصميمی پسيان به تعويق افتاد
، اما در اين کار .اين کميته حتی هيئتی به عشق آباد و تاشکند فرستاد تا مسلسل بخرند

خود کلنل هم ، همزمان با تشديد خصومت با انگليسی ها، گام . يتنی حاصل نکردموفق
هايی به سوی مقامات بلسويک تاشکند برداشت،  خاصه  به اميد   که از ايشان تفنگ 

اگرچه عالئق ناسيوناليستی کلنل  همواره او را به  دشمنی با روسيه  . و مسلسل بگيرد
گفت که بر خالف وجدان خود حاضر است به سوی برانگيخته  بود، حاال آشکارا می 

اما پاسخ تاشکند اين بود ) ۵۵.(هرکس که حاضر به ياری اش باشد دست دراز  کند
که حکومت شوروی در صورتی  به او اسلحه می فروشد که تهران اين معامله را 
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ته تأييد کند و اين رفتاری بود که شوروی  بعد از امضای قرارداد با ايران پيش گرف
اين که  برآورد پسيان و يارانش  از اوضاع آن ايام تا چه حد  نادرست  بوده از .  بود

اين  نکته آشکار می شود که روتشتاين ، وزير مختار شوروی در تهران، به رضا 
طريق که بتواند او را در حل و فصل مسئله ی خان گفته بود حاضر است به هر

) ۵۶.(آن سوی خزر به خراسان بفرستديی ازدرصورت لزوم قواخراسان ياری کند و
بديهی است که اين پيشنهاد آخر به به هيچ  روی باب طبع رضا خان و انگليسی ها 

  .نبود
جناح هوادار قوام  ) ۵٧.(موقعيت کلنل درمشهد درسراسرشهريور همچنان استوار بود

ايالت را در  سرکوب  شده و بی رهبر مانده بود و چنين  می نمود که کلنل عنان  کل 
او به هر شيوه که می توانست می کوشيد حمايت اقشارمختلف را جلب . دست دارد

درمقابل سرشناسان ايالت کاه به قهروغلبه رفتارمی کرد تا قدرت  خود را به رخ . کند
ايشان بکشد و گاه  از درآشتی و داد ودهش وارد می شد تا فوايد هواداری از رژيم 

رد، همه ی افسران ژاندارمری  را يک درجه ترفيع  داد، از خود را به نمايش بگذا
همچنين حکمرانان . جمله دو ماژور، بهادرو نوذری، که به نايب سرهنگی رسيدند

غير نظامی  شهرهايی چون سبزوار وتربت حيدريه را برداشت و به جای ايشان 
آورد و او با وسواس  تمام اطالعات گرد می .  افسران ژاندارمری را برگماشت

نمايندگانی به تهران . عواملی را برای جلب حمايت به اين سوی وآن سوی می فرستاد
اعزام مرد تا با هوادارانش و با برخی از نمايندگان مجلس تماس داشته باشند ونيز 
نمايندگانی به نزد حيدرخان عمواوغلی در گيالن و شوکت الملک در بيرجند روانه 

ه بيرجند فرستاد تا بعد از بازگشت آقازاده از حج با او همچنين نماينده ای ب.  کرد
ديدارکند و او را در سفر به مشهد همراهی کنند، زيرا حضور آقازاده در مشهد 

  .براعتبار او ميافزود
برای . رژيم مشهد برای تحکيم موقعيت خود به برخی اقدامات فرعی نيز دست زد

برداشته شد و شخص کلنل در نيز گام هايی ) آموزش( تأسيس اداره ی معارف
امکانات بهره برداری . پرداخت برای راه انداختن مدرسه ای خاص زنان پيشقدم شد

از معادن ايالت بررسی شد و نيزگفت وگوهای مقدماتی برای نشر اسکناس به منظور 
   ] II.  [چيرگی برمشکالت مالی وهمچنين انتشار تمبرپست صورت پذيرفت
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ی از« قالل دارد  آسا ه  ار سال سا ش  د یک م   د  وا ود   قالل  ی . ا م قالل  ا ا ز
ت م.ا او وا م و ا جات د ود را  م  ور ی  د دا ز ا ا م داد ز وا ن جان  ل  راه و الا

ت دن ا و دن  ده ما ساس ز ک و ع  وا  » .ن 

 » ّ یخ  یابا   » د 
ه« وم  رو ما ت  با او خا  «  

  
وا « ی  ق و از د  د م ز ر دن  ت  ی و   و د ی ...چاپ ذار یان ن س از  ده و  فاده  ما ا ی از   خار

و ذا و دن آ ی ب ما با ی  شا ه   ور داغ باط ما و  ود .در  د  با ن  د وا وده ساز ی آ ت خار یا د  –را با 
د وا ورش  ای  م  ی را ت خار یا د و ورش با دار  د  ی با ان و. یا داف ا ی  با ا ع  یا نا

د دا وا ی  ی  ا  خار د، ز ب  ت،  ق ا وا وز دم  د ما از د ع و. با نا ر  ای  ھا   خار

ه دی د و روزی ی  ی  ما دو ود با  ما را از قاصد  د  ود  ی  فاده  ما ا ور  ما و  ود  ده از و ن را    یان  ور و
د و ی    ».ف  

دو « را ن خان    )یا(»رزا 
تاب  ل از رت«    ه    ٨١ص  » آ

  

ی خان[ آرزوی « د  ل  ی، ] ک ی، اخال و ع ه  گان ر سازد ب گا A شار ود را از ز  ن و م  ھا و ود    ن  ا
د ی رسا ۀ عا ان را   صادی  ی  . ی و ا ه  ت و ی ان ا ور ون دش مأ قدس از س   و را بایک 

  ».ود

نا«    » دیا 
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